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  یاري رسان هستی بخش به نام
  .آماده گردیده استمجموعه حاضر جهت استفاده هنرآموزان محترم و مدرس حسابدر عمومی تکمیلی 

لذا از استفاده کنندگان ارجمند و عالی قدر تقاضا می شود در صورت برخورد با اشکالت تایپی و یا هر گونه 
  .نجانب برسانند تا اشکاالت موجود برطرف شوداشکال در حل مسایل به یکی از طرق زیر باطالع ای

  Ali-zirmanloo@mailiran.irیا       zirmanloo@gmail.comارسال به ایمیل           - 1

 Acc-wa.blog.ir     یبرغناجیابرذآ  ناتسا يرادباسح یشزومآ هورگ گالبو رد رظن هیارا - 2

   يرادباسح هتشر دنمجرا ناراکمهو نازیزع امش  هدنزاس تارظن رظتنم
  هدازدمحم یگشیمه دنمتدارا و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل دوم 
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  ؟معموالً حساب هاي دریافتنی به چه نحوي طبقه بندي می شوند - 1
  .حساب هاي دریافتنی، مطالبات شرکت و سایر مطلبات) الف
  .ریافتنی، اسناد دریافتنی و مطالبات از کارکنانحساب هاي د) ب
  .حساب هاي دریافتنی و مطالبات عمومی) ج
  حساب هاي دریافتنی، اسناد دریافتنی و سایر مطالبات) د
به شرکت ) ن/2/10،30(میلیون ریال را با شرط 100شهریورکاالیی به ارزش 15شرکت مولوي در تاریخ - 2

 24در تاریخ (میلیون ریال از این کاالها را مرجوع کرد 30ر، شرکت چاالکیشهریو 20در تاریخ. چاالکی فروخت
این پرداخت چند میلیون ریال مبلغ ) شهریور، شرکت چاالکی بدهی خود را به شرکت مولوي پرداخت کرد

  بوده است؟
  دهیچ یک از این موار) د                6/68)ج                       68)ب                  70)الف

  100,000,000 – 30,000,000=  70,000,000فروش خالص        
  70,000,000× % 2=  1,400,000تخفیف                  

  70,000,000  - 1,400,000=   68,600,000خالص دریافتی  
  د؟کدام یک از رویکردهاي زیر براي مطالبات مشکوك الوصول به بهترین نحو روش ترازنامه اي را نشان می ده- 3
  روش حذف مستقیم) ب              مبناي درصدي از حساب هاي دریافتنی )الف
  هردو مورد الف و ب) د                                      مبناي درصدي از فروش) ج
میلیون ریال بستانکار را نشان می  50حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول شرکت حقانی پیش از تعدیالت، مانده -  4

میلیون ریال  600بر مبناي بررسی مطالبات و جدول سنی حساب هاي دریافتنی، آقاي حقانی پیش بینی می کند که) دهد
  هزینه مطالبات مشکوك الوصول این دوره چند میلیون ریال است؟. مطالبات غیر قابل وصول است

  650)د         600) ج       550) ب     50)الف
       600 – 50=  550مبلغ تعدیل     

مانده بستانکار ذخیره در رویکردهاي ترازنامه اي از برآورد طبق 
  .روش کسر می گردد تا مبلغ قابل ثبت در ثبت تعدیلی بدست آید

  ت مشکوك الوصولاحساب ذخیره مطالب
  مانده      50,000,000  

  تعدیل    550,000,000
    وردآبر    600,000,000  

میلیون ریال بدهکار باشد، هزینه مطالبات مشکوك الوصول این  50البات مشکوك الوصول،اگردر سؤال قبل، ذخیره مط -  5
  دوره چند میلیون ریال است؟

  650)د                                   600) ج                            550) ب                           50)الف
       600 + 50=  650مبلغ تعدیل     

دهکار ذخیره در رویکردهاي ترازنامه اي به میزان برآورد مانده ب
طبق روش اضافه می گردد تا مبلغ قابل ثبت در ثبت تعدیلی 

  .بدست آید

  ت مشکوك الوصولاحساب ذخیره مطالب
  تعدیل    650,000,000  مانده    50,000,000

    برآورد    600,000,000  
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شرکت از مبناي درصدي . فروش خالص وصول نشود%  5/1یش بینی می شود میلیارد ریال است و پ 8 فروش خالص ماه - 6
اگر ذخیره مطالبات مشکوك الوصول پیش از . از فروش براي تخمین مطالبات مشکوك الوصول استفاده می کند

  میلیون ریال مانده بستانکار داشته باشد، مانده این حساب پس از تعدیالت چند میلیون ریال است؟ 150تعدیالت،
  150) د                                 230) ج                       270) ب                               310)الف

120,000,000 % =5/1  ×8,000,000,000   
       120 + 150=  270مانده پس از تعدیل     

زیانی به میزان برآورد طبق  مانده بستانکار ذخیره در رویکردسود و
اضافه می گردد تا مانده ذخیره پس از ثبت تعدیلی بدست روش 
  .آید

  ت مشکوك الوصولاحساب ذخیره مطالب
  مانده         150  

  برآورد سال جاري      120
    مانده ذخیره پس از تعدیل    270  

  
ز مبناي شرکت ا. فروش خالص وصول نشود% 3میلیارد ریال است و پیش بینی می شود 5/7فروش خالص ماه   - 7

اگر ذخیره مطالبات مشکوك . درصدي از فروش براي تخمین مطالبات مشکوك الوصول استفاده می کند
میلیون ریال از مطالبات  300میلیون ریال مانده بستانکار داشته باشد و طی سال 180الوصول در ابتداي سال،

وك الوصول پس از تعدیالت چند سوخت شده و از حساب ها حذف شده باشد، مانده حساب ذخیره مطالبات مشک
  میلیون ریال است؟

  405) د                     225) ج                         105) ب                 5/100) الف
  7,500,000,000×   3=  225,000,000برآورد  

       225  - 120=  105مبلغ تعدیل     
ن ذخیره تأثیري در میزا یسود وزیانمانده ذخیره در رویکرد 

برآورد طبق روش ن مانده از میزان یفقط در صورت تعی. ندارد 
  .بدست آید نمایش در ترازنامهمی گردد تا مبلغ قابل  کسر

  ت مشکوك الوصولاحساب ذخیره مطالب
  مانده    180,000,000  سوخت  300,000,000
120,000,000  

  مانده ذخیره قبل از تعدیل
  برآورد    225,000,000

  105,000,000      
    مانده ذخیره پس از تعدیل

  نادرست است؟کدام یک از عبارات زیر در خصوص اسناد بدهی   - 8
  .شخص متعهد به پرداخت، صادر کننده نامیده می شود) الف
  .شخصی که پرداخت به او صورت می گیرد، دریافت کننده نامیده می شود) ب
  .سند بدهی جزء اوراق بهادار محسوب نمی شود) ج
  .معموالً سند بدهی از مشتریان پرریسک دریافت می شود) د
  .گزارش می شوند.....  مبلغبه حساب ها و اسناد دریافتنی تجاري در بخش دارایی هاي جاري ترازنامه و  -9

  خالص ارزش بازیافتنی نقدي) الف
  خالص ارزش دفتري) ب
  اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش) ج
  ارزش اسمی ) د
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  التسؤا
  تفاوت بین حساب هاي دریافتنی تجاري و اسناد دریافتنی تجاري چیست؟ - 1

ریسک . در اسناد دریافتنی تجاري می باشد) چک یا سفته(مهمترین تفاوت مربوط به وجودیک پشتوانه در وجود یک سند بدهی رسمی
  .با سررسید طوالنی تر استفاده می شوداز اسناد دریافتنی درمبادالت .  اسناددریافتنی از حسابهاي دریافتنی کمتر است

  انواع متداول مطالبات کدام است؟ - 2
  روز و بیشتر 90 – 60      اسناد دریافتنی تجاري                  روز  60تا  30   حسابهاي دریافتنی تجاري 

 ي اعطا شده به کارکنان      مساعده کارکنان    سایر مطالبات دربرگیرنده مطالبات غیر تجاري است    سود تضمین شده دریافتنی      وام ها

  :هریک از عوامل زیر چگونه بر طبقه بندي مطالبات در ترازنامه تأثیر می گذارد - 3
  .دوره زمانی سر رسید یا وصول طلب) ج             منبع طلب و  ) ب     شکل طلب،     ) الف

  :شکل طلب 
در ازاي آنها یک سند دریافت  شده است به عنوان اسناد دریافتنی در . ه مطالبات اشاره داردبه وجود یاعدم وجود سند بدهی در پشتوان 

  .غیر این صورت تحت عنوان حسابهاي دریافتنی طبقه بندي می شوند
  منبع طلب 

طالبات تجاري و و به این ترتیب که مطالبات ناشی از فعالیت اصلی شرکت را م. به ماهیت معامله ایجاد کننده مطالبات باز می گردد
  .مطالباتی که بابت معامالتی غیر از این است تحت عنوان سایر مطالبات طبقه بندي می شوند

  :دوره زمانی 
 .مورد باعث می شود مطالبات به دو گروه کوتاه مدت و بلندمدت طبقه بندي شوند نای

  .می کند؟ توضیح دهید روش حذف مستقیم مطالبات سوخت شده از کدام یک از اصول حسابداري تخطی - 4
  عدم شناسایی هزینه مطالبات سوخت شده در دوره وقوع باعث تخطی از اصل تطابق می شود 

 .شناسایی حسابهاي دریافتنی به مبلغی بیش از خالص ارزش آن باعث تخطی از اصول افشا و میثاق محافظه کاري یا احتیاط می گردد

  طالبات مشکوك الوصول چیست؟ویژگی هاي اساسی روش ذخیره گیري براي م - 5
  تطبیق هزینه برآورد شده مطالبات مشکوك الوصول با درآمد دوره فروش 

 .دو مبناي متفاوت برآورد مطالبات مشکوك الوصول کدام است؟ به صورت مختصر آن ها را توضیح دهید - 6

هزینه برآوردي مطالبات مشکوك . است ریال بستانکار 3,500,000مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول شرکت ارج،  - 7
هم چنین، کل مطالبات مشکوك الوصول بر مبناي درصدي از حساب هاي . ریال است  4,100,000الوصول برمبناي درصدي از فروش، 

  .بر مبناي هریک از حاالت فوق، آرتیکل تعدیلی را ارائه کنید. ریال است  5,800,000دریافتنی، 
  2,300,000        و            .م.هزینه م

  2,300,000و                              .م.ذخیره م            
ترازنامه و در رویکرد .م.ذخیره م وتعدیل محاسبه و ثبت برآورد

   حسابهاي دریافتنی بر مبناي درصدي از اي

  ت مشکوك الوصولاحساب ذخیره مطالب
  مانده    3,500,000  

  انیبرآورد سودوزی   2,300,000
    برآورد    5,800,000  

  4,100,000و                    .م.هزینه م
  4,100,000و                              .م.ذخیره م            

و در رویکرد سود و زیانی بر .م.محاسبه و ثبت برآورد  ذخیره م
  مبناي درصدي از فروش 

  ت مشکوك الوصولاحساب ذخیره مطالب
  مانده    3,500,000  

  برآورد سودوزیانی   4,100,000
    برآورد    7,600,000  
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 مطالبات سوخت شده در روش حذف مستقیم چگونه به حساب گرفته می شوند؟ معایب این روش چیست؟ -8

 .رایج در ایران را نام برده و دو مورد آن را تعریف کنید) اسناد بدهی( اسناد تجاري -9

  تمرین ها
این شرکت کاالهاي خود را به صورت عمده و خرده فروشی توزیع می . خی معامالت منتخب شرکت طاهري ارائه شده استدر زیر بر 2- 1ت
  .کند

  )30/،ن2/10(ریال با شرط 30,000,000آذر فروش کاال به صورت نسیه به شرکت خادمی به مبلغ 1
  .ریال از کاالي خریداري شده را مرجوع کرده است 500,000شرکت خادمی   3

  .حساب دریافتنی از شرکت خادمی وصول شد
  .حساب دریافتنی از شرکت خادمی وصول شد

  .حساب دریافتنی از شرکت خادمی وصول شد 9
  .ریال کاال به صورت خرده فروشی به صورت نسیه 400,000فروش 15
  .تریانشدرصد سود تضمین شده بابت کاالي خرده فروشی شده به حساب م 5/1اعمال  31     
  .رویدادهاي مالی فوق را در دفتر روزنامه شرکت طاهري ثبت کنید   : ستهخوا
  دفتر روزنامه                                    2- 1ت 

 ماه روز  بستانکار  بدهکار  شرح تاریخ

1 

 

 حسابهاي دریافتنی  9

 فروش کاال                                                       

 )30/ن- 2/10(به شرکت خادمی با شرط فروش نسیه

30,000,000 
 
 

 
30,000,000 

 

3 

 
  

 برگشت از فروش و تخفیفات  9

 حسابهاي دریافتنی                                                        

  برگشت کاالي خریداري شده از شرکت خادمی

500,000  
 
  

  
 

500,000 

9 

 
 
  

 30,000,000 -500,000=   29,500,000                     موجودي نقد       9

 29,500,000× % 2=   590,000             تخفیفات نقدي فروش

   حسابهاي دریافتنی  

 وصول حسابهاي دریافتنی از شرکت خادمی

  28,910,000  =590,000 – 29,500,000  

28,910,000 

590,000 
 
 
  

 
 
 

29,500,000 
 
  

15 

  
 حسابهاي دریافتنی  

  ش کاالفرو 

  فروش نسیه کاال

400,000 
  

 
 

400,000 

 حسابهاي دریافتنی سایر/ سود تضمین شده دریافتنی     30

  درآمد سود تضمین شده                        
   400,000 × 5/1= % 6,000                 ثبت سود تضمین شده

6,000   
6,000 
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 16در تاریخ. به شرکت خسروي فروخت) 30/،ن2/10(را با شرایط ریال کاال9,000,000در فروردین، شرکت رضوي  2- 2ت 
  .فروردین شرکت خسروي بدهی خود را پرداخت کرد

  خواسته
  .آرتیکل هاي مربوط به فروش کاال به شرکت خسروي و وصول مطالبات را در دفتر روزنامه شرکت رضوي ثبت کنید

  رضويروزنامه دفتر          2- 2- ت

 تاریخ  شرح بدهکار بستانکار
 روز ماه

 
9,000,000 

 
 

 9,000,000 
 
 

 

 حسابهاي دریافتنی
 فروش کاال                               

 )30-ن-2/10(فروش نسیه با شرط

1 
 
 
 

6 
 
 
 

 
 

9,000,000 
 
 
 
 
 

 

8,820,000 

180,000 
 
 
 
 
 

 

 موجودي نقد

 تخفیفات نقدي فروش
 ریافتنی                 حسابهاي د                                 

 دریافت بدهی از شرکت خسروي
180,000      =2 % ×9,000,000   

8,820,000  =180,000 -  9,000,000   

 
1 
 
 
 
 
 
 
  

 
16 
 
 
 
 
 
 
  

    خسرويروزنامه دفتر    

  
9,000,000 

 
 

9,000,000 
 
 

  

 خرید کاال

  حسابهاي پرداختنی 
  )30ن-2/10(خرید نسیه کاالبا شرط

1 
 
 
 

6 
 
 
 

 
8,820,000 

180,000  

 حسابهاي پرداختنی  9,000,000
 موجودي نقد                         

 تخفیفات نقدي خرید
  پرداخت بدهی به شرکت رضوي 

 
1  

 
16  
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  ریال، 120,000,000حساب هاي دفترکل شرکت حیدري در پایان سال جاري، حساب هاي دریافتنی را به مبلغ 2- 3ت 
  .ریال نشان می دهد 30,000,000ریال و برگشت و از فروش و تخفیفات را   480,000,000 فروش 

  :خواسته ها
ریال از مطالبات  1,400,000اگر شرکت حیدري از روش حذف مستقیم براي مطالبات سوخت شده استفاده کند، با فرض این که ) الف

  .این شرکت سوخت شده است، آرتیکل مربوط به آن را در دفاتر وارد کنید
ریال مانده بستانکار داشته باشد، با فرض آن که مطالبات مشکوك 2,100,000اگر حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول) ب

  .ده درصد حساب هاي دریافتنی باشد، آرتیکل هاي تعدیلی را ارائه کنید) 2یک درصد فروش خالص یا) 1الوصول،
 75/0) 1دهکار داشته باشد، با فرض آن که مطالبات مشکوك الوصول ریال مانده ب 200,000اگر ذخیره مطالبات مشکوك الوصول) ج

  .شش درصد حساب هاي دریافتنی باشد، ارتیکل هاي تعدیلی را ارائه کنید) 2درصد فروش خالص یا
  2- 3ت

 تاریخ
 ماه روز  بستانکار  بدهکار  شرح

 الف 
  

 مطالبات سوخت شده هزینه   
                                    تنی حسابهاي دریاف                       

  در روش حذف مستقیم ثبت سوخت مطالبات

1,400,000    
1,400,000  

  )1ب
  

 و .م.هزینه م  
 و                                    .م.ذخیره م                   

 فروش خالص % 1برمبناي ثبت بابت برآورد مطالبات مشکوك الوصول 
450,000,000 = 30,000,000 - 480,000,000 

 4,500,000 % =1 × 450,000,000  

4,500,000    
4,500,000  

 120,000,000  × 10% =12,000,000        2ب
 =12,000,000 – 2,100,000=    9,900,000و.م.هزینه م

  و .م.ذخیره م                      
                                 اي دریافتنی حسابه% 10بر مبناي ثبت بابت برآورد مطالبات مشکوك الوصول 

  
9,900,000      

  
  

9,900,000      

 ).1ج

  
 480,000,000 - 30,000,000=  450,000,000                      و.م.هزینه م  

 450,000,000 ×75/0= %     3,375,000و              .م.ذخیره م                 
  درصد فروش خالص 75/0 بر اساس ت مشکوك الوصولثبت بابت برآورد مطالبا

3,375,000    
3,375,000  

 و.م.هزینه م )2ج    )2ج
  و.م.ذخیره م                       

 حساب هاي دریافتنی% 6ثبت بابت برآورد مطالبات مشکوك الوصول بر مبناي 
7,400,000 = 200,000 + 7,200,000 = %6 × 120,000,000  

7,400,000    
7,400,000  
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تجزیه و تحلیل حساب هاي دریافتنی . ریال است  93,100,000خرداد، 31حساب هاي دریافتنی شرکت برجیان در تاریخ 2- 4ت
  :اطالعات زیر را نشان می دهد

  خرداد 31مانده،  ماه  فروش
  ریال  60,000,000  خرداد

  ریال  17,600,000  اردیبهشت
  ریال  8,500,000  فروردین

  ریال 7,000,000  پیش از فروردین
ذخیره مطالبات مشکوك الوصول در پایان خردادماه قبل از انجام . است) 30/، ن2/10(شرط فروش نسیه براي تمام موارد

شرکت از مبناي درصدي از حساب هاي دریافتنی براي برآورد مطالبات مشکوك الوصول استفاده می . ریال است 1,200,000تعدیالت،
  :البات مشکوك الوصول به شرح زیر استبرآورد شرکت از مط) کند

  درصد مطالبات مشکوك الوصول  سن حساب هاي دریافتنی
  درصد 2  روز 1-30

  درصد 5  روز 3-60   
  درصد 30  روز 61-90

  درصد 50  روز 90بیش از
  خواسته ها

  .کل مطالبات مشکوك الوصول را محاسبه کنید) الف
  .ه مطالبات مشکوك الوصول را ارائه کنیدآرتیکل تعدیلی پایان خرداد ماه مربوط ب) ب
  4- 2- ت

  و.م.ذخیره م درصد مبلغ گروه حسابهاي دریافتنی
 1,200,000 2 60,000,000 گذشته از سررسید  روز 1-30

 880,000 5 17,600,000 گذشته از سررسید روز  31-60

 2,550,000 30 8,500,000 گذشته از سررسید روز 61-90

 3,500,000 50 7,000,000 گذشته ررسید روز از س 90بیش از 

 8,130,000   100,00093, جمع
  

 ماه روز  بستانکار  بدهکار  شرح تاریخ

 و .م.هزینه م  3  31
 و                                    .م.ذخیره م                   

 ثبت بابت برآورد مطالبات مشکوك الوصول 
6,930,000  =1,200,000 -  8,130,000  

6,930,000    
6,930,000  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


محمدزاده  –                          1391نامه عملی         حسابداري  تکمیلی کاردانش    پاسخ  
 

9 

میلیون ریالی خود را وصول نخواهد  400درصد فروش خالص 2، شرکت برادران برآورد کرده است،1389در پایان اسفندماه 2- 5ت
، شرکت به این 1390شهریور 11در تاریخ ) شرکت این مبلغ را عالوه بر مانده ذخیره مطالبات مشکوك الوصول ثبت می کند) کرد

