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شرکت های مختلف )خدماتی، بازرگانی و تولیدی( دارای اموال و دارایی بوده و سیستم 
دارایی ها، الزم است موجودی ها  و  اموال  و طبقه بندی  ثبت  بر  حسابداری شرکت عالوه 
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 
میزان  نمودن  مشخص  و  موجودی  بررسی  و  انبار  کنترل  شرکت،  حسابداری  سیستم 
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.

فصل 5
صدور سند تعدیالت موجودی کاال ) حسابداری انبار(
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َقاَل اْجَعْلِني َعَلی َخَزآئِِن األَْرِض إِنِّي َحِفیٌظ َعِلیٌم. 

]يوسف[ گفت مرا بر خزانه هاى اين سرزمين بگمار كه من نگهبانى دانا هستم. 

                                                                                                                                                                 ) سوره یوسف، آیه 55( 

مقدمه   

آنها  نگهدارى  و  حفظ  براى  است  الزم  كه  مى باشند  شركت   هر  دارايى هاى  از  يکى  انبار  در  موجود  اقالم 
كنترل هاى الزم صورت گيرد و يکى از راه هاى كنترل، انبارگردانى است.

  آيا مى دانيد انبارگرداني چيست و به چه منظور صورت مى گيرد؟
  داليل مغايرت موجودى شمارش شده در انبار با كارت موجودى كاال چيست؟

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

انبارگرداني

شایستگی  هایی که در این فصل کسب می کنید:
1  توانایی انبارگرداني طبق دستورالعمل ها

2  کنترل مستندات تعدیالت موجودي کاال

3  محاسبه مبلغ تعدیل موجودي کاال

4  صدور سند تعدیالت موجودي کاال
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انبارگردانی   

را فعالیت آيا شخصى  انباردارى است.  و  انبار  از بخش هاى كاربردى و عملياتى حسابدارى عمليات  1  يکى 
باشد؟ انباردارى  او  اصلى  كه شغل  مى شناسيد 

2  آيا عمليات انباردارى را با استفاده از نرم افزار و رايانه انجام مى دهد؟ چرا؟

انباردارى 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 ممکن براساس مدارك و ضوابط قانوني.

مراحل انبارداری
1 دريافت يا تحويل گرفتن كاال 

2 نگهداري و حفاظت اجناس و كاال در انبار 
3  صدور يا تحويل دادن كاال به خارج از انبار

انباردار و کمك انباردار
انباردار و كمك انباردار اشخاصى هستند كه عالوه بر مهارت كار انبار مي توانند از عهده كنترل كاالهاي ورودي 
اماني و  انبارگرداني، دادن اطالعات به واحد سفارشات و تحويل كاالهاي  انبار، جابه جايي و چيدن آنها،  به 

رعايت اصول و مقررات انبارداري برآيند.

انبارگردانی

1 پس از تحصيل اموال بايد اين اموال به انبار وارد و بنا به درخواست خارج شوند. اسناد مثبته ورود به فعالیت
انبار و خروج از انبار چيست؟

2     انباردار يا انبارداران شركت عالوه بر داشتن تخصص الزم در زمينه انباردارى بايد داراى چه خصوصيات 
ديگرى نيز باشند؟

به کنترل فیزیکی انبار و شمارش کاالهای موجود در انبار و تطبیق آنها با کارت ها و دفاتر حسابداری 
انبارگردانی گفته می شود. انبارگردانى در واقع خانه تکانى انبار و سرشمارى كاالهاى انبار است. 

هر سال حداقل يك بار الزم است انبارگردانى در شركت ها انجام شود. البته با توجه به ابعاد و اهميت كاالها اين 
زمان مى تواند كوتاه تر 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 اين جهت الزم است قواعدى در حين 
انبارگردانى انجام پذيرد. از جمله اين قواعد، الصاق تگ به كاال مى باشد. همچنين مواردى از قبيل پلمپ انبار، 
وارد و خارج نشدن كاركنان و افراد به انبار، مرتب سازى كاالها و ساير موارد امنيتى بايد مورد بررسى قرار گيرد.

انبارداری
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معموالًً انبارگردانى با حضور افراد ذيل انجام مى گيرد:
1  سرپرست انبارگردانى 

2  گروه كنترل
3  انباردار

4  گروه هاى شمارش گر كه هر گروه 2 نفره است )يك نفر شمارش گر و يك نفر ثبت كننده( كه وظيفه دارند 
اقالم را شمارش و در تگ هاى شمارش ثبت كنند.

انباردار در زمان انبارگردانى چون نسبت به چيدمان و محل كاالها آگاهى دارد بايد در عمليات انبارگردانى 
حضور داشته باشد.

آيا در هنگام انبارگردانى لزومى به حضور انباردار است؟ چرا؟فعالیت

يك نمونه رسيد انبار و يك نمونه حواله انبار ترسيم كنيد و اجزاى آن را با هم در كالس بررسى كنيد.فعالیت

هنگام ورود كاال به انبار، رسيد انبار )قبض انبار( و هنگام خروج كاال از انبار حواله انبار صادر مى شود كه 
انباردار ميزان موجودى انبار را افزايش و كاهش مى دهد. بايد توجه داشت كه سفارش خريد و سفارش فروش 
موجب كاهش و افزايش موجودى انبار نمى شود اما رسيد برگشتى و حواله برگشتى باعث تغيير در موجودى 

انبار مى گردد.

اطالعات يك قلم كاال با كد 41211 به نام صندلى گردان در انبار شركت »بيرجند« در سال 1395 به شرح زير فعالیت
در دست است:

محاسبهتعدادشرحتاریخ
25 عدد رسيد انبار    1395/2/11
16 عددرسيد انبار   1395/3/27
17 عدد   حواله انبار    1395/4/4
9 عدد  حواله انبار   1395/4/26
22 عدد رسيد انبار    1395/6/15
2 عددرسيد برگشتى   1395/6/18
17 عدد  حواله انبار   1395/7/17

9 عدد  حواله انبار    1395/10/22
3 عددحواله برگشتى   1395/10/28

30 عددسفارش خريد  1395/11/27

اقالم موجود در انبار چه تعداد صندلى است؟
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دستورالعمل انبارگردانی

با كمك دوستان و هم كالسى هاى خود يك دستورالعمل انبارگردانى تهيه نموده و به سؤاالت زير پاسخ 
دهيد.

1  در شركت مورد نظر اعضاى كميته انبارگردانى چه كسانى مى باشند؟
2  انبارگردانى در سال چند بار صورت گرفته و به چه صورتى انجام مى شود؟

فعالیت

نیاز شرکت آن را تدوین  به  بنا  آیین نامه ای داخلی است که شرکت ها  انبارگردانی:  دستورالعمل 
روش  دستورالعمل  اين  در  می باشند.  دستورالعمل  این  اجرای  به  موظف  شرکت  مدیران  و  نموده 
انبارگردانى، زمان، اعضاى كميته و از همه مهم تر نحوه برخورد با مغايرت ها و اصالحات ذكر مى شود. بنابراين 
با  برخورد  نوع  و  اعضاى كميته  و همچنين  بوده  متفاوت  در شركت هاى مختلف،  انبارگردانى  دستورالعمل 
مغايرت ها در شركت ها يکسان نيست و به سياست هاى شركت و مديريت بستگى دارد. انبارگردانی طبق 
دستورالعمل مربوطه و معموالًً در پایان سال انجام می شود. اما ممکن است به هر دليل از جمله لزوم 

تهيه و تنظيم صورت هاى مالى ميان دوره اي و يا تغيير متصدى انبار و يا ... در طول سال انجام شود.
انبار در ابتدا بايد كميته اى تحت عنوان انبارگردانى با حضور مسئولين ارشد  جهت شمارش موجودى هاى 
شركت تشکيل و بر اساس دستورالعمل مربوطه نسبت به انبارگردانى پايان سال اقدام كنند. بنابراين در ابتدا 
بايد اعضاى اين كميته توسط مديريت عالى انتخاب شوند. معموالًً از ميان اعضاى كميته فردى كه مسئوليتى 
در ارتباط با كنترل و نگهدارى حساب موجودى ها دارد به عنوان سرپرست گروه شمارش انتخاب مى شود. 

انبارگردانى با استفاده از تگ و ليست شمارش كاال انجام مى گيرد.

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 انبارگردانى بايد مشخصات هر كاال بر روى تگ 
از سه قسمت تشکيل شده  انبار درج و جهت الصاق به موجودى كاال تحويل انباردار شود. اين فرم معموالً 
است. در قسمت اول اطالعات شمارش اول، در قسمت دوم اطالعات شمارش دوم و در قسمت سوم اطالعات 
شمارش نهايى درج مى شود. معموالً مطابق دستورالعمل انبارگردانى چنانچه در شمارش اول و دوم مغايرت و 
اختالفى وجود داشت بايد شمارش سوم انجام شود و مالك تعيين موجودى واقعى شمارش سوم است و اين 

رقم مبناى واقعى در نظر گرفته مى شود.

تگ  شمارش شامل اطالعات زير است:فعالیت

نام كاال 

واحد كاال
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نمونه تگ انبارگردانی

شرکت ..............
تگ انبارگردانی3

شماره برگه:نام انبار:
تاريخ شمارش:كد كاال:

شرح كاال:
محل نگهدارى:

واحد سنجش:تعداد شمارش به عدد:
تعداد شمارش به حروف:

توضيحات:

امضاى شمارشگرامضاى ثبات

شرکت..............
تگ انبارگردانی2

شماره برگه:نام انبار:
تاريخ شمارش:كد كاال:

شرح كاال:
محل نگهدارى:

واحد سنجش:تعداد شمارش به عدد:
تعداد شمارش به حروف:

توضيحات:
امضاى شمارشگرامضاى ثبات

شرکت..............
تگ انبارگردانی1

شماره برگه:نام انبار:
تاريخ شمارش:كد كاال:

شرح كاال:
محل نگهدارى:

واحد سنجش:تعداد شمارش به عدد:
تعداد شمارش به حروف:

توضيحات:
امضاى شمارشگرامضاى ثبات
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تگ های شمارش شامل اطالعات:
2 مرحله شمارش )اول، دوم و يا سوم( 1 شماره سريال تگ  

4 نام كاال 3 كد كاال   
6 تعداد 5 واحد    
7 نام و امضاى مسئول شمارش  و غيره است.

