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حسابداري موجودي مواد و کاال
دامنه کاربرد
.2

اين استاندارد ،نحوه ارزشيابي و انعكاس موجودي مواد و کاال در صورتهاي مالي را تشريح ميکند و موارد زير
را دربر نميگيرد:
الف  .کار در جريان پيشرفت پيمانهاي بلندمدت (رجوع شود به استاندارد حسابداري شماره  9با عنوان ” حسابداري
پيمانهاي بلندمدت“ ).
ب  .ابزارهاي مالي پيچيده.
ج  .موجودي محصوالت جنگلي و معدني در مواردي که اين اقالم در صنايع مربوط به خالص ارزش فروش
اندازهگيري ميشود ،و
د  .توليدات کشاورزي در زمان برداشت و داراييهاي زيستي غيرمولد مربوط به فعاليت کشاوزي (رجوع
شود به استاندارد حسابداري شماره  26با عنوان ”فعاليتهاي کشاورزي“).

تعاريف
.3

اصطالحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است:
 موجودي مواد و کاال :به داراييهايي اطالق ميشود که:
الف  .براي فروش در روال عادي عمليات واحد تجاري نگهداري ميشود،
ب  .به منظور ساخت محصول يا ارائـه خدمات در فرايند توليد قرار دارد،
ج  .به منظور ساخت محصول يا ارائـه خدمات ،خريداري شده و نگهداري ميشود ،و
د  .ماهيت مصرفي دارد و به طور غيرمستقيم در جهت فعاليت واحد تجاري مصرف ميشود.
 خالص ارزش فروش :عبارت است از بهاي فروش (بعد از کسر تخفيفات تجاري ولي قبل از تخفيفات
مربوط به تسويه حساب) پس از کسر:
الف  .مخارج براوردي تكميل ،و
ب  .مخارج براوردي بازاريابي ،فروش و توزيع.
 بهاي جايگزيني :عبارت است از مخارجي که بايد براي خريد يا ساخت يك قلم موجودي کامالً مشابه
تحمل شود.

اندازهگيري موجودي مواد و کاال
.4

موجودي مواد و کاال بايد برمبناي ” اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش“ تك تك اقالم يا گروههاي
اقالم مشابه ،اندازهگيري شود.

.5

موجودي مواد و کاال ،به بهاي تمامشده اندازهگيري ميشود .چنانچه نتوان به طور معقول انتظار داشت که
براي بازيافت اين دارايي ،درآمدهاي آتي کافي وجود داشته باشد (مثالً درنتيجه خراب شدن ،نابابي يا
کاهش در ميزان تقاضا) ،مبالغ غير قابل بازيافت بهعنوان هزينهکاهش ارزش موجودي مواد و کاال به سود و
زيان منظور ميشود .از اينرو ،موجودي مواد و کاال به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش انعكاس
مييابد.

بهاي تمام شده موجودي مواد و کاال
.6

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

مخارج خريد
.7

مخـارج خريـد شامل بهـاي خريـد و هر گونه مخارج ديگري از قبيل حقوق و عوارض گمرکي و حمل است
که مستقيماً به خريد مربوط ميگردد .تخفيفـات تجـاري از بهاي خريـد کسـر ميشود.

.8

برخي مخارج به شرح زير در صورت احراز شرايط مربوط ،قابل احتساب در مخارج خريد است:
الف  .مخارج تأمين مالي واردات مواد و کاال به صورت اعتباري از نوع يوزانس به شرط آنكه به موجب مقررات
موضوعه ،واردات مزبور به صورت نقدي مجاز نباشد.
ب  .در شرايط استثنايي طبق الزامات استاندارد حسابداري شماره  16باعنوان آثار تغيير در نرخ ارز،
مابهالتفاوتهاي ريالي مورد مطالبه ناشي از افزايش قابل مالحظه نرخ رسمي ارز (مثالً از شناور به
صادراتي) ،به شرط اينكه تخصيص آن به آحاد بهاي خريد مواد و کاالي مربوط امكانپذير باشد.

مخارج تبديل
.9

مخارج تبديل شامل مخارجي است که مستقيماً به اقالم توليدشده مربوط ميگردد (مانند
کار مستقيم) .مخارج تبديل همچنين شامل سربار توليد (اعم از ثابت و متغير) است که براي تبديل مواد
اوليه به محصول يا ارائه خدمات واقع ميشود.