در آذرماه همان ) ریال طلب از شرکت خرم غیر قابل وصول است و حساب مربوطه را از دفاتر خود حذف کرد 1,100,000رسید،نتیجه 
  .سال، شرکت خرم بدهی خود را پرداخت نمود

  خواسته
  .آرتیکل هاي مربوط به رویدادهاي مالی فوق را در دفتر روزنامه شرکت برادران ثبت کنید

  5- 2ت

 ماه روز  بستانکار  بدهکار  شرح تاریخ
29 
  

 و .م.هزینه م  12
 و                                    .م.ذخیره م                   

  ثبت بابت برآورد مطالبات مشکوك الوصول 
  400,000,000× %  2=   8,000,000برآورد 

8,000,000    
8,000,000  

       و                               .م.ذخیره م   6 11
 حسابهاي دریافتنی                     

  ثبت بابت برآورد مطالبات مشکوك الوصول

1,100,000    
1,100,000  

 حسابهاي دریافتنی  9 20
  و    .م.ذخیره م                                    

                   براي مطالبات سوخت شده در سال جاري  ثبت ایجاد اعتبار 

1,100,000    
1,100,000  

 موجودي نقد  9 20
 حسابهاي دریافتنی                                                                       

  دریافت مطالبات سوخت شده سال جاري 

1,100,0000    
1,100,000  

  

میلیون ریال ر از دفاتر خود  15، مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول شرکت جیران پور 1389اسفند 29در تاریخ 2- 6ت
در پایان اسفندماه، جدول سنی مطالبات نشان می ) ریال از مطالبات سوخت شده وصول شد1,800,000چندي بعد، مبلغ) حذف کرد

  .میلیون ریال باشد 19دهد که مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول باید
  خواسته

  .ا در دفتر روزنامه ثبت کنیدآرتیکل هاي مربوط به رویدادهاي مالی فوق ر
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  2- 6- ت

 شرح بدهکار بستانکار
 تاریخ

 روز ماه
 

13,000,000 
 

13,000,000 

  
 

 و.م.ذخیره م
 حسابهاي دریافتنی                                    

 در روش ذخیره گیري  از حسابها ثبت حذف مطالبات

طول  
 سال

 
1,800,000 

1,800,000 
 
  

 تنی حسابهاي دریاف

 و                            .م.ذخیره م                        
  سال جاري در روش ذخیره گیري مطالبات سوخت شدهبابت ایجاد اعتبار 

طول   
  سال

 
1,800,000  

1,800,000 
 
 

 موجودي نقد 

 دریافتنی                              يحسابها                 
  وخت شدهسطلب بابت دریافت 

  

 
 

15,200,000 

 و.م.هزینه م 15,200,000
 و                                 .م.ذخیره م                 

  و.م.ثبت ذخیره م

12  29  

  

  و.م.ذخیره م

  1/1مانده                 15,000,000
 ایجاد اعتبار                  1,800,000

 سوخت شده      13,000,000

16,800,000  13,000,000  
  قبل از تعدیل مانده           3,800,000

  تعدیل       15,200,000
  

    برآورد           19,000,000
  :است 1391رویدادهاي زیر مربوط به اسناد دریافتنی شرکت طوطیا در طی سال 2- 7ت

  .ک سالهمیلیون ریال وجه نقد از شرکت سپیده در ازاي صدور سفته اي ی 15بهمن استقراض 1
  .ریال 6,750,000روزه، مبلغ 90اسفند فروش کاال به شرکت گرشاسبی و دریافت سفته اي 11
  .میلیون ریال مطالبات تجاري از شرکت بابکی 4ماهه به مبلغ 6اسفند  دریافت سفته اي 16

  خواسته ها
  ثبت رویدادهاي فوق در دفتر روزنامه؛) الف
  .یخ سر رسیدثبت وصول اسناد دریافتنی فوق در تار) ب
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  2- 7ت

 شرح بدهکار بستانکار
 تاریخ

 روز ماه
 

15,000,000 
 
 

 15,000,000 
 

  
 

 موجود نقد

 اسناد پرداختنی                                                      
 و صدور سفته استقراض وجه نقد از شرکت سپیده

11 
 

1 
 
 

 
6,750,000 

 

6,750,000 
  
  

                                            اسناد دریافتنی   
 فروش کاال                                                            

  روزه 90و دریافت سفته  فروش کاال به شرکت گرشاسبی

12 
  
  

11  
  
  

 
4,000,000 

 اسناد دریافتنی  4,000,000
                          حسابهاي دریافتنی                               

  ماهه بابت مطالبات تجاري 6دریافت سفته 

 
12  

 
16  

  ).ب

  سال ماه روز انباشته
18 29- 11 =18 12 91 

49 31 1 92 

80 31 2 92 

 سررسید   92 3 90 - 80=  10 90

  دفتر روزنامه

 شرح بدهکار بستانکار
 تاریخ

 روز ماه
 

6,750,000 
 

6,750,000 

  
 

 نقد موجودي

 اسناد دریافتنی                   
 ثبت وصول اسناد دریافتنی

3 
 
  
 

10 

  
 

 
4,000,000 

 موجودي نقد  4,000,000
 اسناد دریافتنی                                                         

  ثبت وصول اسناد دریافتنی

6  16  
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در . ریال کاال به شرکت کرمان فروخت 7,600,000ماهه، 6ریافت سفته اي، در ازاي د1390تیر 2شرکت اردستان در تاریخ 2- 8ت 
  .تاریخ سر رسید، شرکت کرمان به تعهد خود عمل نکرده است

  خواسته ها
  .آرتیکل دریافت سفته را در دفاتر شرکت اردستان ثبت کنید) الف
  )ول مطالبات در آیندهبا فرض امکان وص( آرتیکل نکول سفته را در دفاتر شرکت اردستان ثبت کنید) ب
  .با فرض عدم امکان وصول مطالبات در آینده، آرتیکل نکول سفته را در دفاتر شرکت کرمان ثبت کنید) ج

   2- 8تمرین 

  ماه  روز   بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  اسناد دریافتنی     الف

  فروش کاال                    
  ماهه  6سفته   دریافتفروش کاال و 

7,600,000    
7,600,000  

  حسابهاي دریافتنی     ب
  اسناد دریافتنی                         

  ثبت نکول سفته با فرض امکان وصول

7,600,000    
7,600,000  

دفتر ) ج
  اردستان

  و .م.ذخیره م
  اسناد دریافتنی                      

  ثبت نکول سفته با فرض عدم امکان وصول

7,600,000    
7,600,000  

دفاتر   )ج
  کرمان

  اسناد پرداختنی     
  حسابهاي پرداختنی           

7,600,000    
7,600,000  

  
میلیون ریال و  900در طی مبلغ. میلیون ریال است 100، به مبلغ1391مانده حساب هاي دریافتنی شرکت بخارست در ابتداي سال 2- 9ت

  .میلیون ریال 30سوخت مطالبات به مبلغ
  خواسته ها

  .ه پایان سال حساب هاي دریافتنی را محاسبه کنیدماند) الف
با فرض روش حذف مستقم مطالبات ( را در دفتر روزنامه ثبت کنید 1391رویدادهاي مالی مؤثر بر حساب هاي دریافتنی در طی سال) ب

  ).سوخت شده
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  2- 9ت

 تاریخ  شرح بدهکار بستانکار

 روز ماه

  
1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

 
 

 هاي دریافتنیحساب

 فروش کاال                           

 فروش نسیه کاال

12 

 
 

29 

 

  
900,000,000  

900,000,000 

 
  

 موجودي نقد

 حسابهاي دریافتنی                                               

  وصول مطالبات

12 

  
 

29 

 
  

  
30,000,000  

 هزینه مطالبات سوخت شده  30,000,000

 حسابهاي دریافتنی                           

  ثبت بابت سوخت مطالبات

12  29  

  

   

  

  

  مسایل

  :، شرکت چاوشی اطالعات زیر را در ترازنامه خود گزارش کرده است1390سفندا 29در 2- 1م
  ریال 960,000,000  حساب هاي دریافتنی

  ریال  80,000,000  ذخیره مطالبات مشکوك الوصول: کسر می شود
    :در رابطه با حساب هاي دریاتنی، مبادالت زیر رخ داده اند 1391در طول سال

  ریال 3,200,000,000  فروش نسیه - 1
  ریال 50,000,000  برگشت از فروش و تخفیفات  -2
  ریال 2,810,000,000  وصول حساب هاي دریافتنی - 3
  ریال 90,000,000  حذف مطالبات سوخت شده - 4
  ریال 24,000,000  بازیافت مطالبات سوخت شده پیشین -5

می پنج مبادله فوق، فرض کنید، در خصوص وصول حساب هاي دریافتنی، تهیه آرتیکل هاي دفتر روزنامه براي ثبت تما) الف     خواسته ها
  .تخفیف نقدي اعطا نشده است

مانده ابتداي دوره حساب هاي دریافتنی و ذخیره مطالبات مشکوك الوصول را به حساب هاي مربوطه منتقل کنید و مانده هاي پایان دوره این ) ب(
  .حساب ها را تعیین کنید

  .ریال باشد 115,000,000بر اساس جدول سنی بدهکاران،  1391مطالبات مشکوك الوصول برآورده شده براي سال با فرض این که) ج(

  حسابهاي دریافتنی
 وصول مطالبات        900,000,000

 سوخت مطالبات       30,000,000
  مانده     100,000,000

 فروش نسیه   1,000,000,000

930,000,000  1,100,000,000  
  170,000,000  
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 2-1- م 

 شرح بدهکار بستانکار
 تاریخ

 روز ماه

  
 3,200,000,000 
 

 3,200,000,000 
 
 

 حسابهاي دریافتنی 
 فروش کاال 

 فروش نسیه کاال

 1 

 
50,000,000 

50,000,000 
 
 

 از فروش و تخفیفات برگشت 
 حسابهاي دریافتنی                                

  برگشت کاال به علت معیوب بودن

 2 

  
2,810,000,000 

2,810,000,000 
  
 

 موجودي نقد 
 حسابهاي دریافتنی                            

  وصول مطالبات

 3 

  
90,000,000  

90,000,000 
  

 و.م.ذخیره م
 حسابهاي دریافتنی                                                       

  حذف مطالبات از حسابها

 4 

  
24,000,000  

24,000,000 
  

 دریافتنی يحسابها
 درآمد بازیافت مطالبات سوخت شده                      

  سوخت شده پیشین  ثبت بازیافت مطالبات

 5 

  
24,000,000  

24,000,000 
 
  

 موجودي نقد
 حسابهاي دریافتنی                           
  یافت مطالبات سوخت شده پیشیندر

 5 

  
125,000,000  

 و.م.هزینه م).ج  125,000,000
  و        .م.ذخیره م                                  

  و براساس تجزیه سنی حسابهاي دریافتنی                       .م.ثبت ذخیره م

  

 
  

  و.م.ذخیره م
 90,000,000سوخت   1/1مانده    80,000,000

مانده قبل از تعدیل     تعدیل    125,000,000
10,000,000  

    برآورد   115,000,000

  
  حسابهاي دریافتنی

 برگشت         50,000,000
 وصول 2,810,000,000

  سوخت     90,000,000
 وصول بازیافت  24,000,000

960,000,000             1/1 
 فروش      3,200,000,000

 بازیافت        24,000,000

2,974,000,000  41,84,000,000  
  1,210,000,000  
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  :در ادامه خالصه شده است 1391اطالعات مربوط به هرمزان براي سال 2- 2م
  ریال 2,200,000,000            کل فروش هاي نسیه

  ریال  825,000,000        اسفند 29حساب هاي دریافتنی تجاري در
  ریال 33,000,000            مطالبات سوخت شده

  خواسته ها
اگر شرکت هرمزان از روش حذف مستقیم براي حسابداري مطالبات سوخت شده استفاده کند، چه مبلغی تحت عنوان هزینه ) الف

  .مطالبات سوخت شده گزارش خواهد کرد
مانده ذخیره  اگر در نظر می گیرد ینه مطالبات مشکوك الوصولهز فروش هاي نسیه خود را به عنوان% 2 فرض کنید شرکت هرمزان) ب

بدهکار می ریال بستانکار باشد، هزینه مطالبات مشکوك الوصول، به چه مبلغی   4,000,000قبل از تعدیالت،مطالبات مشکوك الوصول 
  د؟وش
اگر مانده  .بهاي دریافتنی برآورد می کندمانده حسا% 6برمبناي  خود راهزینه مطالبات مشکوك الوصول  فرض کنید شرکت هرمزان) ج

ریال بستانکار باشد، هزینه مطالبات مشکوك الوصول، به چه مبلغی  3,000,000  ذخیره مطالبات مشکوك الوصول قبل از تعدیالت،
  ثبت خواهد شد؟

ریال بدهکار باشد، در  3,000,000، مانده ذخیره مطالبات مشکوك الوصول قبل از انجام تعدیالت،  )ج(فرض کنید که در خواسته) د
  این صورت هزینه مطالبات مشکوك الوصول چه مبلغی خواهد بود؟

  ایرادات اصلی روش حذف مستقیم چیست؟. هـ
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 2- 2- سالهم

 تاریخ شرح بدهکار بستانکار
 روز ماه

 
33,000,000 

 

33,000,000 
 
 

 هزینه مطالبات سوخت شده

 حسابهاي دریافتنی                                                      
 روش حذف مستقیمدر  ثبت سوخت طلب

 الف 

  
  

44,000,000 

 
44,000,000 

  
  

44,000,000 % =2 × 2,200,000,000 

 و.م.هزینه م
 و                                      .م.ذخیره م                   

  روش هاي نسیهف% 2بر مبناي  و.م.ثبت ذخیره م

 ب 

  
46,500,000 

46,500,000 
 

 و.م.هزینه م
 و                                       .م.ذخیره م                               

  
  49,500,000%  =6 × 825,000,000 
  

 ج 

 و.م.ذخیره م
 3,000,000مانده     

 46,500,000تعدیل   

 

     49,500,000برآورد  
  

52,500,000  
 و.م.هزینه م  52,500,000

 و.م.ذخیره م 
 825,000,000 × 6=  %49,500,000      و.م.ثبت ذخیره م

 و.م.ذخیره م
 مانده     3,000,000 تعدیل    52,500,000

    برآورد  49,500,000

  

  د 

 تخطی از میثاق محافظه کاري و اصل افشاي حقایق -تخطی از اصل تطابق )ـ ه
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  :در ادامه جدول سنی حساب هاي دریافتنی شرکت پدرام آمده است 2- 3م

  مطالبات مشکوك الوصول  درصد  مبلغ  گروه حساب هاي دریافتنی  ردیف 
  4,560,000  %3   152,000,000  سررسید نشده   1
  1,920,000  %6  32,000,000  روز گذشته از سررسید 1-30   2
  3,380,000  %13  26,000,000  روز گذشته از سررسید 31-60    3
  8,750,000  %25  35,000,000  روز گذشته از سررسید  61-90    4
  16,000,000  %40  40,000,000  روز گذشته از سررسید 90بیش از   5

  34,610,000    285,000,000  جمع
  
  . است ریال بستانکار بوده 12,000,000، مانده تعدیل نشده ذخیره مطالبات مشکوك الوصول به مبلغ1390اسفند  29در

  خواسته ها
  .آرتیکل هاي تعدیلی مربوط به مطالبات مشکوك الوصول را ثبت و به حساب هاي دفترکل منتقل کنید) الف
  ) را در دفتر روزنامه ثبت و به دفترکل منتقل کنید 1391با فرض رویدادهاي زیر، آرتیکل هاي تعدیلی مربوط به سال) ب
  .ایجاد شده بود، سوخت شده در نظر گرفته شد 1390ریال  که در سال 5,000,000مبلغ  ، طلب از یک مشتري به1391خرداد  31در  1
  .خرداد سوخت شده در نظر گرفته شده بود، چکی از مشتري دریافت شد 31، بابت مطالباتی که در تاریخ 1391شهریور  31در  2
ریال بدهکار است و جدول حساب هاي  800,000با فرض این که مانده ذخیره مطالبات مشکوك الوصول پیش از تعدیالت ) ج

ریال نشان دهد، ثبت هاي دفتر روزنامه انتقال آن به حساب هاي  28,600,000دریافتنی، کل مطالبات مشکوك الوصول برآوردي را 
  .دفتر کل را ارائه کنید
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                                                              2-3- م

 شرح بدهکار اربستانک
 تاریخ

 روز ماه
  
  

22,610,000 

  
22,610,000 

22,610,000  = 12,000,000 -   34,610,000 

  و.م.هزینه م
 و    .م.ذخیره م                      
  ذخیره براساس تجزیه سنی حسابهاي دریافتنیتعدیل محاسبه و ثبت 

  و.م.ذخیره م
 مانده         12,000,000  

 تعدیل         22,610,000

  برآورد          34,610,000  
 

 )الف 

 
5,000,000 

  

5,000,000 
  

  و      . م.ذخیره م
 حسابهاي دریافتنی                           

  90مربوط به سال ثبت سوخت طلب 

  )1ب 3
31 

  
5,000,000 

 حسابهاي دریافتنی 5,000,000
          و .م.ذخیره م                            

  ثبت ایجاد اعتبار براي مطالبات سوخت شده سال جاري 

  2ب 6
31  

  
5,000,000 

  چکهاي دریافتنی /اسناد دریافتنی 5,000,000

 حسابهاي دریافتنی                                               
  دریافت چک بابت طلب سوخت شده

6 31  

 
 

29,400,000 

 
29,400,000  

 و.م.هزینه م
 و           .م.ذخیره م                     

 ثبت ذخیره
 .م.ذخیره م

 مانده      800,000  تعدیل        29,400,000

    وردآبر      28,600,000 

 
29,400,000=800,000  + 28,600,000  

   )ج 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


محمدزاده  –                          1391نامه عملی         حسابداري  تکمیلی کاردانش    پاسخ  
 

19 

سنی مطالبات شرکت در پایان سال  جدول) شرکت پارس از روش ذخیره براي برآورد مطالبات مشکوك الوصول استفاده می کند 2- 4
  :ارائه شده است

  مبلغ برآوردي مطالبات مشکوك الوصول  درصد  مبلغ  گروه ها
    1  220,000,000  روز 0-30
    4  90,000,000  روز 31-60
    5  40,000,000  روز 61-90
    8  10,000,000  روز 91-120

    10  15,000,000  روز 120بیش از 
      375,000,000  جمع

  ها  خواسته
  .بر اساس اطالعات باال کل مطالبات مشکوك الوصول را محاسبه کنید) الف
مانده ذخیره مطالبات مشکوك ( با توجه به اطالعات فوق آرتیکل تعدیلی مربوط مشکوك الوصول را در دفتر روزنامه ثبت کنید) ب

  ).ریال بدهکار است 8,000,000الوصول پیش از تعدیالت،  
  .آرتیکل حذف این مطالبات از دفاتر ارائه کنید. ریال غیر قابل وصول است 5,000,000فتی فوق، مبلغاز حساب هاي دریا) ج
بازیافت شود، آرتیکل هاي تعدیلی بازیافت این مطالبات سوخت ) ج(ریال مطالبات سوخت شده خواسته 5,000,000با فرض این که ) د

  .شده را ارئه کنید
درصد کل مطالبات براي برآورد مطالبات مشکوك الوصول  3از جدول سنی مطالبات، از نرخ اگر شرکت پارس به جاي استفاده) هـ

ایجاد می شود؟ مزیت استفاده از جدول سنی مطالبات در مقایسه با ) د(تا) الف( استفاده کند، چه تغییري در پاسخ هاي شما به موارد
 استفاده از یک نرخ کلی چیست؟

  

  

    )الف(      2-4- م

 و.م.مبلغ برآوردي م درصد بلغم گروه ها
 2,200,000 1 220,000,000 روزه30- 0
 3,600,000 4 90,000,000 روزه60- 31
 2,000,000 5 40,000,000 روزه90- 61
 800,000 8 10,000,000 روزه91-120

 1,500,000 10 15,000,000 روز120بیش از 
 10,100,000   375,000,000  جمع

  دفتر
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 شرح بدهکار بستانکار
 تاریخ

 روز ماه

 
18,100,000 

 
 
 
 
 
 
 

18,100,000 
 
 
 
 
 
 
 

 و.م.هزینه م
 و.م.ذخیره م 

 براساس جدول سنی حسابهاي دریافتنی  و.م.ثبت ذخیره م

        18,100,000  = 8,000,000 + 10,100,000 
 و.م.ذخیره م

 مانده      8,000,000 تعدیل        18,100,000

    برآورد     10,100,000
 

 ).ب 

  
5,000,000 

 و.م.ذخیره م  5,000,000
  حسابهاي دریافتنی                                

  ثبت سوخت طلب

  )ج 

  
5,000,000 

  حسابهاي دریافتنی      5,000,000
 و.م.ذخیره م                           

                             سال جاري ثبت بازیافت مطالبات سوخت شده   

  )د 

  
5,000,000 

 موجودي نقد  5,000,000

  حسابهاي دریافتنی                                
  سوخت شده در سال جاري  طلب وصول ثبت 