شركت »بجنورد« در 1395/12/26 اقدام به انبارگردانى نمود. در اين شركت اقالم زيادى در انبار مركزى فعالیت
نگهدارى مى شود. اطالعات زير مربوط به يك نوع فيوز با كد 41255 و قيمت آن داراى اهميت است. طبق 
دفاتر و كارت انبار موجودى اين نوع فيوز 243 عدد مى باشد. تيم انبارگردانى در تاريخ 1395/12/28 به 
شمارش اين نوع كاال اقدام نمود. در شمارش اول 244 فيوز و در شمارش دوم 242 و در شمارش سوم 242 

به ثبت رسيد. محل نگهدارى اين نوع فيوز راهروى دوم قفسه سوم طبقه دوم است. 
مطلوب است:

الف( تهيه تگ انبار به شکل كامل
ب( كدام رقم بايد مبناى موجودى واقعى قرار گيرد؟

پ( در مورد علل اين مغايرت و احتماالت مربوط بحث و بررسى كنيد.
ت( به نظر شما انباردار در اين زمينه چه توضيحاتى مى تواند ارائه دهد.

ث( آيا اطالع از وجود انواع ديگر فيوز در طبقات ديگر مى تواند به رفع مغايرت موجود كمك كند؟ بحث 
كنيد.

نحوه تکمیل تگ انبار
بر اساس فعاليت شركت »بجنورد« تگ تکميل شده براى شمارش اول به صورت زير است.

شرکت بجنورد

تگ انبارگردانی1

1215شماره برگه:مركزىنام انبار:

1395/12/28تاريخ شمارش:41255كد كاال:

فيوز )با شماره فنى .....(شرح كاال:

طبقه دومقفسه سومراهروى دوممحل نگهدارى:

عددواحد سنجش:244تعداد شمارش به عدد:

دويست و چهل و چهارتعداد شمارش به حروف:

توضيحات:

امضاى شمارشگرامضاى ثبات
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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. مسئوليت مديريت انبار در قبال موجودى اقالم 
ايجاب مى كند، مقادير موجودى ثبت شده سيستم ثبت موجودى اقالم انبار را با انجام يك سلسله بررسى هاى 

كامل و منظم فيزيکى مورد رسيدگى قرار دهد.

اقداماتی قبل از انبارگردانی 
1  مشخص نمودن كاالهاى امانى ديگران نزد سازمان و همچنين سازمان نزد ديگران.

2  مشخص نمودن كاالهايى كه جزء دارايى ثابت سازمان بوده ولى در انبار نگهدارى مى شوند.
3  مشخص نمودن لوازم نامنطبق و اسقاطى.

4  مشخص نمودن اقالم راكد و كم مصرف.
5  اخذ كپى از آخرين سندهاى رسيد و حواله )سندهاى رسيد و حواله در سيستم انبار بايد داراى شماره 
سريال متوالى بوده تا آخرين سند مشخص باشد، بعد از مشخص شدن آخرين سند، صدور سند ورود و خروج 

جديد به انبار، مجاز نيست.(
6 تهيه تگ هاى شمارش در سه نسخه )شمارش اول، دوم و سوم( و الصاق بر روى كاالها.

7  اعالم به واحدها، قبل از موعد انبارگردانى جهت تحويل اقالم مورد نياز خود و مراجعه نکردن به انبار براى 
تحويل جنس در مدت انبارگردانى.

8  تعيين سرپرست انبارگردانى يا هماهنگ كننده و گروه كنترل )گروه كنترل ممکن است توسط مقامات 
مجاز سازمان يا ناظر مديريت، به عمل آيد كه كنترل داخلى ناميده مى شود يا اينکه توسط مقامات مجاز يا 

هيئت حسابرسى ويژه اى از خارج سازمان به عمل آيد كه به آن كنترل خارجى گويند(.
9  مشخص نمودن تاريخ و موعد انبارگردانى توسط هماهنگ كننده يا سرپرست انبارگردانى و اعالم به افراد 

درگير در انبارگردانى.
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کار عملی 1   

صورت انبارگردانى شعبه »مالير« در تاريخ 1395/12/25 به شرح زير است:

انبارگردانی شعبه مالیر در تاریخ 1395/12/25

شمارش عینینام واحد اصلینام کاالکد کاالتگردیف

1708812050610 500 CC 10596بطرىآب معدني

2708912071610 1500 CC 3930بطرىآب معدني

14136بطرىنوشابه پرتقالي CC 300 شکري 3709122030210

336بطرىنوشابه لمون CC 300 شکري 4709222030220

4536بطرىنوشابه ليموناد CC 300 شکري 5709322030230

1566بطرىنوشابه كوال CC 1500 شکري 6709522071200

2010بطرىنوشابه پرتقالي CC 1500 شکري 7709722071210

114بطرىنوشابه لمون CC 1500 شکري 8709822071220

228بطرىنوشابه ليموناد CC 1500 شکري 9709922071230

271جعبهنوشابه پرتقالي CC 250 شکري 10710322121210

344جعبهنوشابه ليموناد CC 250 شکري 11710422121230

4248قوطينوشابه پرتقالي CC 330 شکري 12711122331210

2472قوطينوشابه ليموناد CC 330 شکري 13711222331230

768بطرىآبميوه انگور CC 300 شيشه يکبارمصرف 14712032230342

12بطرىدوغ ساده CC 250 شيشه يکبارمصرف 15713552221700

10عددپالت فلزي16713892310011

4عددسبد فلزي17713992410011

  مسئول انبارگردانی: .............. مسئول انبار: ............
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ليست موجودى كاالى شعبه »مالير« بر اساس دفاتر در تاريخ 1395/12/25 به شرح زير است:

حساب موجودی انبار )کارت کاال( شعبه مالیر در تاریخ 1395/12/25

موجودی دفاترنام واحد اصلینام کاالکد کاالردیف

112050610 500 CC 10596بطرىآب معدني

212071610 1500 CC 3930بطرىآب معدني

14200بطرىنوشابه پرتقالي CC 300 شکري 322030210

336بطرىنوشابه لمون CC 300 شکري 422030220

4536بطرىنوشابه ليموناد CC 300 شکري 522030230

1566بطرىنوشابه كوال CC 1500 شکري 622071200

2010بطرىنوشابه پرتقالي CC 1500 شکري 722071210

114بطرىنوشابه لمون CC 1500 شکري 822071220

228بطرىنوشابه ليموناد CC 1500 شکري 922071230

271جعبهنوشابه پرتقالي CC 250 شکري 1022121210

346جعبهنوشابه ليموناد CC 250 شکري 1122121230

4248قوطينوشابه پرتقالي CC 330 شکري 1222331210

2472قوطينوشابه ليموناد CC 330 شکري 1322331230

770بطرىآبميوه انگور CC 300 شيشه يکبار مصرف 1432230342

12بطرىدوغ ساده CC 250 شيشه يکبار مصرف 1552221700

10عددپالت فلزي1692310011

4عددسبد فلزي1792410011

مسئول حسابداری: ..............  حسابدار انبار: ............

تگ انبار براى كاالهايى كه مغايرت دارند را كامل كنيد. فرض كنيد كه در انبارگردانى براى موارد مغايرت دو 
بار شمارش انجام شده و صورت جلسه بر اساس شمارش دوم است.
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شرکت مالیر
تگ انبارگردانی2

7091شماره برگه:انبار شماره 1نام انبار:
1395/12/25تاريخ شمارش:كد كاال:

شرح كاال:
محل نگهدارى:

واحد سنجش:تعداد شمارش به عدد:
تعداد شمارش به حروف:

توضيحات:
امضاى شمارشگرامضاى ثبات

شرکت مالیر
تگ انبارگردانی2

7104شماره برگه:انبار شماره 1نام انبار:
1395/12/25تاريخ شمارش:كد كاال:

شرح كاال:
محل نگهدارى:

واحد سنجش:تعداد شمارش به عدد:
تعداد شمارش به حروف:

توضيحات:
امضاى شمارشگرامضاى ثبات

شرکت مالیر
تگ انبارگردانی2

7120شماره برگه:انبار شماره 1نام انبار:
1395/12/25تاريخ شمارش:كد كاال:

شرح كاال:
محل نگهدارى:

واحد سنجش:تعداد شمارش به عدد:
تعداد شمارش به حروف:

توضيحات:
امضاى شمارشگرامضاى ثبات
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کار عملی 2  

تگ هاى انبارگردانى شركت »همدان« در 1395/12/27 به شرح زير است: )تگ شماره 2(

شرکت همدان
تگ انبارگردانی2

150شماره برگه:مركزىنام انبار:
1395/12/27تاريخ شمارش:111325كد كاال:

موس بى سيمشرح كاال:
×××××××××محل نگهدارى:

عددواحد سنجش:15تعداد شمارش به عدد:
پانزدهتعداد شمارش به حروف:

توضيحات:
امضاى شمارشگرامضاى ثبات

شرکت همدان
تگ انبارگردانی2

157شماره برگه:مركزىنام انبار:
1395/12/27تاريخ شمارش:111332كد كاال:

صفحه كليدشرح كاال:
×××××××××محل نگهدارى:

عددواحد سنجش:22تعداد شمارش به عدد:
بيست و دو تعداد شمارش به حروف:

توضيحات:
امضاى شمارشگرامضاى ثبات
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شرکت همدان
تگ انبارگردانی2

215شماره برگه:مركزىنام انبار:
1395/12/27تاريخ شمارش:111390كد كاال:

شارژرشرح كاال:
×××××××××محل نگهدارى:

عددواحد سنجش:11تعداد شمارش به عدد:
يازدهتعداد شمارش به حروف:

توضيحات:
امضاى شمارشگرامضاى ثبات

با توجه به تگ هاى موجود جدول زير را كامل كنيد.