 . 12جهت تعيين سطح معمول فعاليت واحد تجاري عوامل زير را بايد درنظر داشت:
الف  .ميزان توليد مورد نظر طراحان دستگاههاي توليدي و مديريت واحد تجاري ،تحت شرايط کار حاکم در
طول سال (مثالً يك نوبتکاري يا دونوبتکاري)،
ب  .بودجه سطح فعاليت سال تحت بررسي و سال بعد از آن ،و
ج  .سطحي از توليد که واحد تجاري در سال تحت بررسي و نيز در سالهاي گذشته عمالً به آن دست يافته
است.
اگر چه تغييرات موقت در سطح فعاليت را ميتوان ناديده گرفت ،با اين حال تغييرات مداوم بايد به تجديد
نظر در آنچه قبالً معمول شناخته شده منجر شود.
 . 13يكي از داليلي که گاه در رابطه با عدم شمول مخارج سربار خاصي در بهاي تمام شده عنوان ميشود ،لزوم
اتخاذ برخورد محافظه کارانه در ارزشيابي موجودي مواد و کاال است .چنانچه تعيين مبلغ موجودي مواد و کاال
در شرايط واحد تجاري مستلزم اعمال احتياط باشـد ،احتيـاط الزم در تعيين خالص ارزش فروش و نه
از طريق حذف مخـارج سربـار خاصي از بهـاي تمام شـده اعمـال ميشـود.

ساير مخارج
 . 17ساير مخارج تنها تا ميزاني که آشكارا به رساندن موجودي مواد و کاال به مكان و شرايط فعلي آن مربوط است
به عنوان بخشي از بهاي تمامشده موجوديها منظور ميشود.
 . 18موارد زير ،نمونههايي از مخارجي است که در بهاي تمامشده موجوديها منظور نميشود و در دوره وقوع
به عنوان هزينه شناسايي ميگردد:
الف  .مبالغ غيرعادي مربوط به ضايعات مواد ،دستمزد و ساير مخارج توليد (ضايعات قابل کنترل).
ب  .مخارج انبارداري باستثناي مخارجي که در فرايند توليد براي انبارداري محصوالتي که نياز به پردازش
بيشتر دارند ،انجام ميشود.
ج  .سربار اداري که در رساندن موجوديها به مكان و شرايط فعلي نقشي ندارد.
د  .مخارج فروش.
 . 20در شرايطي خاص ،مخارج تأمين مالي را ميتوان در بهاي تمامشده موجوديها منظور کرد .اين شرايط در
استاندارد حسابداري شماره  13با عنوان حسابداري مخارج تأمين مالي مشخص شده است.
روشهاي محاسبه بهاي تمام شده
 . 22براي محاسبه بهاي تمام شده موجودي مواد و کاال روشهاي مختلفي با آثار متفاوت به کار گرفته ميشود .اين
روشها از جمله شامل موارد زير است:
الف  .اولين صادره از اولين وارده،
ب  .ميانگين موزون،
ج  .شناسايي ويژه،
د  .اولين صادره از آخرين وارده،
ه  .موجودي پايه ،و
و  .خرده فروشي.
 . 23اولين صادره از اولين وارده عبارت است از محاسبه بهاي تمامشده موجودي مواد و کاال
براين اساس که تعداد موجود ،بيانگر آخرين خريدها يا آخرين توليدات است.
 . 24ميانگين موزون عبارت از محاسبه بهاي تمامشده موجودي مواد و کاال براساس اعمال بهاي متوسط در مورد
واحد موجودي است .ميانگين موزون از تقسيم مجموع بهاي تمامشده واحدهاي موجودي به مجموع تعداد
واحدهاي آن موجودي محاسبه ميگردد و ميتوان از طريق محاسبه دايمي (ميانگين موزون متحرك) يا
محاسبه ادواري (ميانگين موزون ساالنه ،شش ماهه و )...به آن دست يافت.