  )د 

 375,000,000 ×  3% =   11,250,000برآورد             
  11,250,000+  8,000,000 = 19,250,000  تعدیل          

  هـ الف

  
19,250,000 

 

 و.م.هزینه م  19,250,000
 و.م.ذخیره م                           

  برمبناي درصدي از کل حسابهاي دریافتنی  و.م.ثبت ذخیره م

  هـ  ب

 
5,000,000  

5,000,000 
  

  و.م.ذخیره م  
  حسابهاي دریافتنی                

  ثبت سوخت طلب 

  هـ ج

  
5,000,000 

  حسابهاي دریافتنی      5,000,000
 و.م.ذخیره م                           

  ثبت بازیافت مطالبات سوخت شده                              

  هـ  د

  
5,000,000 

 موجودي نقد  5,000,000
  حسابهاي دریافتنی                                

  وصول طلب سوخت شده ثبت 
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  .زیر را پیش از تعدیالت نشان می دهد تراز آزمایشی شرکت امجد مبالغ 1389اسفند  29در  2- 5
  بستانکار  بدهکار  عنوان حساب 

  حساب هاي دریافتنی تجاري
  ذخیره مطالبات مشکوك الوصول

  فروش

385,000,000  
  
  

  
2,000,000  

950,000,000  
  خواسته ها

حسابداري مطالبات بر اساس اطالعات فوق شرکت امجد از چه روشی روش حذف مستقیم یا روش ذخیره گیري را براي ) الف
  .مشکوك الوصول سوخت شده، استفاده می کند؟ دلیل خود را بیان کنید

  :آرتیکل تعدیلی پایان سال مربوط به مطالبات مشکوك الوصول را ارائه کنید) ب
  .ریال از حساب هاي دریافتی مشکوك الوصول است 16,750,000جدول سنی مطالبات نشان می دهد که  1
  .روش براي برآورد مطالبات مشکوك الوصول استفاده می کنددرصد ف 1شرکت از 2
  .را مجدداً ارائه دهید) ب(ریال بدهکار باشد، خواسته  2,000,000با فرض آن که مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول) ج
بات را در دفتر روزنامه ثبت آرتیکل حذف این مطال. ریال مطالبات سوخت شده است 3,000,000، )1390فروردین( در طول ماه بعد) د

  .کنید
ذخیره مطالبات مشکوك الوصول چه نوع حساب است؟ این حساب چگونه حساب هاي دریافتی تجاري را در ترازنامه تحت تأثیر ) و

  قرار می دهد؟
  

 2- 5م

  . باشد داراي مانده می و . م.مچون ذخیره  -ذخیره گیري). الف

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  ماه  روز
  و  .م.هزینه م  12  29

  و    .م.ذخیره م                  
  محاسبه وثبت ذخیره   

14,750,000    
14,750,000  

  و.م.ذخیره م  1  ب
 مانده        2,000,000  

 تعدیل      14,750,000

    برآورد      16,750,000  

    

  و               .م.هزینه م      ب
  و  .م.ذخیره م 

9,500,000    
9,500,000  
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  براساس درصدي از فروش   و.م.م ثبت بابت ذخیره
     9,500,000 % =1×950,000,000  

  و.م.ذخیره م  2  ب
 ثبت ذخیره مانده قبل از        2,000,000  

 برآورد       9,500,000

    ثبت ذخیرهمانده بعد از     11,500,000  

    

  و  .م.هزینه م  1  ج
  و    .م.ره مذخی                          

  محاسبه وثبت ذخیره   

18,750,000    
18,750,000  

  و.م.ذخیره م    
 تعدیل      18,750,000  مانده         2,000,000

    برآورد      16,750,000  

    

  و               .م.هزینه م    2  ج
  و  .م.ذخیره م 
  950,000,000×1= % 9,500,000و      .م.ثبت بابت ذخیره م

9,500,000    
9,500,000  

  و.م.ذخیره م    
ثبت مانده قبل از    2,000,000
  ذخیره

 برآورد      9,500,000

     ثبت ذخیرهمانده بعد از     7,500,000  

    

  و    .م.ذخیره م    د
  حسابهاي دریافتنی                     

3,000,000    
3,000,000  

  هزینه مطالبات سوخت شده    هـ
  حسابهاي دریافتنی                                

3,000,000    
3,000,000  

  .شود به عنوان کاهنده حسابهاي دریافتنی محسوب میدر ترازنامه حساب دایمی است و  یک )و

  .در پایان تیرماه ارائه شده است اسناد پرداختنیمانده حساب ) شرکت گیالن حساب هاي خود را در پایان هر ماه می بندد 2- 6م
  ریال 33,000,000    دریافتی تجاري اسناد    

  :اسناد دریافتنی تجاري از اقالم زیر تشکیل شده است
  مدت زمان  ارزش اسمی  صادرکننده  تاریخ

  روزه 60  8,000,000  شرکت جیحون  اردیبهشت 16
  روزه 60  9,000,000  شرکت کارون  اردیبهشت 25

  ماهه 6  16,000,000  شرکت جیران  تیر 31
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  :یدادهاي زیر رخ داده استدر طول مردادماه رو
  ریال به صورت نسیه به شرکت سیالن  6,900,000فروش     مرداد  7

  ).30/،ن2/10(ریال با شرط 900,000فروش نسیه به مبلغ    12
  ریال طلب از شرکت سیالن به سبب عدم پرداخت460,000افزایش     15
  )آن قابل دریافت باشدانتظار می رود در آینده وجه ( نکول سفته دریافتی شرکت کارون    24
  مرداد 12دریافت وجه فروش در تاریخ    25

  خواسته ها
  .رویدادهاي مردادماه را ثبت کنید) الف
  .مانده پایان مردادماه حساب هاي دریافتنی را تعیین کنید) ب
  .نحوه ارائه مانده پایان مردادماه حساب هاي دریافتنی را در ترازنامه نشان دهید) ج
  2- 6 م

 تاریخ شرح بدهکار بستانکار

 روز ماه

 
6,900,000 

 
 

6,900,000 
 
 

 حسابهاي دریافتنی
 کاال فروش                               

 فروش نسیه به شرکت سیالن

5 
 
 

7 
 
 

  
900,000 

900,000 
 
  

 حسابهاي دریافتنی
                                     کاال فروش                            
  )30/ن-2/10(فروش نسیه با شرط

 
5 
  

 
12 
  

  
460,000 

  

460,000 
  

 حسابهاي دریافتنیسایر/سود تضمین شده دریافتنی 
 درآمد سود تضمین شده                                                    

  افزایش طلب از شرکت سیالن بابت عدم پرداخت بموقع 

 
5 
 
 

 
15 
 
 

   
8,000,000  

8,000,000  
 
  

 موجودي نقد
 اسناد دریافتنی                   

  دریافت طلب از شرکت جیحون

5 
  
 

15  
  
 

 
9,000,000 

  

9,000,000 
 
  

 حسابهاي دریافتنی
 اسناد دریافتنی                                                        

  نکول سفته دریافتی از شرکت کارون

5  
 
  

24 
 
  

 
900,000 

 جودي نقدمو  900,000
 حسابهاي دریافتنی                                                     

  بعد از دوره شرط   -12/5دریافت وجه فروش در تاریخ 

 
5 

 
25 
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  حسابهاي دریافتنی 
6,900,000 900,000 

900,000    
460,000 

9,000,000  
  

17,260,000  900,000  
16,360,000    

ریال اسناد دریافتنی  25,000,000ریال حساب هاي دریافتنی تجاري  139,000,000، شرکت سعادت1391یندرابتداي فرورد 2- 7م
اسناد دریافتنی تجاري از شرکت طاهري . ریال در اختیار داشته است 13,200,000تجاري و ذخیره مطالبات مشکوك الوصول به مبلغ

شرکت سعادت صورت هاي مالی را به صورت ساالنه . ماه دریافت شده استماهه و در ابتداي فروردین  3این سفته،. دریافت شده است
  :در طول سال رویدادهاي زیر رخ داده است) تهیه می کند

  ؛)15/ن(میلیون ریال کاال به شرکت صیادي با شرط 20فروش  فروردین 5
  میلیون ریال از شرکت صیادي؛ 20دریافت سفته سه ماهه به مبلغ  فروریدن 20
  ماهه؛ 6میلیون ریال کاال به شرکت گرامی و دریافت سفته اي 8فروش  اردیبهشت 18
  وصول سفته دریافتنی از شرکت صیادي؛  خرداد 20
  وصول سفته دریافتنی از شرکت طاهري در موعد مقرر؛  خرداد 30
  ریال از شرکت جلیلی بابت تسویه حساب دفتري؛ 4,000,000دریافت سفته اي سه ماهه به مبلغ  مرداد 25
  وصول وجه کامل سفته دریافتنی از شرکت گرامی در موعد مقرر؛    انآب 18
  سفته دریافتنی از شرکت جلیلی نکول شد احتمال وصول این وجه در آینده وجود دارد؛    آبان 25

  میلیون ریال کاال به شرکت احمدي و دریافت سفته اي شش ماهه 12فروش    آذر 1
  خواسته

  .رکت سعادت ثبت کنیدرویدادهاي فوق را در دفتر روزنامه ش
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  2-7م

 تاریخ شرح بدهکار بستانکار
 روز ماه

 
20,000,000 

20,000,000 
 

  حسابهاي دریافتنی
  فروش 

  فروش نسیه به شرکت صیادي

1 
 
 

5 
 
 

 
20,000,000 

 

20,000,000  
  

  اسناد دریافتنی
  حسابهاي دریافتنی                                              

  ریافت سفته از شرکت صیاديد

 
1 
 
 

 
20 
 
 

 
8,000,000 

8,000,000 
  

  اسناد دریافتنی
  فروش 

  و دریافت سفته بابت آن  فروش به شرکت گرامی

 
2 
 
 

 
18 
 
 

 
8,000,000 

8,000,000 
  
  

  موجودي نقد
  اسناد دریافتنی              

  سفته از شرکت گرامی وجه وصول

 
3 
 
 

 
20 
 
 

 
25,000,000 

25,000,000  
 
  

  موجودي نقد
  اسناد دریافتنی                                                       

  سفته از شرکت طاهريوجه وصول 

3 
 
 

30 
 
 

 
 

4,000,000 

4,000,000 

  
  

  اسناد دریافتنی
  حسابهاي دریافتنی                                             

  لیلیدریافت سفته سه ماهه از شرکت ج

5 

  
25 

  

 
8,000,000 

  موجودي نقد  8,000,000
  اسناد دریافتنی                                                    
  افتی از شرکت گرامییکامل سفته در وجه وصول

8 18 

 
4,000,000 

 

4,000,000 
 
 

 حسابهاي دریافتنی
           اسناد دریافتنی                                          

که احتمال وصول آن  سفته دریافتی از شرکت جلیلینکول 
 درآینده وجود درد 

8 
 
 

25 
 
 

 
12,000,000 

 اسناد دریافتنی  12,000,000

 فروش                                                              
  فروش به شرکت احمدي و دریافت سفته

9  1  
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  فصل سوم 

  3ایی سواالت خود آزم

 ......کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است؟ خطرات خرید داخلی - 1

  .از خرید هاي خارجی کمتر است )  ب.             از خرید هاي خارجی بیش تر است ) الف

  .هیچ کدام )  د.                        برابر خرید هاي خارجی است )  ج

  چه سرفصلی گزارش می شود؟ موجودي کاالي در راه، در ترازنامه در – 2

  دارایی هاي ثابت مشهود  –دارایی هاي غیرجاري )  پیش پرداخت هزینه ها                  ب –دارایی هاي جاري ) الف

  سایر دارایی ها  –دارایی هاي غیرجاري )  موجودي کاال                                  د –دارایی هاي جاري   )ج

  االي خریداري شده در چه سرفصلی قرار می گیرد؟هزینه حمل ک – 3

  سایر هزینه ها و زیان هاي غیرعملیاتی ) هزینه هاي عملیاتی                                                      ب)  الف

  ال بهاي تمام شده موجودي کا) بهاي تمام شده کاالي فروش رفته                                    د  )ج

  .....کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است ؟ در اعتبارات اسنادي برگشت پذیر  – 4

  .بانک گشایش کننده اعتبار حق تغییر شرایط اعتبار را دارد ) ب.                    خریدار حق تغییر شرایط اعتبار را دارد )  الف

  الف و ب   )د             .          فروشنده حق تغییر شرایط اعتبار را دارد )  ج

  نمی شود؟حساب اعتبارات اسنادي در چه زمانی بستانکار  – 5

  .برگشت قسمتی از سفارش انجام شده )  دریافت خسارت از شرکت بیمه در صورت بیمه بودن                ب) الف
  ثبت کارمزد ثبت سفارش )  د                انتقال به حساب دارایی                                                 )  ج
در صورتی که شرکت ارمغان براي خرید ماشین آالت از طریق اعتبارات اسنادي اقدام نماید، در پایان حساب اعتبارات  – 6

  اسنادي را به چه حسابی می بندد؟

  ماشین آالت )  دسپرده ثبت سفارش                       ) بانک                              ج)  موجودي کاال                ب)  الف

دالر و قیمت هر  100,000در صورتی که ارزش پروفرما . ارزش پروفرما است   0005/0مبناي محاسبه حق ثبت سفارش  – 7
  ریال باشد، حق ثبت سفارش چه مبلغی است ؟ 10,000دالر 

  ریال 250,000)  د                ریال      150,000)  ریال          ج 5,000,000)  ب  ریال                     500,000  )الف
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  هزینه حمل و بیمه کاال تا بندر مقصد بر عهده کیست ؟ C&Fدر شرایط حمل  – 8

  گمرك )  د         فروشنده                         )جخریدار                       ) بانک گشایش کننده اعتبار                ب)  الف

اگر موجودي باقی . ریال و هزینه ملزومات را صفر نشان می دهد 13,500,000تراز آزمایشی، مانده حساب ملزومات را  – 9
  ریال باشد، آرتیکل تعدیلی به چه صورت خواهد بود ؟ 6,000,000مانده 

  6,000,000  ملزومات       )  الف
  6,000,000                 هزینه ملزومات    

  7,500,000         ملزومات)  ب
  7,500,000                هزینه ملزومات   

  6,000,000هزینه ملزومات               ) ج
  6,000,000ملزومات                        

  7,500,000هزینه ملزومات            )د
  7,500,000ملزومات                                  

اگر موجودي باقی . ریال نشان می دهد 13,500,000زمایشی، مانده حساب ملزومات را صفر و هزینه ملزومات را ترازآ – 10
  ریال باشد، آرتیکل تعدیلی به چه صورت خواهد بود؟ 6,000,000مانده 

  6,000,000  ملزومات         )الف
  6,000,000                    هزینه ملزومات       

  7,500,000                ملزومات)  ب
  7,500,000هزینه ملزومات                             

  6,000,000هزینه ملزومات              ) ج
  6,000,000ملزومات                        

  7,500,000هزینه ملزومات                )  د
  7,500,000ملزومات                                       

  ):دارایی(عدیل پیش پرداخت هزینه ها ت – 11

  . هزینه ها را کاهش و دارایی ها را افزایش می دهد)  ب.               دارایی ها را کاهش و درآمد ها را افزایش می دهد) الف
  . را افزایش می دهددرآمد ها را کاهش و دارایی ها )  د.                    دارایی ها را کاهش و هزینه ها را افزایش می دهد  )ج

  :استهالك انباشته – 12

  یک حساب هزینه است ) یک حساب کاهنده دارایی است                                            ب)  الف
  یک حساب بدهی است ) یک حساب حقوق صاحبان سرمایه است                                     د)  ج

  ):هزینه(رداخت شده تعدیل هزینه هاي پیش پ – 13

  . هزینه ها را کاهش و دارایی ها را افزایش می دهد  )ب.             دارایی ها را کاهش و در آمد ها را افزایش می دهد)  الف
  . ددرآمدها را کاهش و دارایی ها را افزایش می ده)  د.                         دارایی ها را کاهش و هزینه را افزایش می دهد)  ج

آرتیکل تعدیلی مربوط . میلیون ریال محاسبه کرده است 10شرکت سینایی، استهالك شهریور ماه را  –14
  استهالك کدام است؟

  10,000,000    هزینه استهالك   )الف
   10,000,000                          استهالك انباشته   

  10,000,000  هزینه استهالك ) ب
  10,000,000                    تجهیزات                    

  10,000,000      استهالك انباشته )  ج
  10,000,000                           هزینه استهالك         

  10,000,000   استهالك انباشته )  د
  10,000,000               تجهیزات     
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. ریال نشان می دهد 15,000,000یمه را  تراز آزمایشی، مانده حساب پیش پرداخت بیمه را صفر و هزینه ب – 15
  ریال از پیش پرداخت بیمه باقی مانده باشد، آرتیکل تعدیلی کدام است؟ 8,000,000اگر 

  ریال در بستانکار هزینه بیمه  8,000,000ریال در بدهکار پیش پرداخت بیمه و   8,000,000)  الف

  ریال در بستانکار پیش پرداخت بیمه   8,000,000ریال در بدهکار هزینه بیمه و       8,000,000)  ب

  ریال، در بستانکار هزینه بیمه  7,000,000ریال در بدهکار پیش پرداخت بیمه و  7,000,000)  ج

  ریال در بستانکار پیش پرداخت بیمه  7,000,000ریال در بدهکار هزینه بیمه و  7,000,000)  د

  

  مسائل  

،  CIFدالر بر مبناي  160,000، آقاي سروري جهت واردات کاالهایی از کشور آلمان به ارزش  1391خرداد  15در تاریخ  –  3 -1م 
پس از موافقت اولیه بانک براي گشایش اعتبار اسنادي، به ترتیب عملیات زیر براي . پروفرماي دریافتی از فروشنده را به بانک ارائه نمود

  :واردات کاالهاي فوق صورت گرفته است 

  .درصد ارزش پیش فاکتور بابت ودیعه ثبت سفارش  100ریال از حساب  آقاي سروري بر مبناي  280,000,000داشت خرداد بر 17

در این تاریخ بانک مبالغ . اقدام نمود  714/601/91خرداد آقاي سروري با ارائه مدارك الزم نسبت به گشایش اعتبار اسنادي شماره  18
  :زیر را از حساب شرکت برداشت نمود 

  ریال به ازاي هر دالر ارزش پروفرما 40  ق ثبت سفارش ح
  560,000  کارمزد گشایش اعتبار 

  375,200,000  سپرده اعتبار 
  90,000      هزینه تلکس به بانک کارگزار بابت اعالم گشایش اعتبار 

  .اسناد حمل به آقاي سروري  ریال از حساب شرکت بابت تأخیر در واریز وجه اسناد و ارائه 521,160تیر   برداشت مبلغ  28

  ریال هزینه حمل  334,000ریال هزینه هاي گمرکی و ترخیص کاال، هم چنین پرداخت  16,667,000تیر  پرداخت  31

  .مرداد  ارائه جواز سبز گمرکی به بانک و استرداد ودیعه ثبت سفارش به حساب شرکت  1

  خواسته ها 

  ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه ) الف
  تنظیم حساب اعتبارات اسنادي در دفترکل  )ب
  بستن حساب اعتبارات اسنادي در خاتمه عملیات ) ج
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  :1مسأله 

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  ودایع دریافتنی  15/3

  موجودي نقد                             
  ثبت ودایع ثبت سفارش

280,000,000  
  

  
280,000,000  

  
  اعتبارات اسنادي  17/3

  موجودي نقد                              
  40× 160,000پرداخت حق ثبت سفارش        

6,400,000  
  

  
6,400,000  

  
  اعتبارات اسنادي  18/3

  موجودي نقد                              
  ثبت کارمزداعتبار

560,000  
  

  
560,000  

  
  اعتبارات اسنادي  18/3

  قدموجودي ن                              
  ثبت کارمزداعتبار

375,200,000  
  

  
375,200,000  

  اعتبارات اسنادي  18/3
  موجودي نقد                              

  پرداخت هزینه تلکس

90,000  
  

  
90,000  

  اعتبارات اسنادي  28/3
  موجودي نقد                              

  ثبت پرداخت تاخیر درواریز وجه

521,160  
  

  
521,160  

  اعتبارات اسنادي  31/4
  موجودي نقد                              

  پرداخت هزینه هاي گمرکی و ترخیص

16,667,000  
  

  
16,667,000  

  اعتبارات اسنادي  :31/4
  موجودي نقد                              

  پرداخت هزینه  حمل

334,000  
  

  
334,000  

  موجودي نقد   :1/5
  دایع دریافتنی  و                      

  ارایه جوازسبزبه بانک و واریز ودیعه به جاري

280,000,000  
  

  
280,000,000  

  موجودي کاال     1/5
  اعتبارات اسنادي                          

  بستن اعتبارات اسنادي 

399,772,160  
  

  
399,772,160  
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  دفتر کل

  اعتبارات اسنادي
6,400,000  

560,000  
375,200,000  

90,000  
521,160  

16,667,000  
334,000             

  حق ثبت 
  کارمزد گشایش
  سپرده اعتبار
  هزینه تلکس
  هزینه تاخیر

  هزینه هاي گمرکی و تاخیر
  هزینه حمل  

  بستن     399,772,160
  

399,772,160    399,772,160  
 90,500بافی از کشور آلمان به ارزش  ، شرکت نرگس براي ورود یک دستگاه ماشین جوراب 1389خرداد  20در تاریخ    3- 2م