انبارگردانی شعبه همدان در تاریخ 1395/12/27

شمارش عینینام واحد اصلینام کاالکد کاالتگردیف

عدد1150

2157

3215
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با توجه به كارت كاال و جدول انبارگردانى و تگ هاى صادره كارت انبار زير را كامل كنيد. )موجودى بر اساس 
دفاتر داده شده است.(

حساب موجودی انبار )کارت کاال( شعبه همدان در تاریخ 1395/12/27

موجودی دفاترنام واحد اصلینام کاالکد کاالردیف

111132516

211133224

311139010

با توجه به جداول باال صورت جلسه انبارگردانى را كامل كنيد.

صورت جلسه انبارگردانی شعبه همدان در تاریخ 1395/12/27

مغایرتموجودی دفاترشمارش عینینام واحد اصلینام کاالکد کاالتگردیف

1150

2157

3215
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ارزشيابی      

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در كالس و كارگاه آموزشى و رعايت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسايل آموزشى شخصى )كتاب، دفتر، ماشين حساب و...(2

شركت فعال در بحث هاى گروهى و مسئوليت پذيرى و درستکارى3

پاسخ صحيح به سؤاالت مطرح شده در كالس و استدالل آنها4

ارائه نتيجه گيرى صحيح و مستندسازى5

تعريف انبارگردانى و تگ انبار6

ترسيم تگ انبار7

توانايى تکميل تگ انبار8

توانايى تنظيم فرم هاى مستندات كنترل موجودى انبار9

توانايى كنترل موجودى انبار با كارت كاال و مغايرت گيرى اقالم انبار10
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کنترل مستندات تعديالت موجودي کاال   
انواع روش های شمارش کاال

افرادى كه انبارگردانى انجام مى دهند  جهت شمارش كاال از روش هاى مختلفى استفاده مى شود و معموالًً 
با توجه به تجربه، بهترين روش را انتخاب مى كنند. يك نوع انبارگردانى كه بيشتر مورد توجه قرار مى گيرد 
استفاده از تگ انبارگردانى و شمارش است. همچنين ممکن است در بعضى موارد مسئول انبارگردانى ليست 

اقالم را بر اساس دفاتر و كارت كاال از انباردار گرفته و اقدام به شمارش كند.
يکى از روش هاى شمارش، تمام شماری است كه از نظر زمانى طوالنى بوده و هزينه زيادى را بر شركت 
تحميل مى كند، به اين جهت در بعضى موارد از نمونه گیری در شمارش استفاده مى شود، معموالًً اقالم با 
اهميت را تمام شمارى و اقالم كم اهميت را نمونه گيرى مى كنند و فقط اقالم نمونه را مورد شمارش قرار 

مى دهند.

تعديالت انبار 

1  در شركتى كه به ميزان زيادى پيچ و مهره وجود دارد شمارش تعداد پيچ و مهره ها چگونه انجام فعالیت
مى شود؟

2  تفاوت تمام شمارى و نمونه گيرى را بيان كنيد؟

براى بررسى موجودى و تطبيق موجودى واقعى با اسناد و مدارك از عمليات انبارگردانى استفاده مى شود، پس 
از انبارگردانى ممکن است يکى از حاالت زير براى يك كاال و يا تعدادى از كاالها روى دهد:

الف( موجودى واقعى با موجودى در كاردكس برابر باشد
ب( موجودى واقعى بيشتر از موجودى در كاردكس باشد
پ( موجودى واقعى كمتر از موجودى در كاردكس باشد

بوده و  نداشتن  از مغايرت  انبارگردانى حاكى  بوده و عمليات  انباردار  مورد »الف« نشان دهنده صحت كار 
موجودى اعالم شده در كاردكس و اسناد و مدارك و دفاتر مورد تاييد است، اما در مورد »ب« و »پ« بايد 
تعديالت انبار صورت گيرد، در اين زمينه گزارش مغايرت ها تهيه مى شود ولى نحوه برخورد با مغايرت ها در 
شركت هاى مختلف متفاوت بوده، و با توجه به دستورالعمل انبارگردانى پيگيرى مى شود، پيگيرى مغايرت ها 

از دوجنبه قابل بررسى است:
الف( از جنبه مدیریتی: بررسى داليل اختالف و مغايرت بين موجودى واقعى و موجودى طبق دفاتر بايد 
انجام شده و با ايجاد كنترل هاى داخلى و اجراى روش هاى مطلوب سعى شود مغايرت ها به حداقل برسد. 
همچنين مشخص شود كه كسر يا اضافى ايجاد شده طبيعى بوده يا ناشى از قصور و يا حتى سوءاستفاده و 

1  آيا موجودى كاالى در انبار همواره با مانده طبق دفاتر و اسناد مطابقت دارد؟فعالیت
2  استانداردهاى حسابدارى براى نحوۀ برخورد با اين مغايرت ها چه راه حلى ارائه مى دهند؟

3  آيا هر تفاوت و مغايرت در موجودى ممکن است ناشى از سوءاستفاده و يا كوتاهى انباردار باشد؟
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يا سرقت است. در اين زمينه بايد مقصر يا مقصران احتمالى مشخص شده و برخورد الزم صورت گيرد. در 
بررسى مديريتى مغايرت ها مواردى مانند حجم و نوع انبار و شخصيت انباردار و ميزان مغايرت و نوع كاالها و 

قيمت كاالهاى داراى مغايرت داراى اهميت است.
ب( از جنبه حسابداری: حسابدارى پس از دريافت گزارش انبارگردانى و موجودى واقعى طبق اين گزارش، با 
موجودى طبق اسناد و مدارك، نسبت به اصالح موارد مغايرت اقدام مى كند. براى اصالح موارد مغايرت مالك 

موجودى واقعى است و بايد در صورت مغايرت تعداد )مقدار( طبق دفاتر به تعداد )مقدار( واقعى تغيير كنند. 

1 آيا در كاردكس انبار قيمت كاالها وارد مى شود؟فعالیت
2  آيا هنگام ورود موجودى به انبار و ثبت رسيد انبار توسط انباردار، انباردار مى تواند فاكتور خريد را 

ببيند؟ چرا؟

نمونه رسید انبار 

فرم رسید انبار
شرکت ............

شماره:

تاریخ:

صفحه:

مالحظاتواحدتعداد/مقدارکد کاالنام و مشخصات کاالردیف

1

2

3

4

5

نام و امضای تحویل دهنده:                                          نام و امضای تحویل گیرنده:

بايد توجه داشت كه رسيد انبار و حواله انبار در شركت هاى مختلف ممکن است متفاوت بوده و با توجه به 
نياز و ضرورت مواردى در عناوين تغيير كند.
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نمونه حواله انبار

حواله خروج از انبار                                                                                         شماره:
نام طرف حساب: ...............................                                                               تاریخ:

توسط حسابدار تکمیل گردد.توسط انبار تکمیل گردد.
مبلغنرخواحد سنجشتعدادنام کاالکد کاالردیف

1
2
3
4
5

جمعكاالى فوق صحيح و سالم و به طور كامل تحويل داده شد.
نام تحویل گیرنده:

امضا
نام تحویل دهنده )انبار(:

امضا
نام تأییدکننده:

امضا

کار عملی 3   
شركت بازرگانى »نهاوند« در زمينه پخش و فروش لوازم ورزشى فعاليت مى كند.

ليست اقالم تعدادى از كاالها در تاريخ 1395/10/01 به همراه رسيد انبار و حواله انبار و دو تگ انبار داراى 
اختالف )پس از شمارش دوم( به شرح زير است.

لیست اقالم انبار بخش توپ
تاریخ: 1395/10/01

مالحظاتواحد سنجشتعداد/مقدارکدکاالنام کاالردیف
عدد14101250توپ فوتبال سالنى1
عدد14102420توپ فوتبال معمولى2
عدد 14105160توپ واليبال3
عدد1411635توپ هندبال4
بسته14121400توپ پينگ پنگ5
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حواله خروج از انبار                                                                  شماره: 2211
نام طرف حساب: فروشگاه لوازم ورزشی حمید                          تاریخ: 1395/10/03

توسط حسابدار تکمیل گردد.توسط انبار تکمیل گردد.
مبلغنرخواحد سنجشتعدادنام کاالکد کاالردیف

عدد80توپ فوتبال سالنى114101
عدد55توپ فوتبال معمولى214102
عدد 42توپ واليبال314105
عدد13توپ هندبال414116
بسته15توپ پينگ پنگ514121

جمعكاالى فوق صحيح و سالم و به طور كامل تحويل داده شد.
نام تحویل گیرنده:

امضا
نام تحویل دهنده )انبار(:

امضا
نام تأییدکننده:

امضا

فرم رسید انبار
شرکت بازرگانی نهاوند

شماره: 1154
تاریخ: 1395/10/05

صفحه:
مالحظاتواحدتعداد/مقدارکد کاالنام و مشخصات کاالردیف

عدد14101120توپ فوتبال سالنى1
عدد14102150توپ فوتبال معمولى2
عدد 1410570توپ واليبال3

نام و امضای تحویل دهنده:                      نام و امضای تحویل گیرنده:



242

حواله خروج از انبار                                                                شماره: 2216
نام طرف حساب: فروشگاه لوازم ورزشی مجید                       تاریخ: 1395/10/09

توسط حسابدار تکمیل گردد.توسط انبار تکمیل گردد.
مبلغنرخواحد سنجشتعدادنام کاالکد کاالردیف

عدد60توپ فوتبال سالنى114101
عدد70توپ فوتبال معمولى214102
عدد 110توپ واليبال314105
عدد15توپ هندبال414116
بسته80توپ پينگ پنگ514121