 . 25شناسايي ويژه روشي است که در آن مخارج مختص هر يك از اقالم موجودي به آن قلم اختصاص مييابد.
اين روش براي اقالمي مناسب است که صرفنظر از فرايند خريد يا توليد قابل تشخيص هستند .اما کاربرد اين
روش در مواردي که اقالم متعددي از موجودي مواد و کاال از يكديگر قابل تفكيك نباشند ،مناسب نيست.
 . 29بهاي تمام شده موجودي مواد و کاال بايد با استفاده از روشهاي ” شناسايي ويژه“ ” ،اولين صادره از اولين
وارده“ يا ” ميانگين موزون“ محاسبه شود.
 . 30روشهايي از قبيل ” موجودي پايه“ و ” اولين صادره از آخرين وارده“ معموالً جهت ارزشيابي موجودي
مواد و کاال مناسب نيست .زيرا کاربرد آنها اغلب منجر به مبالغي بابت موجودي مواد و کاال در ترازنامه خواهد
گرديد که هيچ رابطهاي با سطح اخير مخارج ندارد .در صورت استفاده از روشهاي مذکور ،نه تنها مبالغ
منعكس شده بابت داراييهاي جاري گمراه کننده است بلكه اگر سطح موجوديها کاهش و قيمتهاي قديميتر
به سود و زيان راه يابد ،نتايج بعدي نيز به طور بالقوه مخدوش خواهد شد.
خالص ارزش فروش
 . 36همانگونه که در بند  4ذکر شده است ،موجودي مواد و کاال بايد به ” اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش
فروش“ ارزشيابي و در صورتهاي مالي منعكس شود” .خالص ارزش فروش“ عبارت است از بهاي فروش اقالم
موجودي مواد و کاال پس از کسر تمام مخارج مربوط بعدي تا مرحله تكميل و کليه مخارجي که واحد تجاري
در رابطه با بازاريابي ،فروش و توزيع کاال متحمل خواهد شد و مستقيماً به اقالم مورد نظر مربوط ميشود.
 . 37از آنجا که مقايسه جمع کل خالص ارزش فروش موجوديها با جمع کل بهاي تمام شده ميتواند به عمل
غيرقابل قبول تهاتر بين زيانهاي قابل پيشبيني و سود تحقق نيافته منجر شود ،مقايسه بين بهاي تمام
شده و خالص ارزش فروش بايد به طور جداگانه در مورد هريك از اقالم موجودي انجام شود .چنانچه
اين کار عملي نباشد ،بايد گروههاي کاال و يا کاالي مشابه را جمع ًا درنظر گرفت .به طور مثال ،اقالمي از
موجودي که مربوط به خط توليد يكساني بوده و اهداف يا کاربردي مشابه داشته باشد ،در ناحيه
ال جدا از ساير اقالم خط توليد ارزيابي کرد،
جغرافيايي واحدي توليد و فروخته شود و نتوان آن را عم ً
نمونهاي از اقالمي است که به طور گروهي مورد ارزيابي قرار ميگيرد .بنابرايـن ،ارزيابي گروهي
ال ارزيابي موجودي کاالي ساخته شده يا کل موجوديهاي يك
مبتنيبر طبقـهبندي موجوديهـا مثـ ً
صنعت يا کل موجوديهاي يك ناحيه جغرافيايي ،مناسب نخواهد بود.
 . 39در شرايط استثنايي ،هنگامي که تعيين خالص ارزش فروش موجوديها به داليل مختلف از قبيل نوسان در
قيمتهاي فروش ،بهگونهاي قابل اتكا امكان پذير نباشد و احتمال رود که بهاي جايگزيني در حد متعارفي
کمتر از خالص ارزش فروش باشد ،بهاي جايگزيني ميتواند تقريبي قابل قبول براي خالص ارزش فروش تلقي
شود.