درصد ارزش  10بانک با برداشت . با ارائه پروفرما به بانک ملی در خواست صدور ودیعه ثبت سفارش می نماید C.I.Fمارك به قیمت 
ادر و ریال، از حساب جاري شرکت نرگس، بابت ثبت ودیعه ثبت سفارش، سند ودیعه را ص 1,213پروفرما به نرخ شناور هر مارك 

  .تسلیم نماینده شرکت نرگس می نماید 

  . تیر با انجام اقدامات الزم به بانک مراجعه کرده و درخواست گشایش اعتبار می نماید  6در تاریخ  

را  63700441ارزش پروفرما را از حساب شرکت برداشت می نماید و حساب اعتباري /  0005بانک در ازاي حق ثبت سفارش ، مبلغ 
  . ندگشایش می ک

  :همچنین بانک مبالغ زیر را از حساب شرکت برداشت می نماید

 ریال بابت هزینه گشایش اعتبارات اسنادي  211,589مبلغ  -1

 ریال بابت سپرده اعتبارات اسنادي  141,723,000مبلغ  -2

  بابت هزینه تلکس   70،950تیر    برداشت مبلغ  18
در این تاریخ ، . مرداد به فروشنده پرداخت شده است  4اطالع داد که وجه اعتبار در تاریخ  مرداد  کارگزار با ارسال اسناد اعتبارات، 8

  .کارگزار از بانک ملی در خواست تأمین وجه پرداختی و هزینه تأخیر می نماید 
  ریال بابت هزینه تأخیر  114,181مرداد  برداشت  10
  بت اضافه وجه سپرده اعتبار اسنادي به حساب جاري موسسه با 4،706،000مرداد واریز مبلغ  12
ریال هزینه حمل ، دستگاه مذکور را جهت نصب به  1,810,000ریال هزینه گمرکی و  2,715,000مرداد شرکت با پرداخت  18

  .کارخانه منتقل کرد 
و بانک مبلغ مذکور را   شهریور شرکت با مراجعه به بانک و ارائه جوایز سبز گمرکی درخواست استرداد ودیعه ثبت سفارش را نمود 3

  .  به حساب شرکت واریز نمود
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  :2مسأله 

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  ودایع دریافتنی   :20/3
  موجودي نقد                         

  90,500×  1,213=  109,776,500ثبت ودایع ثبت سفارش 
10,977,650  % =10   ×109,776,500  

10,977,650  
  
  

  
10,977,650  

  

  اعتبارات اسنادي  :6/4
  موجودي نقد                               

  109,776,500×      ,   =  54,888حق ثبت سفارش 

54,888  
  

  
54,888  

  
  اعتبارات اسنادي  :6/4

  موجودي نقد                            
  141,723,000+  211,589هزینه گشایش و سپرده اعتبار      

141,934,589  
  

  
141,934,589  

  
  اعتبارات اسنادي  :18/4

  موجودي نقد                            
  بابت هزینه تلکس اعتبار اسنادي

70,950  
  

  
70,950  

  

  اعتبارات اسنادي  :10/5
  موجودي نقد                            

  بابت هزینه تأخیر  وجه پرداختی

114,181  
  

  
114,181  

  

  موجودي نقد  :12/5
  اعتبارات اسنادي                         

  ثبت بابت اضافه وجه سپرده

4,706,000  
  

  
4,706,000  

  
  اعتبارات اسنادي  :18/5

  موجودي نقد                             
  ثبت هزینه هاي گمرکی و حمل کاال  از گمرك تا انبار 

4,525,000  
  

  
4,525,000  

  

  موجودي نقد  :3/6
  ودایع دریافتنی                    

  واریز  ودیعه ثبت سفارش

10,977,650  
  

  
10,977,650  

  

  موجودي کاال  :3/6
  اعتبارات اسنادي                     

  .بابت بستن حساب اعتبارات اسنادي

141,993,608  
  
  

  
141,993,608  
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  اعتبارات اسنادي                          
54,888  

211,589  
141,723,000  

70,950  
114,181  

2,715,000  
1,810,000             

  حق ثبت 
  کارمزد گشایش
  سپرده اعتبار
  هزینه تلکس
  هزینه تأخیر

  هزینه هاي گمرکی و تاخیر
  هزینه حمل  

  اضافه وجه سپرده        4,706,000
  بستن     141,993,608

  

146,699,608    146,699,608      
  

  . زمایشی اصالح نشده مؤسسه بازرگانی نیما می باشداطالعات زیرمربوط به ترازآ= 1مثال

  29/12/1389                             تراز آزمایشی                               مؤسسه بازرگانی نیما

 ردیف شرح بدهکار بستانکار

 1 موجودي نقد 5,700,000 

 2 موجودي کاال 12,500,000 

 3 پیش پرداخت بیمه 120,000 

 4 پیش پرداخت اجاره 360,000 

 5 ملزومات 47,000 

 6 ماشین آالت 3,500,000 

 7 حسابهاي پرداختنی  360,000

 8 سرمایه  12,700,000

 9 فروش  25,167,000

 10 خرید 13,000,000 

 11 هزینه حقوق 3,000,000 

  جمع 38,227,000 38,227,000

  :ثبت اصالحی الزم به قرار زیر است 

  9,700,000موجودي کاالي پایان دوره     :  الف
  ماه آن منقضی شده است  6پیش پرداخت بیمه مربوط به قرارداد یک ساله اي است که : ب
  منعقد شده است 1/10/1389ماهه اي است که در تاریخ  6پیش پرداخت اجاره مربوط به قرارداد : ج
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  ریال باقی مانده است  15,000از ملزومات معادل : د
  ریال 500,000سال و ارزش اسقاط  10روش محاسبه استهالك ماشین آالت خط مستقیم با عمر مفید : هـ

  دفتر روزنامه عمومی

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  :الف

  
  

  خالصه سودوزیان
  موجودي کاال                   

  حذف موجودي کاالي اول دوره

12,500,000  
  
  

  
12,500,000  

  
  
  
  

  موجودي کاال
  خالصه سودوزیان                

  ثبت موجودي کاالي پایان دوره 

9,700,000  
  
  

  
9,700,000  

  

  
  :ب
  
  

60,000=12÷6  ×120,000  
  هزینه بیمه

  پیش پرداخت بیمه                
  ثبت بابت هزینه بیمه منقضی شده

  
60,000     

  
  

  
  

60,000  
  

  
  :ج
  
  

180,000 =6 ÷3×360,000  
  هزینه اجاره

  پیش پرداخت اجاره                 
  ثبت بابت هزینه اجاره منقضی شده

  
180,000  

  
  

  
  

180,000  
  

  
  :د
  
  

32,000  =15,000-47,000  
  هزینه ملزومات

  ملزومات                   
  ثبت تعدیل ملزومات مصرف شده 

  
32,000  

  
  

  
  

32,000  
  

  :ه
  
  

  هزینه استهالك ماشین آالت
  انباشته ماشین آالتاستهالك                   

  ثبت استهالك ماشین آالت

300,000  
  
  

  
300,000  
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  29/12/1389                           ترازآزمایشی اصالح شده                               مؤسسه بازرگانی نیما

 ردیف شرح بدهکار بستانکار

 1 موجودي نقد  5,700,000 

 2 موجودي ملزومات  9,700,000 

 3 پیش پرداخت بیمه  60,000 

 4 پیش پرداخت اجاره  180,000 

 5 ملزومات 15,000 

 6 ماشین آالت 3,500,000 

 7 استهالك ماشین آالت  300,000

 8 حسابهاي پرداختنی   360,000

 9 سرمایه   12,700,000

 10 خالصه سودوزیان 12,500,000 9,700,000

 11 فروش  25,167,000

 12 خرید  13,000,000 

 13 هزینه استهالك ماشین آالت 300,000 

 14 هزینه حقوق 3,000,000 

 15 هزینه بیمه  60,000 

 16 هزینه اجاره  180,000 

 17 هزینه ملزومات 32,000 

  جمع 34,227,000 34,227,000
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  :هاي بازرگانی شهریار به شرح زیر است مانده برخی ازحساب= 2مثال

  .می باشد 31/6/1389ماهه اي است که تاریخ شروع قرارداد از  9ریال که مربوط به قرارداد  2,700,000ه اجاره هزین -1

  1/8/1389ریال تاریخ عقد قرارداد بیمه   561,000هزینه بیمه  -2

  . ریال از آن مصرف شده است 380,000ریال که تا پایان سال معادل  620,000ملزومات  -3

  .ریال آن تحقق نیافته است 1,540,000معادل    89ریال که تا پایان اسفند ماه  102,200,000 درآمد فروش   -4

  دفتر روزنامه عمومی

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  پیش پرداخت اجاره  :1

  هزینه اجاره                  
1,800,000 =6

9  ×2,700,000  
900,000  =1800,000- 2,700,000  

  منقضی نشده در روش هزینه ثبت هزینه اجاره

900,000  
  
  
  

  
900,000  

  
  

2:                  327,250    =7
12  ×561,000  

  پیش پرداخت بیمه
  هزینه بیمه                               

  در روش هزینه ثبت هزینه بیمه منقضی نشده

327,250  
  
  

  
327,250  

  
  

  هزینه ملزومات  :3
  ملزومات                          

  ثبت  ملزومات مصرف شده در روش دارایی

380,000  
  
  

  
380,000  

  

  فروش  :4
  پیش دریافت فروش          

  ثبت تحقق فروش در صورت استفاده از روش درآمد

1,540,000  
  

  
1,540,000  
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  سواالت خود آزمایی فصل چهار

  وره شرکت لحاظ شوند؟کدام یک از موارد زیر نباید در شمارش موجودي هاي پایان د – 1

  کاالي امانی شرکت نزد دیگران)  ب                       کاالي امانی دیگران نزد شرکت   )الف
  هیچ یک از موارد باال)  د                         کاالي در راه با شرایط فوب مبدأ)  ج

میلیون ریال تعیین  1,800اسفند   29با شمارش موجودي کاالي شرکت لواسانی، ارزش موجودي ها در تاریخ  - 2
  :  نشده استدر شمارش موجودي ها موارد زیر در نظر گرفته . شد 

  میلیون ریال کاالي امانی نزد شرکت سپهر،   350) 1

اسفند براي شرکت  27این کاال در تاریخ  . میلیون ریال کاالي خریداري شده با شرایط فوب مبدأ  130خرید ) 2
  ش صحیح موجودي کاالي شرکت لواسانی چند میلیون ریال است؟ارز. ارسال شده است

   1,930) د                        2,280 )ج                   2,150) ب                  2,300) الف

  .....موجودي ابتداي دوره و : بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش متشکل از دو بخش است  – 3

  بهاي تمام شده کاالي خریداري شده   )ب                                    وره موجودي پایان د) الف

  تمامی موارد  باال ) د                                  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته )  ج

  :موارد زیر مربوط به شرکت صدیقی است  – 4

  بهاي هر واحد  تعداد  شرح
موجودي ابتداي 

  دوره
  ریال 110,000  8,000

  120,000  13,000  تیر 19خرید  
  130,000  5,000  بهمن 8خرید  

  واحدکاال باقی مانده باشد، موجودي کاال به روش فایفو چند میلیون ریال است؟ 9,000اگر در پایان دوره  

   1,170)  د     1،130 )ج     1,080)  ب     990)  الف

  پایان دوره به روش الیفو چند میلیون ریال است؟، بهاي تمام شده موجودي  4با توجه به سوال  – 5

  1,000)  د     1،130) ج     1,080)  ب     990)  الف
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  با توجه به اطالعات زیر، بهاي تمام شده موجودي پایان دوره به روش میانگین چند میلیون ریال است؟ – 6

  بهاي هر واحد   تعداد  شرح
  ریال 80,000  5,000  موجودي ابتداي دوره

  100,000  15,000  تیر 19، خرید 
  120,000  20,000  بهمن 8خرید ، 

    7,000  موجودي پایان دوره
  5/752  )د                       560)  ج                          700)  ب                            840)  الف

  .............در دوره افزایش قیمت ها الیفو منجر به سود خالصی  – 7

  . برابر با فایفو می شود) ب        . باالتر از فایفو می شود)  الف

  . باالتر از میانگین می شود)  د        . کمتر از فایفو می شود  )ج

  نمی شود؟کدام یک از موارد زیر از جمله عوامل مؤثّر بر انتخاب روش بهایابی موجودي ها محسوب  – 8

  اثرات ترازنامه اي )  ب        اثرات مالیاتی )  الف

  سیستم ثابت در مقابل سیستم ادواري   )ج        اثرات سود و زیانی )  ج

اگر ارزش بازار . هزار ریال است 910واحد موجودي کاال به بهاي هر واحد  200شرکت سروستانی داراي  – 9
یون هزار ریال باشد، موجودي پایان دوره به اقل بهاي تمام شده و ارزش بازار چند میل 800هریک از این کاالها 
  ریال خواهد بود ؟

   160  )د     182)  ج     800)  ب     910)  الف

  در سیستم دائمی ثبت موجودي ها،  – 10

  .بهاي تمام شده کاالي فروش رفته به روش الیفو با سیستم ادواري موجودي کاال برابر است)  الف
  .میانگین بهاي تمام شده براي تمامی کاالها برابر است)  ب
  .ید ، میانگین جدید بهاي تمام شده هر واحد کاال محاسبه می شودپس از هر خر)  ج
  .بهاي تمام شده کاالي فروش رفته به روش فایفو با سیستم ادواري برابر است)  د
  

در سیستم دایمی ثبت موجودي ها بهاي تمام شده کاالي فروش رفته به روش الیفو در صورتی با  -: تبصره  
ال برابر است که کل موجودي کاالي پایان دوره مربوط  به موجودي کاالي اول سیستم ثبت ادواري موجودي کا

  .دوره باشد یعنی تمامی کاالهاي خریداري شده در دوره جاري به فروش رفته باشند
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      موارد کاربرد روش هاي برآورد موجودي کاال

  واگذاري یا انتقال موجودي  -3ده    واردشدن خسارات به دارایی هاي  بیمه ش -2موجودي گیري میان دوره اي  -1 

  تمارین 

این سه دستگاه کامالً مشابه بوده . در انبار خود موجود دارد  DVDدر ابتداي بهمن ماه، فروشگاه الکتریک، سه دستگاه پخش 4-1ت 
ریال  1,000,000هاي شهریور به ب 1، در تاریخ  1012اولین دستگاه با کد . ریال است 1,500,000و قیمت فروش هر یک از آن ها 

دي  30در تاریخ  1056ریال و سومین دستگاه با کد  900,000دي ماه به مبلغ  1در تاریخ  1045دستگاه دوم با کد . خریداري شده است
  .ریال خریداري شده است 800,000به قیمت 

  :خواسته ها

در یک سیستم ادواري، ارزش موجودي  FIFOه از فرض فرض کنید دو دستگاه از این سه دستگاه به فروش رفته است، با استفاد) الف 
  .کاالي پایان دوره را محاسبه کنید

  اگر فروشگاه الکتریک از روش شناسایی ویژه استفاده کند، چگونه می تواند سود ناخالص خود را حداکثر کند؟) ب
  چگونه می تواند سود خود را حداقل کند؟

  شما کدام روش را پیشنهاد می دهید؟ چرا ؟و شناسایی ویژه،  FIFOاز میان دو روش ) ج
   4- 1ت

 تاریخ شرح تعداد نرخ مبلغ

 1/6 1012خرید  1 1,000,000 1,000,000

 1/10 1045خرید  1 900,000 900,000

 30/10 1056خرید  1 800,000 800,000

 آماده براي فروش/   کل 3  2,700,000

 FIFO ).الف

  مبلغ     نرخ    تعداد   شرح  تاریخ 
 800,000 800,000 1 1056خرید  30/10

      ارزش موجودي کاالي پایان دوره

 

  مبلغ     نرخ    تعداد   شرح  تاریخ 
 1,000,000 1,000,000 1 1012خرید  1/6

 900,000 900,000 1 1045خرید  1/10

 1,900,000   2  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
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 براي موجودي1012و1056ن کدهايدر صورت منظور نمود   :سود حداکثر) ب

 براي موجودي1056براي فروش1045و1012در صورت منظور نمودن کدهاي:   سود حداقل

  .در روش شناسایی ویژه چون تعداد کاال محدود است).  ج
  :شرکت منجی اطالعات زیر را براي آبان ماه گزارش کرده است  4- 2ت 

  ده کل بهاي تمام ش  بهاي هر واحد  تعداد  شرح  تاریخ
  10,000,000  50,000  200  موجودي ها  آبان 1

  18,000,000  60,000  300  خرید  آبان 12
  18,000,000  70,000  500  خرید  آبان 23
      120  موجودي ها  آبان 30
    خواسته ها 

  :بهاي تمام شده کاالي پایان دوره و بهاي تمام شده کاالي فروش رفته را با استفاده از روش هاي) الف
    )1 (FIFO           ،)2 (LIFO             و)میانگین     محاسبه کنید)   3.  
  نتایج حاصل از به کارگیري سه روش فوق را مقایسه کنید چه نتیجه اي می گیرید؟) ب
  4- 2ت

 تاریخ شرح تعداد نرخ مبلغ

 1/8 موجودي 200 50,000 10,000,000

 12/8 خرید 300 60,000 18,000,000

 23/8 خرید 500 70,000 35,000,000

 بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش 1,000  63,000,000

  تعداد کاالي فروش رفته  1,000 -    120=  880

    FIFO ).الف

 تاریخ شرح تعداد نرخ مبلغ

 1/8 موجودي 200 50,000 10,000,000

 12/8 خرید 200 60,000 18,000,000 

 23/8 خرید 380 70,000 26,600,000

 بهاي تمام شده  کاالي فروش رفته  880  54,600,000

   63,000,000  -  54,600,000=     8,400,000بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره              
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LIFO  

 تاریخ شرح تعداد نرخ مبلغ

 23/8 خرید 500 70,000 35,000,000

 12/8 خرید 300 60,000 18,000,000

 1/8 موجودي 80 50,000 4,000,000

 بهاي تمام شده  کاالي فروش رفته  880  57,000,000

  بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره=      63,000,000 – 57,000,000=  6,000,000 

7,560,000 =    120
  )موزون(قیمت تمام شده موجودي پایان دوره  = 63,000,000 ×   1,000

  63,000,000  -  7,560,000= 55,440,000رفته                     بهاي تمام شده کاالي فروش 

در طی دوره . میلیون ریال در اختیار داشته است 100واحد کاال جمعاً به بهاي تمام شده  100فروشگاه جعفري در ابتداي دوره   4- 3ت 
  .واحد کاال در انبار باقی مانده است 80ان دوره، در پای. میلیون ریال خریداري کرده است 260واحد کاال به بهاي تمام شده  200،  

  خواسته ها 
  .و میانگین محاسبه کنید  LIFO  ،FIFOبهاي تمام شده موجودي کاالي فروش رفته را با استفاده از سه روش  -الف
  کدام روش منجر به سود ناخالص بیشتري می شود؟)  ب
  ري نزدیکتر است؟تحت کدام روش موجودي ها در ترازنامه به ارزش جا)  ج
  کدام روش باعث می شود آقاي جعفري مالیات کمتري بپردازد؟)  د
  4- 3- ت

 تاریخ شرح تعداد نرخ مبلغ

 1/1 موجودي 100 1,000,000 100,000,000

  طول دوره  خرید 200 1,300,000 260,000,000
 بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش 300  360,000,000

  تعداد موجودي پایان دوره = 300 – 80=  220

 FIFO   

 تاریخ شرح تعداد نرخ مبلغ

 1/1 موجودي 100 1,000,000 100,000,000

 طول دوره خرید 120 1,300,000 156,000,000

 بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 220  256,000,000

  پایان دوره بهاي تمام شده موجودي کاالي=  360,000,000  -  256,000,000=  104,000,000  
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  یا  روش فایفو

  مبلغ    نرخ    تعداد   شرح  تاریخ 
  104,000,000  1,300,000  80   خرید   طول دوره 

        بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره
  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته=  360,000,000  -  104,000,000=  256,000,000