جمعكاالى فوق صحيح و سالم و به طور كامل تحويل داده شد.
نام تحویل گیرنده:

امضا
نام تحویل دهنده )انبار(:

امضا
نام تأیید کننده:

امضا

حواله خروج از انبار                                                                شماره: 2223
نام طرف حساب: فروشگاه لوازم ورزشی سعید                       تاریخ:1395/10/14

توسط حسابدار تکمیل گردد.توسط انبار تکمیل گردد.
مبلغنرخواحد سنجشتعدادنام کاالکد کاالردیف

عدد100توپ فوتبال سالنى114101
عدد120توپ فوتبال معمولى214102
عدد 68توپ واليبال314105

جمعكاالى فوق صحيح و سالم و به طور كامل تحويل داده شد.
نام تحویل گیرنده:

امضا
نام تحویل دهنده )انبار(:

امضا
نام تأییدکننده:

امضا

فرم رسید انبار
شرکت بازرگانی نهاوند

شماره: 1164
تاریخ: 1395/10/17

صفحه:
مالحظاتواحدتعداد/مقدارکد کاالنام و مشخصات کاالردیف

عدد1410190توپ فوتبال سالنى1
عدد1411640توپ هندبال2
بسته14121180توپ پينگ پنگ3

نام و امضای تحویل دهنده:                 نام و امضای تحویل گیرنده:
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حواله خروج از انبار                                                                                                                   شماره: 2231
نام طرف حساب: فروشگاه لوازم ورزشی امیر                                                                            تاریخ: 1395/10/18

توسط حسابدار تکمیل گردد.توسط انبار تکمیل گردد.

مبلغنرخواحد سنجشتعدادنام کاالکد کاالردیف

عدد 50توپ واليبال114105

عدد27توپ هندبال214116

بسته105توپ پينگ پنگ314121

جمعكاالى فوق صحيح و سالم و به طور كامل تحويل داده شد.

نام تحویل گیرنده:
امضا

نام تحویل دهنده )انبار(:
امضا

نام تأیید کننده:
امضا

حواله خروج از انبار                                                                                                              شماره: 2239
نام طرف حساب: فروشگاه لوازم ورزشی امین                                                                      تاریخ: 1395/10/23

توسط حسابدار تکمیل گردد.توسط انبار تکمیل گردد.
مبلغنرخواحد سنجشتعدادنام کاالکد کاالردیف

عدد70توپ فوتبال سالنى114101
عدد45توپ فوتبال معمولى214102
بسته70توپ پينگ پنگ314121

جمعكاالى فوق صحيح و سالم و به طور كامل تحويل داده شد.
نام تحویل گیرنده:

امضا
نام تحویل دهنده )انبار(:

امضا
نام تأیید کننده:

امضا

فرم رسید انبار
شرکت بازرگانی نهاوند

شماره: 1174

تاریخ: 1395/10/25

صفحه:

مالحظاتواحدتعداد/مقدارکد کاالنام و مشخصات کاالردیف

عدد 1410580توپ واليبال1

عدد1411620توپ هندبال2

نام و امضای تحویل دهنده:                                    نام و امضای تحویل گیرنده:
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شرکت نهاوند
تگ انبارگردانی2

3211شماره برگه:انبار كاالى ورزشى ـ توپنام انبار:
1395/10/30تاريخ شمارش:14101كد كاال:

توپ فوتبال سالنىشرح كاال:
محل نگهدارى:

عددواحد سنجش:148تعداد شمارش به عدد:
يکصد و چهل و هشت عددتعداد شمارش به حروف:

توضیحات:
امضای شمارشگرامضای ثبات

شرکت نهاوند
تگ انبارگردانی2

3219شماره برگه:انبار كاالى ورزشى ـ توپنام انبار:
1395/10/30تاريخ شمارش:14102كد كاال:

توپ فوتبال معمولىشرح كاال:
محل نگهدارى:

عددواحد سنجش:280تعداد شمارش به عدد:
دويست و هشتاد عددتعداد شمارش به حروف:

توضیحات:
امضای شمارشگرامضای ثبات

شرکت نهاوند
تگ انبارگردانی2

3226شماره برگه:انبار كاالى ورزشى ـ توپنام انبار:
1395/10/30تاريخ شمارش:14105كد كاال:

توپ واليبالشرح كاال:
محل نگهدارى:

عددواحد سنجش:41 تعداد شمارش به عدد:
چهل و يك عددتعداد شمارش به حروف:

توضیحات:
امضای شمارشگرامضای ثبات
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شرکت نهاوند
تگ انبارگردانی2

3241شماره برگه:انبار كاالى ورزشى ـ توپنام انبار:
1395/10/30تاريخ شمارش:14116كد كاال:

توپ هندبالشرح كاال:
محل نگهدارى:

عددواحد سنجش:40تعداد شمارش به عدد:
چهل عددتعداد شمارش به حروف:

توضیحات:
امضای شمارشگرامضای ثبات

شرکت نهاوند
تگ انبارگردانی2

3264شماره برگه:انبار كاالى ورزشى ـ توپنام انبار:
1395/10/30تاريخ شمارش:14121كد كاال:

توپ پينگ پنگشرح كاال:
محل نگهدارى:

بستهواحد سنجش:310 تعداد شمارش به عدد:
سيصد و ده بستهتعداد شمارش به حروف:

توضیحات:
امضای شمارشگرامضای ثبات

مطلوب است: 
تهيه ليست موجودى و نمايش مغايرت

صورت جلسه انبارگردانی بازرگانی نهاوند در تاریخ 1395/10/30

مغایرتموجودی دفاترشمارش عینینام واحد اصلینام کاالکد کاالتگردیف
1
2
3
4
5
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دالیل تعدیل انبار:
1  کسر و اضافی موجودی انبار

کسري و اضافی انبار، عبارت است از اختالف موجودي واقعي انبار با اسناد و مدارك،  کارت انبار 
وکارت حساب مواد در تاریخي معین. به عبارت ديگر هرگاه موجودي واقعي كاال كمتر از مانده كارت هاي 
كاال باشد،  كسري انبار و زماني كه موجودي واقعي كاال )طبق شمارش( بيشتر از مانده كارت هاي كاال باشد، 

 اضافى انبار وجود خواهد داشت.
كسري يا اضافى انبار،  داليل گوناگوني دارد كه به بعضي از علل آن اشاره مي شود:

 اشتباه در ثبت مقدار كاالى وارده يا صادره در كارت انبار 
 اشتباه در ثبت قبض ها و حواله هاي انبار دركارت حساب كاال 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 كاالهاى موجود در انبار مي گردد.

 تبخير و شکستگي كه سبب كسري انبار مي شود.
 تقسيم قطعه بزرگ به قطعات كوچك.

 ضايعات كاال در انبار
 اشتباه انباردار
 سرقت از انبار

1  اگر پس از انبارگردانى موجودى واقعى كاالى الف در شركت »اهواز« 480 واحد و مانده طبق كارت فعالیت
482 واحد باشد، انبار شركت داراى كسرى است يا اضافى؟ 

2  در صورتى كه مانده طبق كارت 479 واحد باشد چطور؟

معموالًً در پايان دوره مالي،  پس از خاتمه انبارگرداني و تطبيق موجودي واقعي انبار با كارت هاي كاال، چنانچه 
كسري يا اضافى موجودي انبار قابل مالحظه نباشد،  مانده كارت ها اصالح مي شود، ولي اگر كسري يا اضافي 
با اصالح  آيد،  سپس  به عمل  به علل آن  بررسي هاي الزم نسبت  بايد  باشد،  ابتدا  قابل توجه  انبار  موجودي 
كارت ها و تطبيق مانده آنها با موجودي واقعي انبار،  ثبت هاي اصالحي در دفاتر انجام مى گيرد. اصالح ماندۀ 

كارت ها به اين منظور انجام مي شود كه ماندۀ كارت ها با موجودي واقعي كاال برابر گردد.

افزايش داشته فعالیت يا  انبار كاهش  نام ببريد كه ممکن است به شکل طبيعى در  آيا مى توانيد كاالهايى را 
باشند؟



صدور سند تعدیالت موجودی کاال ) حسابداری انبار(

247

نابابی وتغيير تكنولوژی    

در انبار شركتى مقدارى ابزارآالت و قطعات وجود دارد كه مدت دو سال است مورد استفاده قرار نگرفته فعالیت
و در انبار شركت بدون استفاده وجود دارد. شما چه پيشنهاداتى ارائه مى دهيد؟

يکى از موارد قابل توجه در انبار شركت ها خروج كاالها و اقالمى است كه ديگر مورد استفاده قرار نمى گيرند، 
علت استفاده نکردن از اين اقالم مى تواند موارد مختلفى باشد اما مهم ترين آن فرسودگى و از رده خارج شدن 
و همچنين تغيير تکنولوژى و از مد افتادن و يا تغييرات آب و هوايى و شرايط محيطى و تغيير نوع كار است. 
به اين جهت الزم است انباردار ليست اين اقالم را مشخص و جهت بررسى به مديريت گزارش كند. مديريت 
آنها تصميم گيرى  با  برخورد  نحوه  و  انبار  از  اقالم  اين  به خروج  آيين نامه هاى داخلى شركت نسبت  طبق 
مى كند. در صورت استفاده از اين اقالم در بخش هاى ديگر الزم است از ليست انبار جارى خارج شده و به 
انبار مورد نظر منتقل شود و اگر در شركت مورد نياز نباشند بايد نسبت به فروش آنها اقدام شود. براى فروش 
اقالم با اهميت معموالً از روش مزايده استفاده  مى شود. البته روش هاى ديگرى نيز ممکن است جهت فروش 

مورد استفاده قرار گيرد و يا با اقالم ديگرى معاوضه صورت گيرد.
مثال:

انباردار شركت »بهار« قسمتى از كاالهاى موجود در انبار قطعات يدكى و ابزارآالت را از رده خارج و غيرقابل 
انبار بخش جهت  از  بايد  استفاده اعالم مى كند، مدير مالى و مدير فنى نيز تأييد مى كنند كه اين كاالها 
فروش )ارسال به انبار ضايعات( خارج شود، انباردار يك حواله انبار در تاريخ 1396/02/15 به شرح زير صادر 

مى كند.