 . 40در مواردي که خالص ارزش فروش موجودي مواد اوليه کمتر از بهاي تمام شده آن است ،به شرطي که
کاالهايي که از مواد مزبور ساخته ميشود (بعد از منظور کردن قيمت خريد مواد در بهاي تمام شده کاال)
هنوز بتواند با سود به فروش رسد ،مبلغ دفتري مواد اوليه کاهش نمييابد.
مالحظات مربوط به تعيين خالص ارزش فروش
 . 41براي محاسبه اوليه ذخيره کاهش ارزش موجودي مواد و کاال از ” بهاي تمام شده به خالص ارزش فروش“ ،اغلب
ميتوان از فرمولهايي استفاده کرد که بر معيارهاي از پيش تعيين شده متكي است .در اين فرمولها معموالً عمر
کاال ،گردش کاال در گذشته ،گردش آتي مورد انتظار و ارزش اسقاط تخميني کاال ،بنابه اقتضاي مورد ،منظور
شده است .با وجودي که استفاده از چنين فرمولهايي ،مبنايي براي ايجاد ذخيره فراهم ميآورد که ميتواند
به طور مستمر اعمال گردد ،با اين حال باز هم الزم است که نتايج حاصل شده در پرتو شرايط خاصي که
نميتوان در فرمول پيش بيني کرد (از قبيل تغيير ميزان سفارشات) مورد بررسي و تجديد نظر قرار گيرد.
 . 42در مواردي که براي کاهش ارزش کاالهاي تكميل شده به کمتر از بهاي تمام شده نياز به ذخيره باشد،
موجودي قطعات منفصله و نيمه ساختهاي که به منظور ساخت چنين محصوالتي نگهداري ميشود بايد همراه
با موجودي قطعات تحت سفارش خريد بررسي تا نسبت به لزوم ايجاد ذخيره براي اين اقالم نيز تصميمگيري
شود.
 . 43چنانچه قطعات يدکي نگهداري شده براي فروش ،بخشي از موجودي پايان سال را تشكيل دهد ،الزم خواهد
بود که عوامل مذکور در بند  ، 41در چارچوب موارد زير به طور اخص مورد مالحظه قرار گيرد:
الف  .تعداد محصوالت مربوط که تاکنون به فروش رسيده است،
ب  .فاصله زماني تعويض قطعه يدکي ،به طور تخميني ،و
ج  .عمر مفيد مورد انتظار محصول مربوط (يعني محصولي که قطعه يدکي در رابطه با آن به فروش
ميرسد).
 . 44خالص ارزش فروش نبايد براساس نوسانات موقتي قيمت فروش براورد شود ،بلكه بايد بر قابل اتكا ترين شواهد
موجود در زمان براورد مبلغ خالص ارزش فروش موجوديها مبتني باشد.
موارد کاربرد خالص ارزش فروش
 . 45موارد اصلي که احتمال ميرود خالص ارزش فروش کمتر از بهاي تمام شده باشد ،مواردي است که شرايط زير
در آن حكمفرماست:
الف  .افزايش هزينهها يا کاهش قيمت فروش،
ب  .خراب شدن موجودي،
ج  .ناباب شدن محصوالت،

د  .تصميم شرکت مبني بر ساخت و فروش محصوالت به زيان (به عنوان بخشي از استراتژي بازاريابي
شرکت)
ه  .وقوع اشتباهاتي در توليد يا خريد.
به عالوه ،در صورت نگهداري موجوديهايي که فروش آن ظرف دوره معمول گردش کاالي شرکت غير محتمل
است (يعني موجودي اضافي) ،تأخير در فروش موجوديها ،خطر وقوع موارد ” الف“ تا ” ج“ را افزايش ميدهد
و لذا بايد در ارزيابي خالص ارزش فروش در نظر گرفته شود.
شناخت موجودي مواد و کاال به عنوان هزينه
 . 46مبلغ دفتري موجودي مواد و کاالي فروخته شده بايد در دورهاي که درآمد مربوط شناسايي ميگردد،
به عنوان هزينه شناسايي شود .مبلغ کاهش ارزش موجودي مواد و کاال ناشي از اعمال قاعده ” اقل بهاي تمام
شده و خالص ارزش فروش“ و کليه زيانهاي مرتبط با موجودي مواد و کاال را بايد در دوره کاهش ارزش يا
وقوع زيانهاي مربوط به عنوان هزينه شناسايي کرد .در مورد موجوديهايي که در دوره قبل به مبلغي کمتر از
بهاي تمام شده ارزيابي شده است و در دوره جاري بهدليل افزايش در خالص ارزش فروش ،بهمبلغ بيشتري
ارزيابي گردد ،هرگونه افزايشي از اين بابت در دوره جاري بايد به عنوان درآمد يا کاهش هزينه دوره جاري
(حداکثر تا حد جبران کاهش قبلي) شناسايي شود.
 . 47شناخت مبلغ دفتري موجوديهاي فروش رفته به عنوان هزينه ،تابع فرآيند تطابق درآمد و هزينه است .برخي
موجوديها ممكن است به ساير حسابهاي دارايي تخصيص يابد .براي مثال ميتوان از موجودي مواد و کاالي بكار
رفته در ساخت دارايي ثابت مشهود توسط واحد تجاري نام برد .موجوديهايي که به ساير حسابهاي دارايي
تخصيص مييابد ،طي عمر مفيد دارايي مربوط به عنوان هزينه شناسايي ميشود.