 LIFO 

 تاریخ شرح تعداد نرخ مبلغ

  طول دوره  خرید 200 1,300,000 260,000,000
 1/1 موجودي 20 1,000,000 20,000,000

 بهاي تمام شده  کاالي فروش رفته 220  280,000,000

  الیفو

  مبلغ  نرخ  تعداد  شرح  تاریخ
  80,000,000  1,000,000  80  موجودي  1/1

        بهاي تمام شده موجودي کاال
  بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره =     360,000,000 -  280,000,000=  80,000,000 

  موجودي کاال در روش میانگین موزونبهاي تمام شده =    360,000,000×             = 96,000,000

264,000,000 =     220
  کاالي فروش رفتهبهاي تمام شده =    360,000,000×   300

  کاالي فروش رفتهبهاي تمام شده =     360,000,000 - 96,000,000=  264,000,000

  موجودي کاال در روش میانگین موزونبهاي تمام شده =    360,000,000 - 264,000,000=  96,000,000

فروشگاه عکس باران از مبناي اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش براي ارزشیابی موجودي ها پایان دوره خود استفاده   4- 4ت 
  .اسفند ماه است 29ات زیر مربوط به اطالع. می کند

  خالص ارزش فروش  بهاي تمام شده هر واحد  تعداد  اقالم
        :دوربین هاي عکاسی

  1,560,000  1,700,000  5  سونی
  1,520,000  1,500,000  6  کانون

        دوربین دید در شب 
  1,150,000  1,250,000  12  ویتارا
  1,350،000  1,200,000  14  کوداك
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  خواسته ها 

با به کارگیري روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش، ارزش موجودي کاالي پایان دوره را )  الف 
  . اندازه گیري کنید

  . کاهش ارزش موجودي ها را در دفاتر ثبت کنید)  ب

  4- 4)ت

بهاي تمام   تعداد  اقالم
 شده هر واحد

خالص ارزش 
فروش هر 
 واحد

قیمت تمام 
 شده

خالص 
ارزش 
 فروش

بهاي تمام اقل 
شده یا ارزش 

 فروش

دوربین هاي 
 :عکاسی

      

 7,800,000 7,800,000 8,500,000 1,560,000 1,700,000 5 سونی

 9,000,000 9,120,000 9,000,000 1,520,000 1,500,000 6 کانون

دوربین دید 
 :درشب

      

 13,800,000 13,800,000 15,000,000 1,150,000 1,250,000 12 ویتارا

 16,800,000 18,900,000 16,800,000 1,350,000 1,200,000 14 کوداك

 47,400,000   49,300,000       کل

  یا

  تعداد اقالم
بهاي تمام 
شده هر 
 واحد

قیمت تمام 
 شده

خالص ارزش 
فروش هر 
 واحد

خالص ارزش 
 فروش

اقل بهاي تمام 
 شده یا ارزش

       :دوربین عکاسی

 7,800,000 7,800,000 1,560,000 8,500,000 1,700,000 5 سونی

 9,000,000 9,120,000 1,520,000 9,000,000 1,500,000 6 کانون

دوربین دید 
 :درشب

      

 13,800,000 13,800,000 1,150,000 15,000,000 1,250,000 12 ویتارا

 16,800,000 18,900,000 1,350,000 16,800,000 1,200,000 14 کوداك

 47,400,000    49,300,000     کل

  49,300,000  – 47,400,000= 1,900,000کاهش ارزش   
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  بستانکار    بدهکار    جزء  شرح 
  زیان کاهش ارزش موجودي ها

  ذخیره کاهش ارزش موجودي ها                
  دوربین سونی -ذخیره کاهش ارزش موجودي ها              
  دوربین ویتارا  -ذخیره کاهش ارزش موجودي ها              

  محاسبه و ثبت ذخیره کاهش ارزش موجودي هاي کاال

  
  

700,000  
1,200,000  

1,900,000  
  

  
1,900,000                     

براي ارزشیابی موجودي هاي خود استفاده می کند و اطالعات زیر در مورد موجودي هاي پایان  FIFOشرکت مقدم از روش  4- 5ت 
  :رس است دوره این شرکت در دست

  ریال 650,000  به بهاي هر واحد  واحد 100  دوربین هاي عکاسی
  ریال 750,000  به بهاي هر واحد  واحد DVD  150پخش   

  ریال 800,000  به بهاي هر واحد  واحد 125  پخش موزیک          
  . ریال است 780,000ریال ، و  690,000ریال ،   710,000در پایان سال، خالص ارزش فروش اقالم فوق به ترتیب 

  خواسته ها 

  .ارزش موجودي پایان دوره را با استفاده از مبناي اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش تعیین کنید)  الف 

  .کاهش ارزش موجودي ها را در دفاتر ثبت کنید)  ب

  4- 5- ت

اقل بهاي تمام 
 شده

خالص ارزش 
 فروش

خالص ارزش 
 واحد -فروش 

 اقالم تعداد دبهاي واح قیمت تمام شده

 دوربین عکاسی 100 650,000 65,000,000 710,000 71,000,000 65,000,000

103,500,000 103,500,000 690,000 112,500,000 750,000 150 DVDپخش  
 پخش موزیک 125 800,000 100,000,000 780,000 97,500,000 97,500,000

 جمع   277,500,000   266,000,000

  277,500,000  – 266,000,000= 11,500,000زیان کاهش ارزش موجودي ها                           

  زیان کاهش ارزش موجودي ها   29/12
  ذخیره کاهش ارزش موجودي ها                         

  DVD                          9,000,000پخش                                         
  2,500,000پخش    موزیک                                                            

11,500,000    
11,500,000  

      محاسبه وثبت ذخیره کاهش ارزش موجودي ها
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  :شرکت منجی اطالعات زیر را براي آبان ماه گزارش کرده است   4- 6ت 

  کل بهاي تمام شده   بهاي هر واحد  تعداد  شرح  تاریخ
  10,000,000  50,000  200  وجودي هام  آبان 1

  18,000,000  60,000  300  خرید  آبان 12
  35,000,000  70,000  500  خرید  آبان 23
      120  موجودي ها  آبان 30

  خواسته  

در تاریخ  واحد  480ریال و فروش  80,000آبان به قیمت فروش هر واحد  15واحد کاال در تاریخ  400فروش  با فرض آن که)  الف
ریال انجام شده باشد و با فرض سیستم ثبت دائمی موجودي ها، بهاي تمام شده کاالي فروش  90,000به بهاي فروش هر واحد   بانآ 27

  .محاسبه کنید  LIFO، میانگین و  FIFOرفته و موجودي کاالي پایان دوره را تحت هر یک از سه روش 

  چه تفاوت هایی وجود دارد ؟. دمقایسه کنی 4-2نتایج بدست آمده را با نتایج تمرین )  ب

  .رویدادهاي مالی آبان ماه را در دفاتر ثبت کنید   )ج

 FIFOکارت حساب کاال            روش  

بهاي تمام شده کاالي فروش   خرید  تاریخ
  مانده  رفته

  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد
1/8              200  50,000  10,000,000  

12/8  300  60,000  18,000,000        200  
300  

50,000  
60,000  28,000,000  

15/8        200  
200  

50,000  
60,000  22,000,000  100  60,000  6,000,000  

23/8  500  70,000  35,000,000        100  
500  

60,000  
70,000  41,000,000  

27/8        100  
380  

60,000  
70,000  32,600,000  120  70,000  8,400,000  

کاالي بهاي تمام شده 
بهاي تمام شده   53,000,000  خریداري شده

  54,600,000  کاالي فروش رفته
بهاي تمام شده 
موجودي کاالي 

  پایان دوره 
8,400,000  

  10,000,000  موجودي کاالي اول دوره 
بهاي تمام شده کاالي آماده   

  63,000,000  براي فروش  
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 LIFOکارت حساب کاال            روش  

  مانده  اي تمام شده کاالي فروش رفتهبه  خرید  تاریخ
  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد

  10,000,000  50,000  200              آبان 1

12/8  300  60,000  18,000,000        200  
300  

50,000  
60,000  28,000,000  

15/8        300  
100  

60,000  
50,000  23,000,000  100  50,000  5,000,000  

23/8  500  70,000  35,000,000        100  
500  

50,000  
70,000  40,000,000  

27/8        480  70,000  33,600,000  100  
20  

50,000  
70,000  6,400,000  

بهاي تمام شده کاالي 
بهاي تمام شده   53,000,000  خریداري شده

  56,600,000  کاالي فروش رفته
بهاي تمام شده 
موجودي کاالي 

  پایان دوره 
6,400,000  

  10,000,000  کاالي اول دوره موجودي 
بهاي تمام شده کاالي   

  63,000,000  آماده براي فروش  

 ) بدون اعشار(میانگین کارت حساب کاال            روش  

  مانده  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  خرید  تاریخ
  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد

  10,000,000  50,000  200              آبان 1
12/8  300  60,000  18,000,000        500  56,000  28,000,000  
15/8        400  56,000  22,400,000  100  56,000  5,600,000  
23/8  500  70,000  35,000,000        600  67,667  40,600,000  
27/8        480  67,667  32,480,000  120    8,120,000  

بهاي تمام شده کاالي 
هاي تمام شده ب  53,000,000  خریداري شده

  54,880,000  کاالي فروش رفته
بهاي تمام شده 

موجودي کاالي 
  پایان دوره 

8,120,000  

موجودي کاالي اول 
  10,000,000  دوره 

  
بهاي تمام شده کاالي 
  63,000,000  آماده براي فروش  
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  ) ب

  سیستم ادواري   سیستم دایمی   
  8,400,000  8,400,000  موجودي کاال روش فایفو 

  6,000,000  6,400,000  وجودي کاال روش الیفوم
  7,560,000  8,120,000  موجودي کاال روش میانگین

  54,600,000  54,600,000  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته فایفو
  57,000,000  56,600,000  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته الیفو
  55,440,000  54,880,000  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته میانگین
  63,000,000  63,000,000  بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش
  63,000,000  63,000,000  بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش
  63,000,000  63,000,000  بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش

  فایفو) ج

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  موجودي کاال        1/8

  تراز افتتاحی                  
10,000,000    

10,000,000  
  موجودي کاال     12/8

  موجودي نقد          
18,000,000    

18,000,000  
  موجودي نقد   15/8

  فروش کاال                
  فروش نقدي کاال  

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 
  موجودي کاال                   

32,000,000  
  
  

22,000,000  

  
32,000,000  

  
  

22,000,000  
  موجودي کاال     23/8

  موجودي نقد          
35,000,000    

35,000,000  
  موجودي نقد   27/8

  فروش کاال                
  فروش نقدي کاال  

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 
  موجودي کاال                   

43,200,000  
  
  

32,600,000  

  
43,200,000  

  
  

32,600,000  
  موجودي کاال

10,000,000  
18,000,000  
35,000,000  

22,000,000  
32,600,000  

63,000,000  54,600,000  
8,400,000      

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
22,000,000  
32,600,000  

  

54,600,000      
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  روش الیفو 

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  موجودي کاال        1/8

  تراز افتتاحی                  
10,000,000    

10,000,000  
  موجودي کاال     12/8

  حسابهاي پرداختنی / موجودي نقد         
18,000,000    

18,000,000  
  موجودي نقد   15/8

  فروش کاال                
  فروش نقدي کاال  

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 
  موجودي کاال                   

32,000,000  
  
  

23,000,000  

  
32,000,000  

  
  

23,000,000  
  موجودي کاال     23/8

حسابهاي / موجودي نقد                       
  پرداختنی

35,000,000    
35,000,000  

  حسابهاي پرداختنی/ موجودي نقد   27/8
  فروش کاال                

  فروش نقدي کاال  
  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 

  موجودي کاال                                            

43,200,000  
  
  

33,600,000  

  
43,200,000  

  
  

33,600,000  
  موجودي کاال

10,000,000  
18,000,000  
35,000,000  

23,000,000  
33,600,000  

63,000,000  53,600,000  
6,400,000      

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
23,000,000  
33,600,000  

  

56,600,000      
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  روش میانگین  

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  موجودي کاال        1/8

  تراز افتتاحی                  
10,000,000    

10,000,000  
  موجودي کاال     12/8

  موجودي نقد                 
18,000,000    

18,000,000  
  موجودي نقد   15/8

  فروش کاال                      
  فروش نقدي کاال  

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 
  موجودي کاال                   

32,000,000  
  
  

22,400,000  

  
32,000,000  

  
  

22,400,000  
  موجودي کاال     23/8

  موجودي نقد                           
35,000,000    

35,000,000  
  موجودي نقد   27/8

  فروش کاال                
  فروش نقدي کاال  

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 
  موجودي کاال                                      

43,200,000  
  
  

32,480,000  

  
43,200,000  

  
  

32,480,000  
  موجودي کاال

10,000,000  
18,000,000  
35,000,000  

22,400,000  
32,480,000  

63,000,000  54,880,000  
8,120,000      

  تمام شده کاالي فروش رفته بهاي
22,400,000  
32,480,000  

  

54,880,000      

  :گزارش کرده است  1391شرکت سهند اطالعات زیر را براي بهمن و اسفند   4- 7ت

  اسفند  بهمن  شرح
  610,000  500,000  بهاي تمام شده کاالي خریداري شده

  120,000  100,000  موجودي کاالي ابتداي ماه

  ؟؟؟؟؟؟  120,000  پایان ماهموجودي کاالي 
  1,000,000  800,000  فروش
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  .اسفند در آتش سوزي از بین رفت  29موجودي کاالي شرکت سهند در تاریخ 

  خواسته ها 

  نرخ سود خالص را براي بهمن محاسبه کنید )  الف 

  .با استفاده از نرخ حاشیه  سود ناخالص، مبلغ خسارت شرکت سهند را محاسبه کنید  -ب

  )الف

  بهمن  شرح

  نرخ سود ناخالص پایان بهمن ماه 
   40% =100  × 320,000

800,000 =  
  

  800,000  فروش خالص 
  100,000  موجودي کاالي ابتداي ماه

   500,000  بهاي تمام شده کاالي خریداري شده 
   600,000  بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش 

  120,000  موجودي کاالي پایان ماه
  480,000  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

  320,000  سود ناخالص برآوردي 
  

  

  )ب

    :2مرحله    :1مرحله 

  120,000  موجودي اول دوره  1,000,000  فروش خالص

  سود ناویژه برآوردي: منهاي

  )ریال 1,000,000×  % 40( 

  610,000  بهاي تمام شده کاالي خریداري شده  400,000

  730,000  بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش  600,000  االي فروش رفته، برآورديبهاي تمام شده ک

  600,000  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته برآوردي  

  130,000  بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره برآوردي/ مبلغ خسارت 
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   4- 8ت 

اطالعات زیر مربوط به دو . جودي پایان دوره خود استفاده می کند فروشگاه پاتن جامه از روش خرده فروشی براي برآورد ارزش مو
  :بخش البسه مردانه و زنانه این فروشگاه است 

    البسه زنانه   البسه مردانه  اقالم  
  45,000,000  32,000,000  موجودي ابتداي دوره به بهاي تمام شده
  136,300,000  148,000,000  بهاي تمام شده کاالي خریداري شده

  185,000,000  178,000,000  روش خالصف
  60,000,000  46,000,000  موجودي کاالي ابتداي دوره به قیمت خرده فروشی
  185,000,000  179,000,000  ارزش کاالي خریداري شده به قیمت خرده فروشی

 خواسته ها

  .شی محاسبه کنیدبهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره را براي هر یک از بخش ها به  روش خرده فرو

  البسه زنانه  البسه مردانه  اقالم  
بهاي تمام 

  شده
قیمت خرده 

  فروشی
بهاي تمام 

  شده
  قیمت خرده فروشی

  60,000,000  45,000,000  46,000,000  32,000,000  موجودي ابتداي دوره به بهاي تمام شده
  185,000,000  136,300,000  179,000,000  148,000,000  بهاي تمام شده کاالي خریداري شده

  245,000,000  181,300,000  225,000,000  180,000,000  بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش 
  185,000,000    178,000,000    فروش خالص

موجودي پایان دوره به قیمت خرده 
  فروشی

  47,000,000    60,000,000  

  نسبت بهاي تمام شده به خرده فروشی     
%80  =100  ×180,000,000

225,000,000  
    %74 = 100× 181,300,000

245,000,000  

بهاي تمام شده موجودي پایان دوره، 
  برآوردي  

37,600,000    44,400,000  ) =74 % ×60,000,000  (  
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  فصل چهارم مسائل 

حسابدار این . تعیین کند 1389دیبهشت ار  28فروشگاه ناصري سعی دارد ارزش موجودي کاالي پایان دوره خود را در تاریخ    4- 1م  
اردیبهشت را به حساب موجودي کاال منظور کرده است که نتیجه آن ارزش  28فروشگاه تمامی موجودي هاي شمارش شده در تاریخ 

  : ه است با این وجود، حسابدار فروشگاه اقالم زیر را در محاسبات خود منظور نکرد. میلیون ریال تعیین شده است 480موجودي کاال 

این کاالها با شرط فوب مبدأ به . میلیون ریال براي مشتریان ارسال شده است  8اردیبهشت، کاالیی به بهاي تمام شده  26در تاریخ ) الف
  .خردادماه به دست مشتریان رسیده است 2فروش رسیده اند و در تاریخ 

صد براي فروشگاه ناصري ارسال کرده ارزش این کاال اردیبهشت، شرکت کیمیا کاالیی را با شرط فوب مق 26در تاریخ )  ب
  .خرداد به فروشگاه رسیده است 2گزارش دریافتی نشان می دهد که کاال در تاریخ . ریال است 3,500,000

اریخ در صورتی که فروشگاه ناصري و مشتري در ت. میلیون ریال در انبار یکی از مشتریان دارد 5فروشگاه  ناصري کاالیی به ارزش )  ج
  .فروش این کاال به مشتري قطعی خواهد بود. خرداد به توافق برسند  4

  .میلیون ریال به صورت امانی نزد فروشگاه جابري قرار داده است 4فروشگاه ناصري کاالیی به ارزش )  د

اال با شرایط فوب مبدأ در این ک. میلیون ریال سفارش داده است  5/7اردیبهشت، فروشگاه ناصري کاالیی به ارزش  26در تاریخ ) هـ
  .خرداد دریافت شده است 1کاال ها در تاریخ . اردیبهشت بارگیري شده است   27تاریخ 

میلیون ریال را با شرایط  5/2میلیون ریال و بهاي تمام شده  5/3اردیبهشت، فروشگاه ناصري کاالیی به قیمت فروش  28در تاریخ ) و
  .خرداد به دست مشتري رسیده است  2دریافتی نشان می دهد که این کاال ها در تاریخ  گزارش.فوب مقصد به فروش رسانده است 

میلیون ریال است  و خالص ارزش فروش  4بهاي تمام شده این کاال . فروشگاه ناصري کاالي معیوبی را در انبار نگهداري می کند –ز
  .میلیون ریال است 6آن 

، تعیین کنید که آیا باید در موجودي کاالي پایان دوره محسوب شود و اگر پاسخ مثبت است براي هر یک از موارد باال       خواسته  
به چه مبلغی؟ براي اقالمی که جزء موجودي کاالي پایان دوره محسوب نشده اند، تعیین کنید که مالکیت آن به چه کسی تعلق دارد و 

  .باید به چه مبلغی ثبت شود
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  1جواب مساله 

ریال باید از موجودي خارج گردد با فوب مبدا مالکیت به محض خروج کاال از انبار از فروشنده خارج  8,000,000مبلغ معادل   )الف
یعنی قبل از تاریخ  26/2می گردد جزء موجودي کاالي پایان دوره محسوب نمی شود چون شرایط فروش فوب مبدأ بوده ودر تاریخ 

  . از شرکت خارج شده است و مشتریان تعلق دارندموجودي گیري به فروش رسیده و مالکیت آن 

   472,000,000  =8,000,000 – 480,000,000  

یعنی  28/2ریال موجودي کاالي پایان دوره محسوب نمی شود چون شرایط فروش فوب مقصد بوده وتا  تاریخ  3,500,000معادل   )ب
  .  تاریخ موجودي گیري از مالکیت  فروشگاه کیمیایی خارج نشده است

468,500,000  =3,500,000 – 472,000,000  

یعنی تاریخ موجودي گیري از مالکیت   28/2ریال به موجودي کاالي پایان دوره اضافه می شود چون تا  تاریخ  5,000,000معادل   )ج
  . درواقع کاالي امانی شرکت نزد دیگران محسوب می گردد.  فروشگاه ناصري خارج نشده است

473,500,000  =5,000,000   +  468,500,000  

  .میلیون ریال به صورت امانی نزد فروشگاه جابري قرار داده است 4فروشگاه ناصري کاالیی به ارزش   )د

ریال به موجودي کاالي پایان دوره اضافه می شود چون کاالي امانی شرکت نزد دیگران به عنوان موجودي کاالي   4,000,000معادل 
  . ددفروشگاه  محسوب می گر