حواله خروج از انبار                                                                                                                شماره: 1415
نام طرف حساب: انبار ضایعات )جهت فروش(                                                                        تاریخ: 1396/02/15

توسط حسابدار تکمیل گردد.توسط انبار تکمیل گردد.

مبلغنرخواحد سنجشتعدادنام کاالکد کاالردیف

عدد2آچار آلن111170

دستگاه1موتور جوش گازوئيلى212642

عدد3آچار فرانسه بزرگ311165

دستگاه1موتور برق بنزينى412153

عدد1منگنه برقى513118

جمعكاالى فوق به طور كامل تحويل داده شد.

نام تحویل گیرنده:
امضا

نام تحویل دهنده )انبار(:
امضا

نام تأیید کننده:
امضا
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حواله خروج از انبار                                                                                     شماره: 1415
نام طرف حساب: انبار ضایعات                                                                    تاریخ: 1396/02/07

توسط حسابدار تکمیل گردد.توسط انبار تکمیل گردد.
مبلغنرخواحد سنجشتعدادنام کاالکد کاالردیف

دستگاه1مانيتور 21 قديمى11518
دستگاه5مانيتور 19 قديمى21611
دستگاه2چاپگر سوزنى 31704
دستگاه3تلويزيون 21 قديمى41219
عدد25موس ساده51478

جمعكاالى فوق به طور كامل تحويل داده شد.
نام تحویل گیرنده:

امضا
نام تحویل دهنده )انبار(:

امضا
نام تأیید کننده:

امضا

چرا شركت مشهد اقدام به خروج كاال از انبار كرده است؟ چه شخص يا اشخاصى در اين زمينه تصميم 
مى گيرند؟ چه شخصى ارسال و چه شخصى دريافت مى كند؟ آيا اين كاالها در انبار ضايعات در آينده به 

فروش مى رسند يا به صورت دائمى در انبار خواهند ماند؟ و ...
تشریح :

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

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

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

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

با توجه به فرم حواله انبار خروج كاال از انبار شركت »مشهد« توضيحات الزم را به صورت طرح تشريحى فعالیت
بنويسيد.

توليدى فعالیت و شركت  غذايى  مواد  توليدى  دو شركت  در  را  انباردار  وظيفه  محصوالت  ويژگى  به  توجه  با 
كنيد. مقايسه  فلزى  محصوالت 
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فعالیت

کاهش ارزش:

جدول زير را كامل كنيد.

تغییر تکنولوژینابابیتبخیرضایعاتنام کاال
×تلويزيون از كار افتاده

مانيتور قديمى
ماده اتر

دوربين قديمى عکاسى
موتور برق سوخته شده
آچارهاى از رده خارج

چاى تاريخ مصرف گذشته

آيا ممکن است اقالم موجود در انبار دچار كاهش ارزش شود؟فعالیت
آيا كاهش ارزش موجودى كاال مى تواند در دفاتر نزد انباردار )كارت كاال( تغييرى ايجاد كند؟ چرا؟

اقالمى كه در انبار نگهدارى مى شوند ممکن است در اثر مرور زمان و يا از مد افتادن و يا ركود و تورم در بازار، 
شرايط جوى و سياست هاى قيمت گذارى و ... دچار تغيير ارزش شوند. ارزش ناشى از موارد فوق ارتباطى با 

انباردار نداشته اما با توجه به تأثير در صورت هاى مالى، در سيستم حسابدارى مورد بررسى قرار مى گيرد.

در انبار فروشگاه لوازم ادارى »آذربايجان« اقالم زير موجود است.فعالیت

بهای واحدتعدادشرحردیف
1545،000ميز 50 ×170
259،000صندلي ساده2
1018،000صندلي چرخ دار3
1231،000كمد يك در4
838،000كمد دو در5
2245،000كمد چهار در6
1044،000ميز چوبي7
1537،000ميز كامپيوتر8
2014،000صندلي دسته دار9

2255،000كمد ويتريني10

فرض كنيد، كليه اقالم در بازار %30 
افزايش قيمت يا كاهش قيمت داشته 

باشند. 
آيا انباردار در اين زمينه وظيفه اى 

به عهده دارد؟
در زمينه كاهش قيمت به ميزانى 
بهاى  از  كمتر  فروش  قيمت  كه 
بررسى  و  بحث  شود  شده  تمام 
در  حسابدارى  آيا  بگوييد  و  كنيد 
اين زمينه وظيفه اى بر عهده دارد؟ 

چرا؟
در صورت افزايش قيمت، حسابدارى 

آيا الزم است اقدامى انجام دهد؟
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ارزشيابی      

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در كالس و كارگاه آموزشى و رعايت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسايل آموزشى شخصى )كتاب، دفتر، ماشين حساب و...(2

شركت فعال در بحث هاى گروهى و مسئوليت پذيرى و درستکارى3

پاسخ صحيح به سؤاالت مطرح شده در كالس و استدالل آنها4

ارائه نتيجه گيرى صحيح و مستندسازى5

تشريح روش شمارش كاال و بيان تعديل انبار6

تعريف كاهش ارزش موجودى7

تعريف نابابى و تغيير تکنولوژى8

توانايى تنظيم فرم هاى مستندات كنترل موجودى انبار9

توانايى كنترل موجودى انبار با كارت كاال و مغايرت گيرى اقالم انبار10
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محاسبه مبلغ تعديل موجودي کاال  
محاسبه تعدیل موجودی کاال

پس از انبارگردانى و مشخص شدن تعداد مغايرت در صورتى كه انباردار مسئول تأمين كسرى نباشد:فعالیت
الف( انباردار چه وظيفه اى دارد؟

ب( حسابدارى چه وظيفه اى برعهده دارد؟

واقعى و موجودى طبق دفاتر  يعنى موجودى  باشد.  نداشته  انبارگردانى ممکن است مغايرت وجود  از  پس 
برابر بوده و اختالفى وجود ندارد، انبارگردانى فقط به شمارش تعداد كاال مى پردازد و قيمت مورد بررسى قرار 
نمى گيرد. پس الزم است بعد از مرحله انبارگردانى تعيين قيمت مواد و كاالهايى كه مغايرت داشتند انجام 
شود. در صورتى كه طبق دستورالعمل انبارگردانى و سياست هاى شركت انباردار موظف به جايگزينى باشد، 
طبق صورت جلسه انبارگردانى انباردار بايد تعداد كسرى را جبران كند ولى اگر بر عهده شركت باشد بايد موارد 
اختالفى قيمت گذارى شوند. قيمت گذارى اقالم اختالفى با توجه به روش هاى متفاوتى از جمله بهاى تمام 
شده، ارزش فروش، ارزش بازار ، ارزش دفترى و ... است كه عمدتاً بر اساس ارزش بازار انجام مى شود. البته در 

مورد كاال با توجه به روش هاى ميانگين يا f ifo و يا lifo و شناسايى ويژه انجام مى گيرد.
مثال:

انبارگردانى فروشگاه »ايالم« در تاريخ 1395/12/28 انجام و موارد مغايرت به شرح زير مشخص شد.

صورت جلسه انبارگردانی فروشگاه ایالم در تاریخ 1395/12/28

مغایرتموجودی دفاترشمارش عینینام واحد اصلینام کاالکد کاالتگردیف

1-750751جفتكفش ورزشى1125355101

2+520518عددلباس ورزشى2194555647

2-215217جينجوراب ورزشى3224155780

پس از بررسى الزم مديريت اعالم داشت كه مالك شمارش عينى بوده و اقالمى كه مغايرت دارند بايد در 
دفاتر و اسناد اصالح شده و به رقم موجودى واقعى درج شوند.

وظيفه انباردار و حسابدار چيست؟

پاسخ:
انباردار با توجه به صورت جلسه، مانده دفاتر را بر اساس موجودى عينى تغيير مى دهد. )فقط تعداد(

داراى  اقالم  كه  كند  بايد مشخص  بنابراين  انجام دهد،  را  اصالحى  ثبت  بر اساس قیمت  باید  حسابدار 
مغايرت به چه صورتى قيمت گذارى شوند و قيمت هر كدام چقدر است؟
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روش های قيمت گذاری  

تعيين قيمت كاالها و اقالمى كه مغايرت دارند بستگى به روش هاى قيمت گذارى شركت دارد. در هر شركت 
ممکن است روش قيمت گذارى متفاوت باشد. به اين جهت مبلغ به دست آمده در هر روش با ساير روش ها 

متفاوت است.
انواع روش های قیمت گذاری:

)FIFO( اولين صادره از اولين وارده 
)LIFO( اولين صادره از آخرين وارده 

 ميانگين
 شناسايى ويژه

قيمت گذارى كسرى كاالها با در نظر گرفتن روش ارزيابى موجودى كاال صورت مى گيرد، يعنى قيمت گذارى 
مشابه خروج از انبار )جهت فروش و ...( خواهد بود.

مثال3:
با توجه به اطالعات شركت »ايالم« چنانچه شركت از روش ميانگين استفاده كند و نرخ هريك از كاالها به 

شرح زير به دست آمده باشد؛
كفش ورزشى  75،000 ريال
لباس ورزشى  60،000 ريال

جوراب ورزشى   44،000 ريال
مطلوب  است: 

محاسبه مبلغ تعديل

مبلغ کلنرخمغایرتنام واحد اصلینام کاالکد کاالردیف

75،000-175،000ـجفتكفش ورزشى155101

120،000+260،000+عددلباس ورزشى255647

88،000-244،000ـجينجوراب ورزشى355780

43،000-جمع مبلغ تعديل

مبلغ تعديل شركت ايالم 43،000 ريال كسرى است.
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کار عملی4   
شركت »زنجان« فروشنده لوله و اتصاالت است، در تاريخ 1395/12/26 پس از انبارگردانى ليست كاالهايى 

كه داراى مغايرت بودند به شرح زير تعيين شد.

صورت جلسه انبارگردانی شرکت زنجان در تاریخ 1395/12/26

مغایرتموجودی دفاترشمارش عینینام واحد اصلینام کاالکد کاالتگردیف

2524شاخهلوله سفيد 1157441042/5

4447شاخهلوله فلزى 2374441651/5

5556عددشير اهرمى371544226

3837شاخهلوله پلى اتيلن 46114431110

250256عددسه راهى 5498447821/5

قيمت هر يك از كاالهاى داراى مغايرت با روش هاى مختلف قيمت گذارى به شرح زير است. )ارقام به ريال(
تذکر: 

بايد توجه داشت كه شركت ها فقط از يکى از روش ها استفاده مى كنند و هدف از اين كار عملى تعيين مغايرت 
با روش هاى مختلف با يك تمرين مشترك است.

میانگینالیفوفایفونام واحد اصلینام کاالکد کاالردیف

45،00052،00048،000شاخهلوله سفيد 1441042/5

22،00025،00023،000شاخهلوله فلزى 2441651/5

85،00095،00090،000عددشير اهرمى344226

15،00017،00016،000شاخهلوله پلى اتيلن 44431110

7،0009،5008،000عددسه راهى 5447821/5
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مطلوب  است: 
الف( محاسبه مبلغ تعديل با استفاده از روش فايفو

مبلغ کلنرخمغایرتنام واحد اصلینام کاالکد کاالردیف
شاخهلوله سفيد 1441042/5
شاخهلوله فلزى 2441651/5
عددشير اهرمى344226
شاخهلوله پلى اتيلن 44431110
عددسه راهى 5447821/5

جمع مبلغ تعدیل

مبلغ تعديل شركت زنجان 133،000- است.
ب( محاسبه مبلغ تعديل با استفاده از روش اليفو

مبلغ کلنرخمغایرتنام واحد اصلینام کاالکد کاالردیف
شاخهلوله سفيد 1441042/5
شاخهلوله فلزى 2441651/5
عددشير اهرمى344226
شاخهلوله پلى اتيلن 44431110
عددسه راهى 5447821/5

جمع مبلغ تعدیل

مبلغ تعديل شركت زنجان 158،000- است.
ج( محاسبه مبلغ تعديل با استفاده از روش ميانگين

مبلغ کلنرخمغایرتنام واحد اصلینام کاالکد کاالردیف
شاخهلوله سفيد 1441042/5
شاخهلوله فلزى 2441651/5
عددشير اهرمى344226
شاخهلوله پلى اتيلن 44431110
عددسه راهى 5447821/5

جمع مبلغ تعدیل

مبلغ تعديل شركت زنجان 143،000- است.
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ارزشيابی      

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در كالس و كارگاه آموزشى و رعايت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسايل آموزشى شخصى )كتاب، دفتر، ماشين حساب و...(2

شركت فعال در بحث هاى گروهى و مسئوليت پذيرى و درستکارى3

پاسخ صحيح به سؤاالت مطرح شده در كالس و استدالل آنها4

ارائه نتيجه گيرى صحيح و مستندسازى5

تشريح علل تعديل انبار6

بيان روش هاى مختلف قيمت گذارى7

توانايى تعديل انبار با استفاده از روش قيمت گذارى فايفو8

توانايى تعديل انبار با استفاده از روش قيمت گذارى اليفو9

توانايى تعديل انبار با استفاده از روش قيمت گذارى ميانگين10
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صدور سند تعديالت موجودي کاال     
1  کسري و اضافی انبار

و در  نموده  انبارگردانى  به  اقدام  انبارگردانى،  اساس دستورالعمل  بر  مالى شركت ها  پايان سال  در  معموالًً 
صورت تفاوت بين موجودى واقعى و موجودى بر اساس اسناد و مدارك، مغايرت ها را مشخص كرده و سپس 
بر اساس روش هاى مختلف قيمت گذارى، تعيين قيمت شده و بايد در دفاتر انبار، اصالح از نظر تعداد و مقدار 

صورت گرفته و در دفاتر حسابدارى ثبت اصالحى انجام شود.
اصالح ماندۀ کارت  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 اضافى انبار،  بدهکار و حساب موجودى 
كاال، بستانکار مي گردد.

شماره سند:                                                          شرکت ……                                 شماره صفحه دفتر روزنامه :
تاریخ سند:                                                       سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
××××حساب كسري يا اضافى انبار 

××××حساب موجودى كاال

جمع:
شرح سند: كسرى انبار

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :

درصورت وجود اضافى انبار معادل مبلغ اضافى، حساب موجودى كاال، بدهکار و حساب كسري و اضافى انبار 
بستانکار مي گردد.

شماره سند:                                                          شرکت ……                                 شماره صفحه دفتر روزنامه :
تاریخ سند:                                                       سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
××××حساب موجودى كاال

××××حساب كسري يا اضافى انبار

جمع:
شرح سند: اضافى انبار

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :

در صورتى كه موجودى واقعى و مانده بر اساس دفاتر يکسان نباشند و در دفاتر حسابدارى ثبت اصالحى فعالیت
صورت نگيرد، آيا صورت هاى مالى صحيح هستند؟
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کار عملی 5  
شركت »خليج فارس« در 1395/12/30 اقدام به انبارگردانى نمود و پس از شمارش عينى و مغايرت گيرى و 

مشخص كردن تعداد و قيمت گذارى مشخص شد كه مبلغ 560،000 كسرى انبار وجود دارد.
مطلوب است: 

ثبت روزنامه كسر و اضافى

شماره سند:                                                          شرکت ……                                  شماره صفحه دفتر روزنامه :
تاریخ سند:                                                        سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: پانصد و شصت هزار ريال
شرح سند: كسرى انبار

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :

کار عملی6   
شركت »مازندران« در 1395/12/30 اقدام به انبارگردانى نمود و پس از شمارش عينى و مغايرت گيرى و 

مشخص كردن تعداد و قيمت گذارى مشخص شد كه مبلغ 350،000 ريال اضافى انبار وجود دارد.
مطلوب است: 

ثبت روزنامه كسر و اضافى

شماره سند:                                                          شرکت ……                                   شماره صفحه دفتر روزنامه :
تاریخ سند:                                                        سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: سيصد و پنجاه هزار ريال
شرح سند: اضافى انبار

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :
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در صورتى كه كسرى انبار برعهده انباردار باشد و شركت كسرى انبار را تقبل نکند، انباردار موظف است 
ميزان كسرى را جبران كند.

مثال: 
انبار  تأمين كسرى  به  انباردار موظف  آيين نامه هاى داخلى شركت »نور«  و  انبارگردانى  طبق دستورالعمل 

است، در 1395/12/24 انبارگردانى انجام و مبلغ 245،000 ريال كسر انبار مشاهده شد.
پاسخ:

چون مبلغ كسرى بر عهده انباردار است پس اين كسرى تا زمان دريافت وجه به عنوان ساير حساب دريافتنى 
ثبت مى گردد. 

شماره سند:                                                              شرکت نور                                     شماره صفحه دفتر روزنامه :
تاریخ سند:                                                           سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
245،000ساير حساب دريافتنى ـ انباردار 

245،000حساب موجودى كاال 

245،000245،000جمع: دويست و چهل و پنج هزار ريال
شرح سند: كسرى انبار

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :

اين ثبت، حساب موجودى كاال را به رقم موجودى واقعى تبديل و بدهى انباردار ايجاد و معموالً با حقوق 
اولين ماه و يا به صورت اقساط طى چند ماه تسويه مى شود.

کار عملی7   
و  مغايرت گيرى  و  عينى  شمارش  از  پس  و  نمود  انبارگردانى  به  اقدام   1395/12/30 در  » ارس«  شركت 
مشخص كردن تعداد و قيمت گذارى مشخص شد كه مبلغ 145،000 ريال كسرى انبار وجود دارد، مبلغ 

كسرى انبار بر عهده انباردار است. 
مطلوب است:

ثبت روزنامه كسر و اضافى
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شماره سند:                                                          شرکت ارس                                  شماره صفحه دفتر روزنامه :
تاریخ سند:                                                         سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: يك صد و چهل و پنج هزار ريال

شرح سند:

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :

در شركت هايى كه كسرى انبار بر عهده انباردار است، اضافى انبار به حساب كسري يا اضافى انبار ثبت 
مى شود و فقط انباردار موظف به تأمين كسرى است و اضافى به حساب شركت ثبت مى گردد.

نکته

کار عملی   8   
از شمارش عينى و مغايرت گيرى و  انبارگردانى نمود و پس  به  اقدام  شركت »   گرگان « در 1395/12/28 
مشخص كردن تعداد و قيمت گذارى مشخص شد كه مبلغ 175،000 ريال اضافى انبار وجود دارد. مبلغ 

كسرى انبار بر عهده انباردار است.
مطلوب است:

ثبت روزنامه كسر و اضافى

شماره سند:                                                          شرکت گرگان                              شماره صفحه دفتر روزنامه :
تاریخ سند: 1395/12/28                                     سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: يك صد و هفتاد و پنج هزار ريال

شرح سند:

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :
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اندازه گیري  موجودي  مواد و کاال

هنگامى  كه خالص  ارزش  فروش  موجودى كاال از بهاى تمام شده آن كمتر باشد الزم است در صورت هاى 
مالى و گزارشات، موجودى كاال را به خالص  ارزش  فروش گزارش نمود. الزم به ذكر است كه در حسابدارى 
در حال حاضر از روش بهاى تمام شده استفاده مى شود. گزارش به خالص  ارزش  فروش  باعث انحراف از اصل 
بهاى تمام شده مى شود ولى منطبق بر دو اصل اساسى حسابدارى يعنى اصل تطابق هزينه ها با درآمدها و 

اصل محافظه كارى است.