477,500,000  =4,000,000 + 473,500,000  

ریال به موجودي کاالي پایان دوره اضافه می گردد  از آنجاکه شرایط تحویل فوب مبدا می باشد این کاال به  7,500,000معادل  )هـ
  .عنوان کاالي در راه محسوب می گردد و بایستی به میزان موجودي اضافه گردد

485,000,000  =7,500,000 + 477,500,000  

به موجودي کاالي پایان دوره اضافه می گردد  از آنجاکه شرایط تحویل فوب مقصد می ) بهاي تمام شده (ریال   2,500,000معادل  )و
  .    باشد این کاال به عنوان کاالي در راه محسوب می گردد و بایستی به میزان موجودي اضافه گردد

        487,500,000   =2,500,000 + 485,000,000  

  .به عنوان موجودي کاالي محسوب می گردد چون خالص ارزش فروش آن از بهاي تمام شده بیشتر است )ز 

491,500,000   =4,000,000 + 487,500,000  
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ریال  70,000واحد کاال به بهاي تمام شده هر واحد  1,500موجودي کاالي ابتداي دوره فروشگاه سروش متشکل از     4-2 سالهم
  :در طول خردادماه کاالهاي زیر خریداري شده است. ستا

  بهاي هر واحد    تعداد  تاریخ  بهاي هر واحد    تعداد  تاریخ
  ریال  100,000  واحد 4,000  خرداد 21  ریال  80,000  واحد    3,000  خرداد  5

  ریال 110,000  واحد 2,000  خرداد 26  ریال  90,000  واحد   5,500   خرداد  13
  .فروشگاه سروش از سیستم ادواري موجودي کاال استفاده می کند. واحد کاال به فروش رسیده است 12,500د ماه در طی خردا

  : خواسته
  تعیین بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش ) الف 
  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته ) 2موجودي کاالي پایان دوره     و     بهاي تمام شده )  1تعیین   )  ب
  ).فایفو، الیفو و میانگین( حت هر یک از روش هاي مفروض جریان بهاي تمام شده ت
کدام روش بیشترین ارزش را براي موجودي کاالي پایان دوره به دست می آورد ؟ کدام روش بیشترین مبلغ را براي بهاي تمام شده  -ج

  کاالي فروش رفته محاسبه می کند؟
  ي فروشبهاي تمام شده کاالي آماده برا )الف

  قیمت تمام شده ریال  بهاي هر واحد ریال  )واحد(تعداد  تاریخ
  105,000,000  70,000  1,500  1/3موجودي 

  240,000,000  80,000  3,000  خرداد  5
  495,000,000  90,000  5,500  خرداد  13
  400,000,000  100,000  4,000  خرداد 21
  220,000,000  110,000  2,000  خرداد 26

  1,460,000,000    16,000  وش  آماده براي فر
  16,000 – 12,500=  3,500فایفو     تعداد موجودي کاالي پایان دوره      1-) ب

  قیمت تمام شده ریال  بهاي هر واحد ریال  )واحد(تعداد  تاریخ
  220,000,000  110,000  2,000  خرداد 26
  150,000,000  100,000  1,500  خرداد 21

  370,000,000    3,500  موجودي کاالي  پایان دوره 
  الیفو  1-) ب

  قیمت تمام شده ریال  بهاي هر واحد ریال  )واحد(تعداد  تاریخ
  105,000,000  70,000  1,500  1/3موجودي 

  160,000,000  80,000  2,000  خرداد  5
  265,000,000    16,000  موجودي کاالي  پایان دوره 
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1,460,000,000×   3,500=    319,375,000          91,250میانگین           میانگین یک واحد  1-) ب
16,000  

    16,000  – 3,500=    12,500تعداد کاالي فروش رفته    فایفو                                2-) ب

  قیمت تمام شده ریال  بهاي هر واحد ریال  )واحد(تعداد  تاریخ
  105,000,000  70,000  1,500   1/3موجودي

  240,000,000  80,000  3,000  خرداد  5
  495,000,000  90,000  5,500  خرداد  13
  250,000,000  100,000  2,500  خرداد 21

  1,090,000,000    12,500  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  
  الیفو  2-) ب

  قیمت تمام شده ریال  بهاي هر واحد ریال  )واحد(تعداد  تاریخ
  220,000,000  110,000  2,000  خرداد 26
  400,000,000  100,000  4,000  خرداد 21
  495,000,000  90,000  5,500  خرداد  13

  80,000,000  80,000  1,000  خرداد  5
  1,195,000,000    12,500  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  

1,460,000,000×  12,500=   1,140,625,000          91,250میانگین           میانگین یک واحد  2-) ب
16,000  

  . به دست می آورد)  370,000,000(روش فایفو بیشترین ارزش را براي موجودي کاالي پایان دوره -1) ج

  .براي بهاي تمام شده کاالي فروش رفته محاسبه می کند) 1,195,000,000(روش الیفو بیشترین مبلغ را  -2)ج

 80,000را در اختیار دارد که بهاي تمام شده هر واحد آن   XNAواحد ازکاالي  400شرکت نیک کاال درابتداي دوره  4-3ساله م
  :در طی سال خریدهاي زیر صورت گرفته است. ریال است

  بهاي هر واحد    تعداد  تاریخ  بهاي هر واحد    تعداد  تاریخ
  ریال  110,000  واحد 300  12/8  ریال  90,000  واحد 600   20/2

  ریال 120,000  واحد 200  8/12  ریال  100,000  واحد   500    5/5
واحد بوده است و تمامی فروش ها در  500موجودي کاالي پایان دوره . این شرکت از سیستم ثبت دایمی موجودي ها استفاده می کند

  .صورت گرفته است 14/5تاریخ 

  تعیین بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش ) الف : خواسته

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته )  2ي کاالي پایان دوره و موجود)   1تعیین   )  ب                
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  ).فایفو، الیفو و میانگین( تحت هر یک از روش هاي مفروض جریان بهاي تمام شده 
  کدام روش بیشترین ارزش را براي موجودي کاالي پایان دوره به دست می آورد ؟  -ج

  کاالي فروش رفته محاسبه می کند؟ کدام روش بیشترین مبلغ را براي بهاي تمام شده        
  تعیین بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش ) الف

  قیمت تمام شده ریال  بهاي هر واحد ریال  )واحد(تعداد  تاریخ
  32,000,000  80,000  400  1/1موجودي 

20/2   600  90,000  54,000,000  
5/5  500  100,000  50,000,000  

12/8  300  110,000  33,000,000  
8/12  200  120,000  24,000,000  

  193,000,000    2,000  آماده براي فروش  
  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  )  2و        موجودي کاالي پایان دوره)   1تعیین   )  ب

 FIFOکارت حساب کاال            روش  

  مانده  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  خرید  تاریخ
  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  دتعدا  مبلغ  نرخ  تعداد

1/1              400  80,000  32,000,000  

20/2  600  90,000  54,000,000        400  
600  

80,000  
90,000  86,000,000  

5/5  500  100,000  50,000,000        
400  
600  
500  

80,000  
90,000  

100,000  
136,000,000  

14/5        
400  
600  
500  

80,000  
90,000  
100,000  

136,000,000  00  00  00  

12/8  300  110,000  33,000,000        300  110,000  33,000,000  

8/12  200  120,000  24,000,000        300  
200  

110,000  
120,000  57,000,000  

بهاي تمام شده کاالي 
بهاي تمام شده   161,000,000  خریداري شده

  136,000,000  کاالي فروش رفته
بهاي تمام شده  

موجودي کاالي پایان 
  دوره 

57,000,000  

          32,000,000  موجودي کاالي اول دوره 
بهاي تمام شده کاالي آماده 

          193,000,000  براي فروش  
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  LIFOکارت حساب کاال            روش  

  مانده  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  خرید  تاریخ
  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد

1/1              400  80,000  32,000,000  

20/2  600  90,000  54,000,000        400  
600  

80,000  
90,000  86,000,000  

5/5  500  100,000  50,000,000        
400  
600  
500  

80,000  
90,000  

100,000  
136,000,000  

14/5        
500  
600  
400  

100,000  
90,000  
80,000  

136,000,000  00  00  00  

12/8  300  110,000  33,000,000        300  110,000  33,000,000  

8/12  200  120,000  24,000,000        300  
200  

110,000  
120,000  57,000,000  

بهاي تمام شده کاالي 
بهاي تمام شده   161,000,000  خریداري شده

  136,000,000  کاالي فروش رفته
بهاي تمام شده 

موجودي کاالي 
  پایان دوره 

57,000,000  

          32,000,000  موجودي کاالي اول دوره 
بهاي تمام شده کاالي آماده براي 

          193,000,000  فروش  
  ) بدون اعشار(میانگین کارت حساب کاال            روش  

  مانده  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  خرید  تاریخ
  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد

1/1              400  80,000  32,000,000  
20/2  600  90,000  54,000,000        1,000  86,000  86,000,000  
5/5  500  100,000  50,000,000        1,500  90,667  136,000,000  

14/5        1,500  90,667  136,000,000  00  00  00  
12/8  300  110,000  33,000,000        300  110,000  33,000,000  

8/12  200  120,000  24,000,000        500  114,000  57,000,000  
تمام شده کاالي بهاي 

بهاي تمام شده   161,000,000  خریداري شده
  136,000,000  کاالي فروش رفته

بهاي تمام شده 
موجودي کاالي پایان 

  دوره 
57,000,000  

          32,000,000  موجودي کاالي اول دوره 
بهاي تمام شده کاالي آماده 

          193,000,000  براي فروش  
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این شرکت از روش میانگین . ل ارزیابی مناسب بودن روش ارزشیابی موجودي هاي خود استمدیریت شرکت موالیی در حا 4- 4م 
محاسبه کند ثبت هاي حسابداري  1391از شما خواسته است نتیجه به کار گیري روش هاي فایفو و الیفو را براي سال. استفاده می کند

  :اطالعات زیر را نشان می دهد 1391در سال 

  ش هاخرید و فرو  موجودي ها
  مبلغ    تعداد   شرح   مبلغ    )واحد(تعداد   شرح 

  8,650,000,000  واحد 215,000  فروش خالص  320,000,000  15,000  ابتداي دوره

  بهاي تمام شده    30,000  پایان دوره
  5,950,000,000  واحد 230,000  کاالي خریداري شده

  :خریدها به صورت فصلی و به ترتیب زیر انجام شده است 

  کل بهاي تمام شده  بهاي هر واحد  حد هاوا  فصل
1  60,000  24,000  1,440,000,000  
2  50,000  25,000  1,250,000,000  
3  50,000  26,000  1,300,000,000  
4  70،000  28,000  1,960,000,000  

  230,000    5,950,000,000  
  .درصد است 25ریال و نرخ مالیات بر درآمد  1,470,000,000هزینه هاي عملیاتی 

  خواسته ها 

محاسبات تعیین موجودي کاالي پایان ( صورت سود و زیان فشرده مقایسه اي را با استفاده از دو روش فایفو و الیفو تهیه کنید )  الف
  )دوره را ارائه دهید 

  320,000,000+   5,950,000,000=  6,270,000,000بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش  

6,270,000,000×    30,000=   767,755,102دوره به روش میانگین          موجودي کاالي پایان 
230,000  

  موجودي کاالي پایان دوره به روش فایفو

  قیمت تمام شده ریال  بهاي هر واحد ریال  )واحد(تعداد  تاریخ
  840,000,0000  28,000  30,000   4خریدفصل 

  840,000,000    30,000  بهاي تمام شده  موجودي کاالي پایان دوره  
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  موجودي کاالي پایان دوره به روش الیفو

  قیمت تمام شده ریال  بهاي هر واحد ریال  )واحد(تعداد  تاریخ
  320,000,0000  21,333  15,000  موجودي

  360,000,000  24,000  15,000  1خرید فصل 
  680,000,000    30,000  بهاي تمام شده  موجودي کاالي پایان دوره  

  و زیان فشردهصورت سود 

  FIFO LIFO  شرح

  8,650,000,000  8,650,000,000  فروش
      :بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

  320,000,000  320,000,000  موجودي کاالي اول دوره
  5,950,000,000  5,950,000,000  بهاي تمام شده کاالي خریداري شده
  6,270,000,000  6,270,000,000  بهاي تمام شده کاالي آماده فروش

  680,000,000  840,000,000  موجودي کاالي پایان دوره
  5,590,000,000  5,430,000,000  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

  3,060,000,000  3,220,000,000  سود ناویژه
  1,470,000,000  1,470,000,000  کسر می شود هزینه هاي عملیاتی 

  1,590,000,000  1,750,000,000  سود خالص قبل از مالیات 
  397,500,000  437,500,000  % 25مالیات بردرآمد         

  1,192,500,000  1,312,500,000  سود خالص بعد از مالیات 
  :به سواالت زیر پاسخ دهید  - ب

  فایفو    .   از دید ترازنامه اي موجودي کاالي مربوط تري فراهم می آورد) فایفو یا الیفو(کدام روش جریان بهاي تمام شده  – 1
  الیفو         . از دید سود و زیانی ، سود خالص مربوط تري ایجاد می کند) فایفو و الیفو (کدام روش جریان بهاي تمام شده  – 2
  به جریان واقعی کاالها نزدیکتر است؟ چرا ؟) فایفو و الیفو (کدام روش جریان بهاي تمام شده  - 3

FIFO   ایت می شودچون ترتیب ورود و خروج کاال رع.  
  به کارگیري کدام روش وجه نقد بیشتري را در اختیار مدیریت قرار می دهد؟ چرا ؟ – 4

  .الیفو چون منجر به سود ویژه کمتر درنتیجه مالیات کمتري خواهد داشت
روش سود ناخالص با ارائه محاسبات نشان دهید سود ناخالص در روش هاي فایفو،  الیفو و میانگین چه تفاوتی دارد؟ در کدام  – 5

  حداکثر است؟
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این شرکت از سیستم ثبت دائمی موجودي . شرکت پرستویی است  1391دي ماه  30اطالعات زیر مربوط به دوره منتهی به    4- 5م 
  .کاال استفاده می کند

  تعداد  شرح  تاریخ
بهاي خرید و فروش هر 

  حدوا
  250,000  60  موجودي ابتداي دوره  دي 1
  260,000  120  خرید  دي 9

  350,000  100  فروش  دي 11
  270,000  70  خرید  دي 17
  400،000  60  فروش  دي 22
  280,000  80  خرید  دي 25
  400,000  110  فروش  دي 29

  خواسته ها 

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته و) 2موجودي کاالي پایان دوره  ) 1) الف  

  :دسود ناخالص را تحت هر یک از سه روش زیر محاسبه کنی) 3 

  میانگین )  3      فایفو )  2      الیفو )  1

  فروش  بهاي فروش هر واحد  تعداد  شرح  تاریخ
  35,000,000  350,000  100  فروش  دي 11
  24,000,000  400،000  60  فروش  دي 22
  44,000,000  400,000  110  فروش  دي 29

  103,000,000  فروش       
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  FIFOکارت حساب کاال            روش  

  مانده  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  خرید  تاریخ
  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد

1/10              60  250,000  15,000,000  

9/10  120  260,000  31,200,000        60  
120  

250,000  
260,000  46,200,000  

11/10        60  
40  

250,000  
260,000  25,400,000  80  260,000  20,800,000  

17/10  70  270,000  18,900,000        80  
70  

260,000  
270,000  39,700,000  

22/10        60  260,000  15,600,000  20  
70  

260,000  
270,000  24,100,000  

25/10  
80  280,000  22,400,000  

      
20  
70  
80  

260,000  
270,000  
280,000  

46,500,000  

29/10  
      20  

70  
20  

260,000  
270,000  
280,000  

29,700,000  60  280,000  16,800,000  

بهاي تمام شده کاالي 
بهاي تمام شده   72,500,000  خریداري شده

  70,700,000  کاالي فروش رفته
بهاي تمام شده 
موجودي کاالي 

  پایان دوره 
16,800,000  

          15,000,000  موجودي کاالي اول دوره 
بهاي تمام شده کاالي آماده 

          87,500,000  براي فروش  
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  LIFOکارت حساب کاال            روش  

  

 

  )بدون اعشار(میانگین کارت حساب کاال            روش  

بهاي تمام شده کاالي فروش   خرید  تاریخ
  مانده  رفته

  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد
1/10              60  250,000  15,000,000  

9/10  120  260,000  31,200,000        60  
120  

250,000  
260,000  46,200,000  

11/10        100  260,000  26,000,000  60  
20  

250,000  
260,000  20,200,000  

17/10  70  270,000  18,900,000        
60  
20  
70  

250,000  
260,000  
270,000  

39,100,000  

22/10        60  270,000  16,200,000  
60  
20  
10  

250,000  
260,000  
270,000  

22,900,000  

25/10  80  280,000  22,400,000        

60  
20  
10  
80  

250,000  
260,000  
270,000  
280,000  

45,300,000  

29/10  
      80  

10  
20  

280,000  
270,000  
260,000  

30,300,000  60  250,000  15,000,000  

بهاي تمام شده کاالي 
  72,500,000  خریداري شده

بهاي تمام شده 
کاالي فروش 

  رفته
72,500,000  

بهاي تمام شده 
موجودي کاالي 

  پایان دوره 
15,000,000  

          15,000,000  ره موجودي کاالي اول دو
بهاي تمام شده کاالي 
          87,500,000  آماده براي فروش  
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  مانده  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  خرید  تاریخ
  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد

1/10              60  250,000  15,000,000  
9/10  120  260,000  31,200,000        180  256,667  46,200,000  
11/10        100  256,667  25,666,700 ≌  80    20,533,300  
17/10  70  270,000  18,900,000        150  262,889  39,433,300  
22/10        60  262,889  15,773,340  90    23,659,960  
25/10  80  280,000  22,400,000        170  270,941  46,059,960  
29/10        110  270,941  29,803,510  60    16,256,450  

بهاي تمام شده کاالي 
  72,500,000  خریداري شده

بهاي تمام شده 
کاالي فروش 

  رفته
71,243,550  

بهاي تمام شده 
موجودي کاالي 

  پایان دوره 
16,256,450  

          15,000,000  موجودي کاالي اول دوره 
بهاي تمام شده کاالي آماده 

          87,500,000  راي فروش  ب

  .نتایج حاصل از سه روش را مقایسه کنید ) ب

  سود ناویژه 

  میانگین  الیفو  فایفو  
  103,000,000  103,000,000  103,000,000  فروش

  71,243,550  72,500,000  70,700,000  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
  31,756,450  30,500,000  32,300,000  سود ناویژه

  ودي کاالي پایان دورهموج
  16,800,000  15,000,000  16,256,450  

. این شرکت از سیستم ثبت ادواري موجودي کاال استفاده می کند. اطالعات زیر در مورد شرکت دایموند در دست است   4 – 6م 
د همگی از یک نوع و در یک الماس هایی که این شرکت خرید و فروش می کن. شرکت دایموند به تجارت قطعات الماس اشتغال دارد

د گذاري می شود، بنابراین بهاي تمام شده خرید آن ها کامالً . اندازه است هر بسته اي از الماس که خریداري می شود به دقت کُ
  .مشخص است 

  میلیون ریال  3قطعه الماس به بهاي هر قطعه  150خرداد موجودي کاال در ابتداي دوره متشکل از   1
  میلیون ریال 5/3قطعه به بهاي هر قطعه    200 خرداد خرید  2
  میلیون ریال  6قطعه به قیمت هر قطعه  150خرداد فروش   5

  میلیون ریال   75/3قطعه به بهاي هر قطعه   350خرداد خرید  10
  میلیون ریال   5/6قطعه به بهاي هر قطعه   200خرداد فروش  25
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  خواسته ها 

  .ز روش شناسایی ویژه استفاده می کند فرض کنید شرکت دایموند ا) الف  

  بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش

  بهاي تمام شده  بهاي هر قطعه   )قطعه(تعداد     
  450,000,000  3,000,000  150  موجودي ابتداي دوره  خرداد  1
  700,000,000  3,500,000          200  خرید  خرداد  2

  1,312,500,000  3,750,000      350  خرید  خرداد 10
  2,462,500,000    700  کاالي آماده براي فروش

  

  فروش 

  فروش   بهاي هر قطعه   )قطعه(تعداد     
  900,000,000  6,000,000      150  فروش  خرداد  5

  1,300,000,000  6,500,000    200  فروش  خرداد 25
  2,200,000,000    350    فروش 

  . الماس هایی که به فروش می رساند، سود ناویژه خردادماه خود را حداکثر کند نشان دهید شرکت چگونه می تواند با انتخاب  -1

  بهاي تمام شده  بهاي هر قطعه   )قطعه(تعداد   شرح  تاریخ 
  450,000,000  3,000,000  150  موجودي ابتداي دوره  خرداد  1
  700,000,000  3,500,000          200  خرید  خرداد  2

  1,150,000,000      کاالي فروش رفته
  موجودي کاالي پایان دوره 

  بهاي تمام شده  بهاي هر قطعه   )قطعه(تعداد   شرح  تاریخ 
  1,312,500,000  3,750,000      350  خرید  خرداد 10
        

  2,200,000,000    350  فروش خالص 
  1,150,000,000      بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

  1,050,000,000      سود ناویژه
  .هید شرکت چگونه می تواند با انتخاب الماس هایی که به فروش می رساند، سود ناویژه خردادماه خود را حداقل کند نشان د - 2  

  بهاي تمام شده  بهاي هر قطعه   )قطعه(تعداد   شرح  تاریخ 
  450,000,000  3,000,000  150  موجودي ابتداي دوره  خرداد  1
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  700,000,000  3,500,000          200  خرید  خرداد  2
  1,150,000,000      موجودي کاالي پایان دوره 

  کاالي فروش رفته
  بهاي تمام شده  بهاي هر قطعه   )قطعه(تعداد   شرح  تاریخ 

  1,312,500,000  3,750,000      350  خرید  خرداد 10
        

  2,200,000,000    350  فروش خالص 
  1,312,500,000      بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

  887,500,000      ژهسود ناوی
تحت این روش، . بهاي تمام شده کاالي فروش رفته را  محاسبه کنید . فرض کنید شرکت دایموند از روش فایفو استفاده می کند)  ب

  سود ناویژه شرکت براي خردادماه چه مبلغی است؟

  بهاي تمام شده  بهاي هر قطعه   )قطعه(تعداد   شرح  تاریخ 
  450,000,000  3,000,000  150  رهموجودي ابتداي دو  خرداد  1
  700,000,000  3,500,000          200  خرید  خرداد  2

  1,150,000,000      کاالي فروش رفته
  

  2,200,000,000    350  فروش خالص 
  1,150,000,000      بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

  1,050,000,000      سود ناویژه
تحت این روش، . بهاي تمام شده کاالي فروش رفته را محاسبه کنید. فو استفاده می کندفرض کنید شرکت دایموند از روش الی)  ج

  سود ناویژه شرکت براي خردادماه چه مبلغی است ؟

  بهاي تمام شده  بهاي هر قطعه   )قطعه(تعداد   شرح  تاریخ 
  1,312,500,000  3,750,000      350  خرید  خرداد 10

        

  2,200,000,000    350  فروش خالص 
  1,312,500,000      بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

  887,500,000      سود ناویژه
  شناسایی ویژه از میان این سه روش ارزشیابی موجودي کاال، درشرکت دایموند کدام روش را باید انتخاب کرد ؟ چرا ؟)  د

، ثبت هاي  1391براي سال . الیفو را تعیین کند مدیریت شرکت زاگرس قصد دارد تأثیرات مقایسه اي روش هاي فایفو و    4-  7م  
  .حسابداري اطالعات زیر را نشان می دهد
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  مبلغ  تعداد  شرح
  350,000,000  واحد   10,000  فروردین 1موجودي 

  5,045،000,000  واحد 120,000  بهاي کاالي خریداري شده 
  6,650,000,000  واحد 100,000  فروش کاال

  1,300,000,000    هزینه هاي عملیاتی
  :کاالهاي خریداري شده متشکل از

  شهریور ،  10به تاریخ       ریال   40,000  به بهاي هر واحد         واحد    35,000
  دي  15به تاریخ         ریال  42,000به بهاي هر واحد       واحد       60,000
  بهمن   20اریخ  در ت     ریال  45,000به بهاي هر واحد          واحد    25,000

  درصد  28نرخ مالیات بر در آمد   
  خواسته ها 

محاسبات موجودي کاالي پایان (تحت روش فایفو و الیفو تهیه کنید  1391صورت سود و زیان فشرده مقایسه اي را براي سال ) الف 
  .دوره را ارائه کنید

  350,000,000+  5,045,000,000=  5,395,000,000بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش                  

5,395,000,000×    30,000=      1,245,000,000میانگین              
130,000  

  مبلغ  نرخ  تعداد  شرح
  350,000,000  35,000  واحد   10,000  فروردین 1موجودي 

  1,400,000,000  40,000  واحد   35,000  10/6
15/10  60,000 42,000 2,520,000,000  
20/11  25,000 45,000 1,125,000,000  

  5,395,000,000    130,000  آماده براي فروش 
  فایفو

  قیمت تمام شده ریال  بهاي هر واحد ریال  )واحد(تعداد  تاریخ
20/11   25,000  45,000  1,125,000,0000  
15/10  5,000  42,000  210,000,000  

  1,335,000,000    30,000  بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره  
  الیفو

  قیمت تمام شده ریال  بهاي هر واحد ریال  )واحد(تعداد  تاریخ
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  350,000,0000  35,000  10,000  موجودي
  800,000,000  40,000  20,000  10/6خرید 

  1,150,000,000    30,000  بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره  

  صورت سود و زیان فشرده

  FIFO LIFO  شرح 

  6,650,000,000  6,650,000,000  فروش
      :بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

  350,000,000  350,000,000  موجودي کاالي اول دوره
  5,045,000,000  5,045,000,000  بهاي تمام شده کاالي خریداري شده
  5,395,000,000  5,395,000,000  بهاي تمام شده کاالي آماده فروش

  1,150,000,000  1,335,000,000  موجودي کاالي پایان دوره
  4,245,000,000  4,060,000,000  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

  2,405,000,000  2,590,000,000  سود ناویژه
  1,300,000,000  1,300,000,000  کسر می شود هزینه هاي عملیاتی 

  1,105,000,000  1,290,000,000  سود خالص قبل از مالیات 
  322,000,000  361,200,000  % 28مالیات بردرآمد 

  828,000,000  928,800,000  سود خالص بعد از مالیات 
  .به پرسش هاي زیر پاسخ دهید) ب

  از دید ترازنامه اي روش مربوط تري براي ارزش گذاري موجودي ها است؟ چرا ؟) فایفو یا الیفو(کدام روش   -1

  ي را براي سود خالص گزارش می کند؟ چرا ؟کدام روش، از دیدسود و زیانی ، ارزش مربوط تر - 2 

  کدام روش به جریان واقعی کاالها نزدیکتر است ؟ چرا ؟ -3

 با به کارگیري کدام روش وجه نقد پایان دوره بیشتر خواهد بود ؟ چرا ؟ -4

؟ در کدام روش سود ناخالص  با ارائه محاسبات ، نشان دهید  سود ناخالص تحت روش هاي فایفو ، الیفو و میانگین چه تفاوتی دارد -5
  حداکثر می شود ؟

  :اطالعات زیر در دسترس است . یک فروشگاه خرده فروشی از سیستم ثبت دائمی موجودي ها استفاده می کند   4-8م  

  هر واحد بهاي خرید یا فروش  تعداد  شرح  تاریخ
  170,000  150  موجودي پایان دوره  اسفند دوره قبل 29
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  210,000  100  خرید  فروردین   2
  400,000  150  فروش  فروردین   6
  240,000  75  خرید  فروردین   9

  450,000  50  فروش  فروردین  10
  280,000  100  خرید  فروردین  23 

  500,000  110  فروش  فروردین   30
    خواسته ها

  :پایان دوره را محاسبه کنید  موجودي کاالي) 2بهاي تمام شده کاالي فروش رفته و ) 1براي هر یک از فرض هاي زیر  ) الف  
  میانگین )  3فایفو                                     )  2الیفو                                       )  1     

  FIFOکارت حساب کاال            روش  

  مانده  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  خرید  تاریخ
  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد

1/1              150  170,000  25,500,000  

2/1  100  210,000  21,000,000        150  
100  

170,000  
210,000  46,500,000  

6/1        150  170,000  25,500,000  100  210,000  21,000,000  

9/1  75  240,000  18,000,000        100  
75  

210,000  
240,000  39,000,000  

10/1        50  210,000  10,500,000  50  
75  

260,000  
270,000  28,500,000  

23/1  100  280,000  28,000,000        
50  
75  

100  

210,000  
240,000  
280,000  

56,500,000  

30/1        50  
60  

210,000  
240,000  24,900,000  15  

100  
240,000  
280,000  31,600,000  

بهاي تمام شده کاالي 
ي بهاي تمام شده کاال  67,000,000  خریداري شده

  60,900,000  فروش رفته
بهاي تمام شده 

موجودي کاالي 
  پایان دوره 

31,600,000  

          25,500,000  موجودي کاالي اول دوره 
بهاي تمام شده کاالي آماده 

          92,500,000  براي فروش  

  LIFOکارت حساب کاال            روش  

  مانده  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  خرید  تاریخ
  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  دتعدا
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1/1              150  170,000  25,500,000  

2/1  100  210,000  21,000,000        150  
100  

170,000  
210,000  46,500,000  

6/1        100  
50  

210,000  
170,000  29,500,000  100  170,000  17,000,000  

9/1  75  240,000  18,000,000        100  
75  

170,000  
240,000  35,000,000  

10/1        50  240,000  12,000,000  100  
25  

170,000  
240,000  23,000,000  

23/1  100  280,000  28,000,000        
100  
25  

100  

170,000  
240,000  
280,000  

51,000,000  

30/1  
      100  

10  
280,000  
240,000  30,400,000  100  

15  
170,000  
240,000  20,600,000  

بهاي تمام شده کاالي 
بهاي تمام شده   67,000,000  ریداري شدهخ

  71,900,000  کاالي فروش رفته
بهاي تمام شده 

موجودي کاالي 
  پایان دوره 

20,600,000  

          25,500,000  موجودي کاالي اول دوره 
بهاي تمام شده کاالي آماده 

          92,500,000  براي فروش  

  

  

  

  

  

  

  

  ن اعشار بدو میانگینکارت حساب کاال            روش  

  مانده  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  خرید  تاریخ
  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد
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1/1              150  170,000  25,500,000  
2/1  100  210,000  21,000,000        250  186,000  46,500,000  
6/1        150  186,000  27,900,000  100    18,600,000  
9/1  75  240,000  18,000,000        175  209,143  36,600,000  
10/1        50  209,143  10,457,000≌  125    26,143,000  
23/1  100  280,000  28,000,000        225  240,636  54,143,000  
30/1        110  240,636  26,470,000≌  115    27,673,000  

بهاي تمام شده کاالي 
بهاي تمام شده   67,000,000  خریداري شده

  64,827,000  رفتهکاالي فروش 
بهاي تمام شده 

موجودي کاالي 
  پایان دوره 

27,673,000  

          25,500,000  موجودي کاالي اول دوره 
بهاي تمام شده کاالي 
          92,500,000  آماده براي فروش  

  .نتایج حاصل از سه روش فوق را مقایسه کنید) ب 

  میانگین   الیفو   فایفو   
  64,827,000  71,900,000    60,900,000  فتهبهاي تمام شده کاالي فروش ر

  27,673,000  20,600,000  31,600,000  موجودي کاالي پایان دوره 
  92,500,000  92,500,000  92,500,000  کاالي آماده براي فروش 

. تفاده می کندآغاز کرده است و از سیستم ثبت دائمی موجودي ها اس 1391مرداد  1شرکت اطلس عملیات خود را در تاریخ   4-9م 
  :در طول مرداد رویدادهاي مالی زیر رخ داده است 

  تعداد فروش  بهاي هر واحد  تعداد خرید  تاریخ
    1,500,000  7  مرداد 1
  4      مرداد 4
    1,700,000  8  مرداد 8

  5      مرداد 12

    1,850,000  6  مرداد 15
  3      مرداد 20

  4      مرداد 25
  خواسته ها 

  . با استفاده از سه روش فایفو ، الیفو و میانگین متحرك محاسبه کنیدارزش موجودي کاال)الف  
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  FIFOکارت حساب کاال            روش  

  مانده  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  خرید  تاریخ
  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد

1/5              7  1,500,000  10,500,000  
4/5        4  1,500,000  6,000,000  3  1,500,000  4,500,000  

8/5  8  1,700,000  13,600,000        3  
8  

1,500,000  
1,700,000  18,100,000  

12/5        3  
2  

1,500,000  
1,700,000  7,900,000  6  1,700,000  10,200,000  

15/5  6  1,650,000  9,900,000        6  
6  

1,700,000  
1,650,000  20,100,000  

20/5        3  1,700,000  5,100,000  3  
6  

1,700,000  
1,650,000  15,000,000  

25/5  
      3  

1  
1,700,000  
1,650,000  6,750,000  5  1,650,000  8,250,000  

بهاي تمام شده کاالي 
بهاي تمام شده   23,500,000  خریداري شده

  25,750,000  کاالي فروش رفته
بهاي تمام شده 

موجودي کاالي 
  پایان دوره 

8,250,000  

          10,500,000  موجودي کاالي اول دوره 
بهاي تمام شده کاالي آماده 

          34,000,000  براي فروش  

  

  

  

  

  

  

  

  LIFOکارت حساب کاال            روش  

  مانده  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  خرید  تاریخ
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  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد
1/5              7  1,500,000  10,500,000  
4/5        4  1,500,000  6,000,000  3  1,500,000  4,500,000  

8/5  8  1,700,000  13,600,000        3  
8  

1,500,000  
1,700,000  18,100,000  

12/5        5  1,700,000  8,500,000  3  
3  

1,500,000  
1,700,000  9,600,000  

15/5  6  1,650,000  9,900,000        
3  
3  
6  

1,500,000  
1,700,000  
1,650,000  

19,500,000  

20/5        3  1,650,000  4,950,000  
3  
3  
3  

1,500,000  
1,700,000  
1,650,000  

14,550,000  

25/5        3  
1  

1,650,000  
1,700,000  6,650,000  3  

2  
1,500,000  
1,700,000  8,250,000  

بهاي تمام شده کاالي 
بهاي تمام شده   23,500,000  خریداري شده

  26,100,000  کاالي فروش رفته
بهاي تمام شده 
ي موجودي کاال
  پایان دوره 

7,900,000  

          10,500,000  موجودي کاالي اول دوره 
بهاي تمام شده کاالي آماده 

          34,000,000  براي فروش  

  ارزش را براي موجودي کاال محاسبه می کند ؟) کمترین (کدام روش بیشترین ) ب

اطالعات . ود را در اثر آتش سوزي از دست داد درصد موجودي هاي خ 70،  1391خرداد  25فروشگاه صابري در تاریخ  4- 10م 
  :زیر از دفاتر حسابداي فروشگاه استخراج شده است

    خرداد  اردیبهشت  شرح
  2,500,000,000  3,000,000,000  فروش خالص
  1,910,000,000  1,978,000,000  خرید خالص

  40,000,000  29,000,000  هزینه حمل
  132,000,000  45,000,000  موجودي ابتداي دوره
  ؟  132,000,000  موجودي انتهاي دوره

براي شرکت بیمه گزارشی تهیه کنید که مبلغ و نحوه محاسبه کاالي . تمامی کاالي فروشگاه تحت پوشش بیمه آتش سوزي بوده است
  .خسارت دیده را نشان دهد 
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  خواسته ها 

  .نسبت حاشیه سود خالص را براي اردیبهشت محاسبه کنید ) الف  

  .استفاده از نسبت حاشیه سود خالص اردیبهشت ماه ، کل موجودي کاالي خردادماه و موجودي کاالي سوخته شده را محاسبه کنید با ) ب 

  )الف

  اردیبهشت  شرح

  نرخ سود ناخالص پایان بهمن ماه 
   36= %100  ×1,080,000

3,000,000,000 =  
  

  3,000,000,000  فروش خالص 
  45,000,000  موجودي کاالي ابتداي ماه

  1,978,000,000  خرید خالص
  29,000,000  هزینه حمل 

  2,007,000,000  بهاي تمام شده کاالي خریداري شده 
  2,052,000,000  بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش 

  132,000,000  موجودي کاالي پایان ماه
  1,920,000,000  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

  1,080,000,000  الص برآوردي سود ناخ
  )ب

    :2مرحله    :1مرحله 

  132,000,000  موجودي اول دوره  2,500,000,000  فروش خالص

× % 36(سود ناویژه برآوردي : منهاي
  )ریال2,500,000,000

    1,910,000,000  خرید خالص  900,000,000

    40,000,000  ل هزینه حم  1,600,000,000بهاي تمام شده کاالي فروش رفته، 
  1,950,000,000بهاي تمام شده کاالي خریداري     
بهاي تمام شده کاالي آماده براي     

  فروش
2,082,000,000  

  1,600,000,000  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته برآوردي  482,000,000× % 70=  337,400,000کاالي سوخته شده 

× % 30=  144,600,000کاالي موجود
482,000,000  

  482,000,000  بهاي تمام شده کاالي پایان دوره برآوردي/ مبلغ خسارت

اطالعات . فروشگاه زنجیره اي شهروند از روش خرده فروشی براي بر آورد موجودي هاي پایان دوره خود استفاده می کند 4- 11م 
  :در دسترس است  1391آبان  1زیر براي دو بخش این فروشگاه در تاریخ 

  جواهر آالت و تزئینی  کاالهاي ورزشی       شرح
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  قیمت خرده فروشی   بهاي تمام شده  قیمت خرده فروشی  بهاي تمام شده

  1,160,000    1,000,000    فروش خالص
  1,158,000  741,000  1,066,000  675,000  خریدها

  )20,000(  )12,000(  )40,000(  )26,000(  برگشت از خرید
    )2,440(    )12,360(  تخفیفات خرید
    14,000    9,000  هزینه حمل

  62,000  39,440  74,000  47,360  موجودي ابتداي دوره
ارزش خرده فروشی واقعی موجودي هاي بخش کاالهاي . اسفند کاالي خود را به قیمت خرده فروشی، شمارش کرد 29در تاریخ 
  .ریال است 44,000ریال و بخش جواهرآالت و تزئینی  95,000ورزشی 

  .آبان با استفاده از روش خرده فروشی تعیین کنید 30بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره هر دو بخش را در تاریخ ) الف   خواسته ها 

درصد براي بخش  60فروشی اسفند، با فرض نسبت بهاي تمام شده به قیمت خرده  29بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره هر دو بخش را در تاریخ ) ب
  .درصد براي بخش جواهرآالت و تزئینی محاسبه کنید  64ورزشی و کاالي 

  شرح
  کاالهاي ورزشی     

  قیمت خرده فروشی  بهاي تمام شده

  74,000  47,360  موجودي کاالي ابتداي دوره
  1,066,000  675,000  خریدها

  )40,000(  )26,000(  برگشت از خرید
  --  )12,360(  تخفیفات خرید

  1,026,000  636,640  خرید خالص 
  --  9,000  هزینه حمل

  1,026,000  645,640  بهاي تمام شده کاالي خریداري شده
  1,100,000  693,000  بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش 

  1,000,000    فروش خالص 
  100,000    موجودي کاالي پایان دوره به قیمت خرده فروشی

  693,000÷  1,100,000% =  63  نسبت بهاي تمام شده به قیمت خرده فروشی 
  100,000× % 63=   63,000  برآوردي   30/8بهاي تمام شده موجودي کاالدر 

٢  

  شرح
  جواهرآالت و تزیینی      

  قیمت خرده فروشی  بهاي تمام شده
  62,000  39,440  موجودي کاالي ابتداي دوره
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  1,158,000  741,000  خریدها
  )20,000(  )12,000(  برگشت از خرید
  --  )2,440(  تخفیفات خرید

  1,138,000  726,560  خرید خالص 
  --  14,000  هزینه حمل

  1,138,000  740,560  بهاي تمام شده کاالي خریداري شده
  1,200,000  780,000  بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش 

  1,160,000    فروش خالص 
  40,000    موجودي کاالي پایان دوره به قیمت خرده فروشی

  780,000÷  1,200,000% =  65  نسبت بهاي تمام شده به قیمت خرده فروشی 
  40,000× % 65=   26,000  برآوردي  30/8بهاي تمام شده موجودي کاالدر 

  

  95,000× %  60=  57,000              1) ب

  44,000× %  64=  28,160            2) ب

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           فصل پنجسواالت خودآزمایی   

  :                                                         متحمل مخارج زیر شده است جهت خرید تجهیزات، شرکت دانیال، - 1
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  ، ریال 400  زينصب و راه اندا   و  ریال 200بیمه حملریال ،   1,200مالیات خرید  ریال،24,000  قیمت نقدي

  بهاي تمام شده تجهیزات چه مبلغی است؟

  ریال 25.800)د ریال                25,400)ج         ریال             25,200)ب          ریال          24,000)الف

  .است................... یندآاستهالك فر - 2

   ارزیابی  )د              تجمیع نقدینگی )ج        تخصیص بهاي تمام شده )ب              گذاري  ارزش )الف

ریال خریداري نمود ارزش اسقاط  400,000تجهیزاتی را به بهاي تمام شده  1389شرکت ملیکا،در ابتداي سال - 3
  .سال است 5 ریال و 10,000و عمر مفید برآوردي تجهیزات مذکور به ترتیب