الف( آيا با استانداردهاى حسابدارى ايران آشنايى داريد؟ چرا بايد حسابداران در انجام حرفه حسابدارى فعالیت
به استانداردها توجه داشته باشند؟

از طريق  را  استاندارد  اين  ايران درباره موجودى مواد و كاال است.  استاندارد حسابدارى شماره 8  ب( 
سايت سازمان حسابرسى به نشانى www.audit.org.ir دريافت نموده و روش هاى مجاز قيمت گذارى 

موجودى كاال را بررسى كنيد.

موجودي  مواد و كاال بايد بر مبناي  اقل  بهاي  تمام  شده  و خالص  ارزش  فروش  تك  تك  اقالم  يا گروه هاي  
اقالم  مشابه ، اندازه گيري  شود.

موجودي  مواد و كاال، به  بهاي  تمام شده  اندازه گيري  مي شود. چنانچه  نتوان  به  طور معقول  انتظار داشت  كه  
براي  بازيافت  اين  دارايي ، درآمدهاي  آتي  كافي  وجود داشته  باشد )مثاًل در نتيجه  خراب  شدن ، نابابي  يا كاهش  
در ميزان  تقاضا(، مبالغ  غير قابل  بازيافت  به عنوان  هزينه كاهش  ارزش  موجودي  مواد و كاال به  سود و زيان  
منظور مي شود. از اين رو، موجودي  مواد و كاال به  اقل  بهاي  تمام  شده  و خالص  ارزش  فروش  انعکاس  مي يابد.

بهاي  تمام  شده  موجودي  مواد و کاال:
بهاي  تمام  شده  موجودي  مواد و كاال بايد دربرگيرنده  مخارج  خريد، مخارج  تبديل  و ساير مخارجي  باشد كه  
واحد تجاري  در جريان  فعاليت  معمول  خود، براي  رساندن  كاال يا خدمات  به  مکان  و شرايط  فعلي  آن  متحمل  

شده  است .

قاعده اقل بهای تمام شده و خالص  ارزش  فروش 

هر يك از مفاهيم حسابدارى زير را تشريح كنيد.فعالیت
اصل بهاى تمام شده،  اصل تطابق درآمد با هزينه،  محافظه كارى )احتياط(
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خالص ارزش فروش 
خالص  ارزش  فروش  عبارت  است  از بهاي  فروش  اقالم  موجودي  مواد و کاال پس  از کسر تمام  مخارج  
و  كاال متحمل  خواهد شد  توزيع   و  فروش   بازاريابي ،  با  در رابطه   تجاري   واحد  تمام مخارجي  كه   و  مربوط  

مستقيماً به  اقالم  مورد نظر مربوط  مي شود.
موارد کاربرد خالص  ارزش  فروش 

مواردى  كه  احتمال  مي رود خالص  ارزش  فروش  كمتر از بهاي  تمام  شده  باشد را مى توان به شرح زير بيان 
نمود:

الف ( افزايش  هزينه ها يا كاهش  قيمت  فروش،
ب ( خراب  شدن  موجودي،
پ( ناباب  شدن  محصوالت،

ت( تصميم  شركت  مبني  بر ساخت  و فروش  محصوالت  به  زيان  
ث( وقوع  اشتباهاتي  در توليد يا خريد.

حساب های هزینه و ذخیره کاهش ارزش موجودي کاال
معموالًً هدف شركت ها كسب سود بوده و با اين پيش فرض بايد قيمت تمام شده كمتر از خالص ارزش فروش 
از قيمت تمام شده  اتفاق صورت نگيرد و خالص ارزش فروش كمتر  اين  اما در مواردى ممکن است  باشد 
موجودى باشد در چنين حالتى از حساب هزينه و ذخيره كاهش ارزش موجودى كاال استفاده مى شود و اين 

حساب بهاى تمام شده موجودى را به مبلغ خالص ارزش فروش مى رساند.
ارزش موجودي کاال

شركت ها بايد اموال و منابعى را كه در انبار دارند با يکى از روش هاى قيمت گذارى، اندازه گيرى كنند و بتوانند 
ميزان بهاى موجودى كاالى خود را گزارش كنند. در بسيارى از شركت ها درصد بااليى از دارايى هاى آنها را 
موجودى كاال تشکيل مى دهد. پس رقم و ارزش موجودى مواد و كاال مهم بوده و تعيين ارزش آن بايد با دقت 

كامل و دقيق باشد. 
مثال :

اطالعات مربوط به شركت »  ايران« در دست است.

خالص ارزش فروشبهای تمام شدهنام کاالردیف

000، 220 ريال000، 250 ريالالف1

000، 390 ريال000، 400 ريالب2

000، 160 ريال000، 150 ريالج3
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براى اعمال قاعده اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش بر حسب تك تك موجودى ها به شکل زير عمل 
مى كنيم.

اعمال قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروشخالص ارزش فروشبهای تمام شدهنام کاالردیف

000، 220 ريال000، 220 ريال000، 250 ريالالف1

000، 390 ريال000، 390 ريال000، 400 ريالب2

000، 150 ريال000، 160 ريال000، 150 ريالج3

000، 760 ريال000، 800 ريالجمع

ذخيره مورد نياز :  000، 40 = 000، 760 - 000، 800

مالحظه مى شود كه بهاى تمام شده 000، 800 ريال و با اعمال قاعده اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش 
فروش مبلغ 000، 760 مى شود. الزم است براى 000، 40 كاهش ارزش ذخيره در نظر گرفته شود.

شماره سند:                                                          شرکت ایران                                شماره صفحه دفتر روزنامه :
تاریخ سند:                                                         سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

000، 40هزينه كاهش ارزش موجودى كاال

000، 40ذخيره كاهش ارزش موجودى كاال

000، 00040، 40جمع:

شرح سند: بابت ثبت كاهش ارزش موجودى كاال

تنظيم كننده:                                       تأييد كننده:                                       تصويب كننده:
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کار عملی  9 
اطالعات مربوط به شركت توليدى »چابهار« به شرح زير است.

خالص ارزش فروشبهای تمام شدهنام کاالردیف

000 ،700 ريال000 ،800 ريالاجاق گاز1

000 ،420 ريال000 ،400 ريالپنکه2

000 ،660 ريال000 ،650 ريالكولر3

مطلوب است: 
محاسبه و ثبت كاهش ارزش موجودى كاال

اعمال قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروشخالص ارزش فروشبهای تمام شدهنام کاالردیف

اجاق گاز1

پنکه2

كولر3

جمع

  ذخيره مورد نياز:  

شماره سند:                                                          شرکت چابهار                              شماره صفحه دفتر روزنامه :
تاریخ سند:                                                          سند حسابداری                            تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

ذخيره كاهش ارزش موجودى كاال

جمع:

شرح سند: بابت ثبت كاهش ارزش موجودى كاال

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :
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××× حساب موجودى كاال  
كسر مى شود:

××× ذخيره كاهش ارزش موجودى كاال 
××× خالص ارزش موجودى كاال  

رعایت قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتي در خصوص کاهش ارزش موجودي ها:
از سال 1393 به موجب بخشنامه هاى امور مالياتى هزينه كاهش ارزش موجودى مورد قبول است و شركت ها 
مجاز به در نظرگرفتن هزينه براى كاهش ارزش موجودى ها مى باشند، اما زيان ناشى از سرقت و نابابى و ... 

هزينه قابل قبول مالياتى نمى باشد.

ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي   

بايد توجه داشت كه حساب ذخيره كاهش ارزش موجودى كاال يك حساب كاهنده موجودى كاال بوده و 
در گزارشات مالى بعد از موجودى كاال و به صورت كاهنده موجودى كاال آورده مى شود.

نکته

حساب موجودى كاال در پايان سال 95 در شركتى 000،000، 72 بوده و ذخيره كاهش ارزش موجودى فعالیت
كاال 000 ،250 ريال است. 

مطلوب است:
الف( ثبت ذخيره كاهش 

ب( نمايش خالص ارزش موجودى كاال در صورت هاى مالى

آيا هزينه كاهش ارزش موجودى به عنوان هزينه هاى عملياتى محسوب مى شود؟ چرا؟فعالیت

هزينه هاى شركت به دو گروه عملياتى و غيرعملياتى تقسيم مى شوند هزينه كاهش ارزش موجودى به عنوان 
هزينه هاى عملياتى محسوب مى شود زيرا در راستاى فعاليت اصلى شركت است. در مواردى كه هزينه كاهش 
ارزش موجودى و كسر يا اضافى انبار داشته باشيم بايد اين حساب ها در پايان دوره بسته شوند. پس حساب 

كسر و اضافى و هزينه كاهش ارزش موجودى حساب موقتى هستند.
حساب كسر يا اضافى انبار و حساب هزينه كاهش ارزش موجودى كاال به حساب هاى درآمدها و هزينه هاى 

عملياتى بسته مى شوند.
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الف( بستن حساب هزینه کاهش ارزش موجودی کاال
اين حساب ماهيت بدهکار دارد و در پايان دوره مالى در به صورت زير بسته مى شود.

شماره سند:                                                        شرکت ……                                   شماره صفحه دفتر روزنامه :
تاریخ سند: 95/12/30                                    سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××××ساير هزينه هاى عملياتى

×××××                هزينه كاهش ارزش موجودى كاال

جمع:

شرح سند: بابت بستن حساب هزينه كاهش ارزش موجودى كاال

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :

ب( بستن حساب کسر یا اضافی انبار
در پايان دوره مالى پس از انبارگردانى ممکن است حساب كسر و اضافى داراى مانده بدهکار يا بستانکار باشد. 

پس براى بستن اين حساب يکى از دو حالت زير ممکن است جهت انجام الزم است.
هزينه هاى  ساير  حساب  صورتى  چنين  در  باشد.  بدهکار  مانده  داراى  اضافى  و  كسر  حساب  اول:  حالت 

عملياتى بدهکار و حساب كسر و اضافى انبار به مبلغ مانده بستانکار مى شود.

شماره سند:                                                        شرکت ……                                   شماره صفحه دفتر روزنامه :
تاریخ سند: 95/12/30                                    سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××××ساير هزينه هاى عملياتى

×××××                            حساب كسر و اضافى انبار

جمع:

شرح سند: بابت بستن حساب كسر و اضافى انبار

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :
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حالت دوم: حساب كسر و اضافى داراى مانده بستانکار باشد. در چنين صورتى حساب كسر و اضافى انبار 
به مبلغ مانده بدهکار و حساب ساير درآمدهاى عملياتى بدهکار مى شود.

شماره سند:                                                             شرکت ……                                  شماره صفحه دفتر روزنامه :
تاریخ سند: 95/12/30                                         سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
×××××حساب كسر و اضافى انبار

×××××                    ساير درآمد هاى عملياتى

جمع:
شرح سند: بابت بستن حساب كسر و اضافى انبار

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :

کار عملی 10   
در پايان سال مالى 1395 مانده حساب كسر و اضافى انبار شركت »يزد« به مبلغ 000 ،200 ،1 ريال بدهکار 

است.
مطلوب است:

ثبت روزنامه رويداد فوق

شماره سند:                                                         شرکت یزد                                     شماره صفحه دفتر روزنامه :
تاریخ سند:                                                         سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند:

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :
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کار عملی11 

ريال  مبلغ 000 ،500 ،1  به  »اهواز«  انبار شركت  اضافى  و  مانده حساب كسر  مالى 1395  پايان سال  در 
بستانکار است.
مطلوب است:

 ثبت روزنامه رويداد فوق

شماره سند:                                                            شرکت اهواز                                  شماره صفحه دفتر روزنامه :
تاریخ سند:                                                              سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند:

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :

کار عملی 12 
به مبلغ  ارزش موجودى كاالى شركت »بيرجند«  مانده حساب هزينه كاهش  مالى 1395  پايان سال  در 

000 ،300 ،2 ريال بدهکار است. 
مطلوب است:

 ثبت روزنامه رويداد فوق

شماره سند:                                                           شرکت بیرجند                                شماره صفحه دفتر روزنامه :
تاریخ سند:                                                              سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند:

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :
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ارزشيابی      

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در كالس و كارگاه آموزشى و رعايت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسايل آموزشى شخصى )كتاب، دفتر، ماشين حساب و...(2

شركت فعال در بحث هاى گروهى و مسئوليت پذيرى و درستکارى3

پاسخ صحيح به سؤاالت مطرح شده در كالس و استدالل آن4

ارائه نتيجه گيرى صحيح و مستندسازى5

تعريف حساب ذخيره كاهش6

تعريف روش خالص ارزش بازار و اقل قيمت تمام شده7

توانايى ثبت كسر و اضافى انبار8

توانايى محاسبه كاهش ارزش موجودى كاال9

توانايى ثبت و صدور سند حسابدارى كاهش ارزش موجودى كاال10
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پژوهش
در کشورهای صنعتی و شرکت های پيشرو مفهومی به نام »توليد به هنگام« )Just In Time ( يا JIT مطرح 
و در بعضی از شرکت ها به کار گرفته شده است. در اين خصوص تحقيق کنيد و گزارش تحقيق خود را با نظر 
نظام  اين  با اجرای کامل  بررسی کنيد. همچنين مشخص کنيد  و  و بحث  ارائه  هنرآموز محترم در کالس 

سيستم انبارداری دچار چه تحولی می شود؟

بحث کنيد 

بعضی از شرکت ها جبران کسری انبار را برعهده انباردار قرار می دهند. آيا به نظر شما اين کار صحيح 

است؟ )اگر هر ماه فوق العاده ای بابت اين وظيفه به انباردار پرداخت گردد.(

چرا اضافی انبار مانند کسری انبار سهم انباردار قرارداد نمی شود؟
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شرح کار:
1 اجراي دستورالعمل هاي انبارگرداني طبق آيين نامه و دستورالعمل هاي داخلي

2 تهيه گزارش هاي مربوط به انبارگرداني جهت ارائه به بخش حسابداري
3  تطبيق موجودي شمارش شده با كارت موجودي مواد در واحد حسابداري

4  محاسبه مبلغ تعديل موجودي بر طبق روش هاي قيمت گذاري
5  صدور سند تعديالت انبار بابت كسر و اضافات انبار 

6  صدور 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:
2   كنترل مستندات تعديالت موجودي كاال 1  انبارگرداني                                                           

4  صدور سند تعديالت موجودي كاال  3  محاسبه مبلغ تعديل 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: 
نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1انبارگرداني1
1كنترل مستندات تعديالت انبار2
2محاسبه مبلغ تعديل موجودي كاال3
2صدور سند تعديالت موجودي كاال4

2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براى قبولى و كسب شايستگى، 2 مى باشد.

ارزشيابی شايستگی صدور سند تعديالت موجودی کاال )متصدی حسابداری انبار(



  قرآن كريم
      ابراهيمى، سيدكاظم، اصول حسابدارى 1 براساس مصوبات شوراى عالى برنامه ريزى، چاپ نهم، دانش نگار، تهران 

.1385
  آر. جى. كارتر، مديريت انبار و عمليات مرتبط ترجمه: رمضان على خسرو پناه. سازمان مديريت صنعتى. چاپ 

اول تهران، 1377.
  استانداردهاى حسابدارى ايران، سازمان حسابرسى

  اكبرى، فضل ا...؛ على مدد، مصطفى، نشريه شماره 90، انتشارات سازمان حسابرسى 1394.
  اميرشاهى، منوچهر اصول كارپردازى و انباردارى مركز آموزش مديريت دولتى، چاپ نهم. تهران 1380.

  انوارى رستمى، على اصغر، سيستم هاى خريد و انباردارى. طراحان نشر، چاپ چهارم. تهران 1375.
و  تأليف كتاب هاى درسى فنى  آموزشى، دفتر  برنامه ريزى  و  برنامه درسى رشته حسابدارى، سازمان پژوهش    

كاردانش سال 1393. ـ  حرفه اى 
  برنامه درسى ملى جمهورى اسالمى ايران. 1391.

  خليلى ابيانه، فاطمه انباردارى و كمك انباردارى. انتشارات ترمه، چاپ دوم. تهران، 1379.
  خواجوى، شکراله؛ ابراهيمى، ابراهيم، حسابدارى ميانه )1( چاپ دوم، انتشارات ترمه، 1388.

  ديبايى، نادر اصول انباردارى و مديريت خريد، دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران جنوب، چاپ اول، تهران 1377.
  راهنماى هنرآموز حسابدارى خريد و فروش، انتشارات آموزش و پرورش كد 210802

  على نيا، اسماعيل، راهنماى جامع به كارگيرى استانداردهاى حسابدارى، نشر فکر سبز، 1390.
www.tax.gov.ir قانون ماليات هاى مستقيم با اصالحات 1394/04/13 به آدرس  

  كريمى پويا، محمدرضا؛ حکمى صفت، يداهلل، حسابدارى ميانه يك، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان، 
چاپ سوم 1392.

  مشکى، مهدى؛ مقدم، عبدالکريم، حسابدارى ميانه )1( انتشارات دانشگاه پيام نور، 1393.
  نوروش، ايراج؛ مهرانى، ساسان؛ مهرانى، كاوه؛ مرادى محمد. حسابدارى ميانه )1(. چاپ اول، انتشارات ترمه، 

.1385
  همتى، حسن؛ حسابدارى ميانه )1(. چاپ سوم، انتشارات ترمه، 1385.

منابع



استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف
لرستانمهرداد بهاروند12چهار محال و   بختياري  خاطره همتيان1
خراسان جنوبي   على قاسمى13هرمزگان  زهيرا پورسبزعلى2
آذربايجان غربي   فيروزه احمدپور14كرمانزينب اميرى خراسانى3
كهگيلويه و    بويراحمد حبيب اله نظرى15لرستان  معصومه گرمه اى4
بوشهر  مرضيه مهديان16كرمانشاه  كانى مرادى5
مركزي  اكرم ملك حسينى17اصفهانفرشته مظاهرى6
قزوين  مهدى خليلى18شهر تهران  طيبه تصميم ديزجى7
آذربايجان شرقي   اميرعلى فهيمى19كرمان  ليلى معافى8
خراسان رضوى   فاطمه مامات20خراسان شمالي   مرضيه روزخوش9

سيستان و  بلوچستان   عبدالمجيد پوته21فارس  ليال پاكدل10
  شهرستان هاى تهرانمعصومه پارسافر11

سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى جهت ايفاى نقش خطير خود در اجراى سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش و برنامه درسى ملى 
جمهورى اسالمى ايران، مشاركت معلمان را به عنوان يك سياست اجرايى مهم دنبال مى كند. براى تحقق اين امر در اقدامى نوآورانه سامانه 
تعاملى بر خط اعتبارسنجى كتاب هاى درسى راه اندازى شد تا با دريافت نظرات معلمان دربارۀ كتاب هاى درسى نونگاشت، كتاب هاى درسى 
را در اولين سال چاپ، با كمترين اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقديم نمايد. در انجام مطلوب اين فرايند، همکاران گروه تحليل 
محتواى آموزشى و پرورشى استان ها، گروه هاى آموزشى و دبيرخانۀ راهبرى دروس و مديريت محترم پروژه آقاى محسن باهو نقش سازنده اى 
را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامى اين همکاران، اسامى دبيران و هنرآموزانى كه تالش مضاعفى را در اين زمينه داشته و 

با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتواى اين كتاب يارى كرده اند به شرح زير اعالم مى شود.
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