  با استفاده از روش خط مستقیم چه میزان است؟ 1390ل مبلغ استهالك انباشته تجهیزات در انتهاي سا

  ریال 156,000)دریال               78,000)ریال             ج 160,000)ریال             ب 80,000)الف

ط کامیون اارزش اسق .ریال تحصیل نمود 12,000کامیونی را به قیمت  1389در ابتداي سال  شرکت تربت، - 4
در صورتی که کل فعالیت برآوردي کامیون  .ریال برآورد شده است 1,000 ر مفید داراي،سال عم 5درپایان 
با استفاده از روش  کیلومتر طی کرده باشد، 3,000این کامیون  ،1389کیلومتر باشد ودر طی سال 10,000

  چه مبلغی است؟ )در ترازنامه( 1389مانده استهالك انباشته در انتهاي سال واحدهاي فعالیت،

  ریال 4,500)د              ریال            4,400)ج                ریال          6,600)ب          ریال           3,300)لفا

ارزش  عمر مفید و  .ریال تحصیل نمود 60,000تجهیزاتی را به بهاي تمام شده 1390شرکت جعفري در ابتداي - 5
هزینه استهالك دارایی ها در سال  .ریال برآورد شده است 8,000سال و  8 اقساط برآوردي تجهیزات مذکور

  روش مانده نزولی مضاعف چه مبلغی است؟ بر اساس ،1391

  ریال 6,562) د              ریال         15,000)ریال                     ج 11,250)بریال                  65,000)الف

  :الك برآورديهدر هنگام تغییر در است - 6

  .آینده باید مورد بازنگري قرار گیرند و استهالك جاري)ب                                      .استهالك قبلی باید اصالح شود)الف

  کدام چهی)د                .ها استهالك سال هاي آتی باید بازنگري شوندتن )ج

روش استهالك کامیون خط  .ریال خریداري نمود 60,000،کامیونی را به قیمت1390در ابتداي سال شرکت امجد، -  7
پیش از انجام  1392در انتهاي سال .ریال است 12,000سال و  10ط برآوردي آن به ترتیبامستقیم و عمرمفید و ارزش اسق

و تغییر  )نیز مشمول تغییر است 1392سال( سال 4شرکت تصمیم به تغییر عمرباقی مانده برآوردي به  آرتیکل هاي تعدیلی،
  چه میزان است؟ 1392هزینه ي استهالك سال .ریال نمود 2,000رزش اسقاط به ا
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  ریال 12,100)د              ریال        15,000)ج            ریال          4,800)ب       ریال                 6,000)الف

  .............هاي ثابت یالحاقات دارای - 8

  .به حساب هزینه تعمیر بدهکار می شود )ب                                         .هزینه جاري است)الف

  .سرمایه اي می شود)د                        .به حساب خرید بدهکار می شود)ج

در  این ماشین آالت، .به فروش رساند 30/6/1390 شرکت بنان تصمیم داردیکی از ماشین آالت قدیمی خود را در تاریخذ -9
سال عمر مفید و  10این ماشین آالت را بر اساس  شرکت، .ریال تحصیل شده اند 80,000بهاي تمام شده 1386سال ابتداي 

ریال فروخته  26,000 به قیمت اگر ماشین آالت مذکور، .خط مستقیم مستهلک نموده استاسقاط و به روش بدون ارزش 
  ؟زیان قابل شناسایی در زمان فروش چه مبلغی خواهد بود شوند،

  ریال 46,000)ریال                د 22,000)ریال                   ج 54,000)ریال               ب 18,000)الف

ریال و  35,000  ارزش منصفانه بازار ریال و 39,000ماشین آالت قدیمی خود را با ارزش دفتري شرکت ملکی، - 10
ماشین تحصیل . مبادله داراي ماهیت تجاري است .اوضه نمودسرك نقدي با ماشین آالت جدید مع ریال 10,000پرداخت 

  شده باید به چه قیمتی در دفاتر شرکت ملکی ثبت گردد؟

  ریال 50,000)ریال                 د 49,000)ریال                  ج 46,000)ریال              ب 45,000) الف

  ستند؟در معاوضه دارایی هایی که داراي ماهیت تجاري ه - 11

  .تنها سود بالفاصله شناسایی می شود )ب                  .سود و زیان بالفاصله شناسایی نمی شود )الف

  .هر دو بالفاصله شناسایی می شوند هم سود و هم زیان، )د                           .تنها زیان بالفاصله شناسایی می شود )ج

  ؟شدمی بااز مشخصات دارایی ثابت مشهود  - 12

  عدم اختصاص آن ها براي فروش به مشتریان )ب      .استهالك پذیرند)الف

  هر سه مورد)د       طوالنیعمر بادوام و ) ج

 را با یک وسیله نقلیه دیگر به قیمت ریال است، 1,300,000آن ارزش دفتري اگر بخواهیم یک وسیله نقلیه که  - 13
  سود و زیان حاصل از این معامله چند ریال است؟ .ل نقدأ بپردازیمریا 2,000,000معاوضه کنیم و ریال  3,400,000

  ریال سود 1,300,000)د                         ریال زیان 1,300,000)ج         سود ریال 100,000)ب                 ریال زیان 100,000)الف

 مبلغ .ریال خریداري شد 10,000,000ه مبلغریال بود با شرایط نسیه ب 8,000,000کامپیوتري که قیمت نقدي آن - 14
بهاي تمام شده آن چند  .ریال براي سرویس آن پرداخت گردید 400,000ریال بابت وسایل جانبی و حدود  1,500,000
  ریال است؟
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  ریال 10,000,000)د   ریال           8,000,000)ج       ریال      11,900,000)ب     ریال       9,900,000)الف

  است؟ترازنامه اي تجهیزات و تأسیسات جزء کدام طبقه از حساب هاي  - 15

  دارایی هاي سرمایه اي)دارایی هاي متغییر       د)ج    دارایی هاي ثابت مشهود   )بدارایی نامشهود         )الف

  حساب استهالك انباشته در پایان دوره مالی به چه حسابی منتقل می شود؟ - 16

  .یر هزینه ها به حساب سود و زیان منتقل می شودابه همراه س )الف

  .جزء حساب هاي دایم است و به سال بعد منتقل می شود )ب

  .زء حساب هاي موقت است و به حساب خالصه سود وزیان منتقل می شودج )ج

  .ساب هاي دایم است و به خالصه سود و زیان منتقل می شودحجزء  )د

  د؟نه قرار گیرجهالك مورد توتسبه اسعواملی باید در محا عامل یا هچ - 17

  هر سه مورد)د                                 ارزش اسقاط)ج           عمر مفید)ب           بهاي تمام شده دارایی ثابت)الف

سال  10ریال خریداري کرده و پیش بینی شده که بعد از  80,000,000مؤسسه اي یک دستگاه تراش به مبلغ  - 18
  هزینه استهالك ساالنه آن چند ریال است؟ .ریال ارزش داشته باشد 20,000,000کار 

  ریال 8,000,000)ریال            د 4,000,000)ریال              ج 6,000,000)بریال           600,000)الف

ه حساب ماند وریال  1,800,000وسیله نقلیه فرسوده که قیمت تمام شده آن  ک دستگاهاگر بخواهیم ی -19
ریال  4,000,000ریال است را با یک وسیله نقلیه دیگر به قیمت  1,200,000استهالك انباشته آن در تاریخ معاوضه

  سود و زیان حاصله از این معامله چند ریال است؟ . ریال نقدأ بپردازیم 2,500,000معاوضه نماییم و مبلغ 

  ریال سود 900,000)د           ریال زیان 1,000,000)ج         ریال زیان 900,000)ب      ریال سود 1,000,000)الف

  

  

  

  عناصر تشکیل دهنده بهاي تمام شده  نام دارایی ثابت
هزینه هاي نقل و انتقال  –کمیسیون معامالت  مالیات و عوارض شهرداري  -قیمت خرید نقدي زمین    زمین 

هزینه  –هزینه اضافی  همزمان با خرید  –حق ثبت دفتر خانه  - یا ارزیابی حق الزحمه کارشناسی  –
  )هزینه هاي تخریب –عواید حاصل از فروش مصالح ( - هزینه تسطیح   - زهکشی –پاك سازي 
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  بهسازي زمین 
  )معموالً استهالك پذیر(

سنگ فرش  –آب پاش ها  –منظره سازي ) حصارکشی(پرچین  - پارکینگ   –مسیر ماشین رو 
   -سیستم روشنایی  –ها 

ن ساختما
  خریداري شده

   –هزینه هاي خرید نقدي 
  ) حق الزحمه وکیل، بیمه خرید و انتقال مالکیت(هزینه هاي جانبی 
   –کمیسیون امالك 

  )سیم کشی  ولوله کشی  –تعمیر پشت بام  کف پوش ها (هزینه هاي آماده سازي جهت استفاده 
 –بهاي مصالح  –هزینه هاي حفاري  –ت مجوزهاي ساخ - قرارداد ساخت حق الزحمه معمار    ساختمان احداثی

  )هزینه سود تضمین شده وام در دوره ساخت(هزینه تأمین مالی پروژه 
  تجهیزات و 
  ماشین آالت

 –هزینه حمل و بیمه حمل ماشین االت و تجهیزات  –مالیات خرید  –قیمت خرید نقدي 
  بر ارزش افزوده مالیات  –رنگ آمیزي  –آزمونها  -هزینه نصب  –مونتاژ کردن اجزاء 

  

  

  فصل پنجم  تمرین ها

  :مخارج زیر جهت خرید یک زمین به وقوع پیوسته اند 5- 1ت 

پاك سازي زمین  ریال، 2,000هزینه قانونی  ریال،  25,000 کارمزد امالكریال ،   3,000مالیات معوق      ریال، 70,000قیمت نقدي 
  هاي تمام شده زمین چند ریال است؟ب ریال، 3,500

   1مرین ت

  70,000+  3,000+  25,000+  2,000+  3,500=  103,500          هاي تمام شده زمینب                 

 2,000 ساالنه بیمه تصادف ریال، 30,000قیمت نقدي    :براي خرید یک کامیون مخارج زیر را انجام داده است شرکت نیلی، 5- 2ت
  بهاي تمام شده کامیون چه مبلغی است؟ ریال، 4,000رنگ آمیزيریال ،  100مجوزها  ریال، 1,500خریدمالیات  ریال،

   - 2تمرین 

  30,000+  1,500+   4,000=  35,500        بهاي تمام شده کامیون 

  .مجوزها جزو هزینه هاي جاري تلقی می شوند

سال عمر مفید  4یون در پایان ارزش اسقاط کام .ریال خریداري نموده است 42,000شرکت کوهسار،کامیونی را به قیمت 5- 3ت
  .استهالك سال هاي اول و دوم را محاسبه کنید با استفاده از روش خط مستقیم، .ریال است 6,000دارایی،

6,000 42,000 = 9,000استهالك ساالنه در خط مستقیم                          - 3تمرین 
4  
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ریال  1,000,000بهترین برآوردمدیریت از ارزش زمین  .خریداري کرد زمین و ساختمانی را 1/1/1390شرکت بروجردي در  5- 4ت
. ریال ثبت کنند 80,000و  220,000 رتیبتبه حسابداران گفته که زمین و ساختمان را به  اما مدیر،. ریال است 200,000وساختمان 
چرا مدیریت از حسابداري چنین  .سال بر اساس روش خط مستقیم مستهلک می شود و ارزش اسقاط آن صفر است 20ساختمان طی

  تقاضایی دارد و آیا این خواسته اخالقی است؟

  5 - 4تمرین 

  توصیه مدیر   شرایط واقعی 
  80,000×      =  4,000استهالك ساالنه       200,000×      =  10,000استهالك ساالنه        

  زمین
100,000      

  ساختمان
200,000       

  زمین
220,000      

  ساختمان
80,000       

  20,000هزینه استهالك                              
  20,000استهالك انباشته                                        

  4,000هزینه استهالك                             
  4,000استهالك انباشته                                           

از آنجا که ساختمان استهالك پذیر است و منظور نمودن استهالك باعث افزایش هزینه ها و درنتیجه کاهش   
بدین ترتیب مدیر می خواهد که بنا به دالیلی میزان سود خود را بیشتر از میزان واقعی نشان . سود خواهد شد

  . اخالقی نیست.     دهد

خ ربرابر ن 2فرض کنید نرخ استهالك به روش مانده نزولی، .ارایه شده است  5-3ن مریاطالعات استهالك شرکت کوهساردرت  5- 5ت
   .استهالك به روش خط مستقیم است

  .محاسبه استهالك سال هاي اول و دوم به روش مانده نزولی :مطلوب است

100×  2=    50%نرخ استهالك در روش نزولی                  5- 5تمرین 
2      یا               4

4      

  ) 42,000 - 21,000(× % 50=  10,500سال دوم                      42,000× % 50=  21,000سال اول        
  ) 42,000 -21,000(×    =   10,500سال دوم                        42,000×    =  21,000سال اول            

رود هر  انتظار می .واحدهاي فعالیت براي محاسبه استهالك تاکسی هاي خود استفاده می کند ز روشا شرکت اسپیدي،  5- 6ت
ریال  2,000,000و ارزش اسقاط آن  17,000,000 ،10تاکسی شماره اگر قیمت تمام شده  .مایل مسافت طی نماید 150,000تاکسی 

   .ایل طی کرده استم 20,000مایل و در سال دوم  30,000در سال اولباشد با فرض این که 

  .10تاکسی شماره  مطلوب است محاسبه استهالك هر سال

  5 - 6تمرین 

30,000=   3,000,000سال اول    
150,000   × )2,000,000-   1,7000,000(  

20,000=   2,000,000سال دوم    
150,000   × )2,000,000-   1,7000,000(  
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ریال نشان می  9,000و  29,000مانده تجهیزات و استهالك انباشته آن را به ترتیب رامین،دفاتر شرکت  ،1/1/1390در تاریخ 5- 7ت
 2,000سال و  10استهالك با استفاده از روش خط مستقیم محاسبه شده است که در آن عمر مفید دارایی و ارزش اسقاط به ترتیب .دهد

   .سال دیگر کاربرد خواهد داشت 4تنها  ه این تجهیزات،شرکت به این نتیجه می رسد ک در این تاریخ، .ریال فرض شده است

  .مطلوب است محاسبه استهالك ساالنه بازبینی شده

   - 7تمرین 

  تجهیزات  ) الف
  20,000  1/1/90ارزش دفتري  در 

  2,000  کسر می شود ارزش اسقاط 
  18,000   بهاي تمام شده قابل استهالك 

                        4  عمر مفید باقی مانده 
  4,500  90استهالك بازبینی شده 

  :دو مبادله زیر را در ارتباط با کامیون هاي خود انجام داده است شرکت کوهساران، 5- 8ت

  ریال جهت تغییر نوع سوخت    45پرداخت)1

  .دهد ریال جهت نصب تجهیزات اضافه که کارایی عملیاتی آن ها را افزایش می 400پرداخت )2

  .نامه رویداد هاي فوقمطلوب است ثبت روز

   8تمرین 

  45کامیون                                        
  45موجودي نقد                                           

ثبت پرداخت نقدي بابت تغییر نوع سوخت کامیون 
باعث افزایش ارزش دارایی می شود بنابراین به 

  .قیمت تمام شده اضافه می گردد

  400                                    کامیون
  400موجودي نقد                                       

  ثبت پرداخت نقدي بابت نصب تجهیزات به کامیون 
  

  

  .زیر را در دفتر روزنامه ثبت کنید التمباد 5- 9ت

از دور خارج نمود استهالك انباشته تجهیزات است ریال 41,000تجهیزاتش را که داراي بهاي تمام شده اي معادل شرکت گلفام،)الف
  .تجهیزات صفر است آنارزش اسقاط  ریال و41,000
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  .مبادله را ثبت نماید ریال، 39,000به مبلغ با استفاده از مفروضات بخش الف و در نظر گرفتن استهالك انباشته )ب

  -9تمرین 

  41,000استهالك انباشته تجهیزات        )  الف
  41,000تجهیزات                                                       

  از دور خارج نمودن تجهیزات 

  39,000استهالك انباشته تجهیزات         )  ب
  2,000زیان کنارگذاري                               

  41,000تجهیزات                                                         
  ور خارج نمودن تجهیزات از د

  

بهاي تمام شده تجهیزات  .ریال فروخت 10,000تجهیزات دفتر را به مبلغ نقدي 30/9/1390شرکت چکاوك در تاریخ  5- 10ت
  .ریال است 5,250معادل 1390ماهه سال  9استهالك  .ریال است 42,000معادل 1/1/1390ریال و استهالك انباشته تجهیزات در 72,000

  :زیر رویدادهايثبت  مطلوب است 

   30/9/1390به روز رسانی استهالك به تاریخ )الف

  هیزاتجثبت فروش ت) ب

   10تمرین 

   5,250هزینه استهالك                                 )  الف
  5,250استهالك انباشته تجهیزات                                               

  ریخ  به روز رسانی استهالك به تا

 

  استهالك انباشته تجهیزات
  1/1             42,000    

30/9          5,250    
  10,000موجودي نقد                                         ) ب

  47,250استهالك انباشته تجهیزات                            
          14,750زیان کنارگذاري                                         

  72,000تجهیزات                                                                                 
  از دور خارج نمودن تجهیزات 

  72,000 – 47,250=   24,750ارزش دفتري                                  
  24,750 – 10,000=  14,750زیان کنارگذاري                             

  

بهاي تمام ( ریال 31,000ارزش دفتري تحهیزات قدیمی  .شرکت سایپا تجهیزات خود را با تجهیزات جدید تعویض می کند 5- 11ت
   ریال، 38,000تجهیزات قدیمی به مبلغ )بازار( ارزش منصفانه .است)ریال 30,000ریال منهاي استهالك انباشته  61,000شده

  .با فرض این که مبادله داراي ماهیت تجاري است اوضهمطلوب است ثبت مع

   - 11تمرین 
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  19,000ارزش منصفانه              )  الف
              31,000ارزش دفتري                        

  12,000زیان معاوضه                          
  

  19,000+  5,000=  24,000ارزش تجهیزات جدید   
  ارزش منصفانه دارایی +  سرك پرداختی  = ید   ارزش تجهیزات جد

  24,000تجهیزات جدید                            ) ب
  30,000استهالك انباشته تجهیزات                  
          12,000زیان معاوضه                                      

  61,000                    تجهیزات قدیم                                     
     5,000موجودي نقد                                                             

  ثبت معاوضه تجهیزات با ماهیت تجاري  
ل مطلوب ریا  38,000با استفاده از اطالعات تمرین قبل و با درنظر گرفتن ارزش منصفانه بازار تجهیزات قدیمی به مبلغ   5 – 12. ت

  است ثبت معاوضه 

  – 12تمرین 

  38,000ارزش منصفانه            )  الف
              31,000ارزش دفتري                       
  7,000سود معاوضه                         

  38,000+  5,000=  43,000ارزش تجهیزات جدید   
  دارایی ارزش منصفانه+ سرك پرداختی  = ارزش تجهیزات جدید 

  43,000تجهیزات جدید                            ) ب
  30,000استهالك انباشته تجهیزات                  

  61,000تجهیزات قدیم                                                          
     5,000 موجودي نقد                                                              
  7,000سود معاوضه                                                                  

  ثبت معاوضه تجهیزات با ماهیت تجاري  
  :ود شرکت تالش استهمخارج زیر مربوط به دارایی هاي ثابت مش 5- 13ت

  ریال مالیات مربوط به تحصیل دارایی 500پرداخت  -1

  ل حق بیمه ماشین آالتریا 200پرداخت . 2

  ریال مالیات بر ارزش افزوده کامیون جدید  850پرداخت  -3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


محمدزاده  –                          1391نامه عملی         حسابداري  تکمیلی کاردانش    پاسخ  
 

83 

  ریال جهت ساخت پارکینگ 17,500پرداخت  -4

  ریال جهت درج نام و عالمت تجاري روي کامیون 250پرداخت  -5

  ریال جهت نصب ماشین آالت جدید کارخانه 8,000پرداخت  -6

  )یک ساله(نریال جهت بیمه کامیو 900پرداخت  -7

  ریال جهت کامیون جدید  75پرداخت کارمزد صدور گواهینامه به مبلغ -8

  :مطلوب است

  .کاربرد اصل بهاي تمام شده در اندازه گیري بهاي تمام شده دارایی هاي ثابت را توضیح می دهید.الف

  .ارایه کنید ستی بدهکارشوندرابای ی که در قبال هر یک مییمبادالت فوق را فهرست کرده و در مقابل آن ها حساب ها)ب

   - 13تمرین 

بهاي تمام شده در برگیرنده تمام مخارج ضروري جهت تحصیل دارایی و آماده سازي آن براي استفاده ) الف
  مورد نظر است

  ) ب

  دارایی ثابت   مالیات مربوط به تحصیل دارایی  1
  .خرید می باشدماشین آالت  با توجه به اینکه مربوط به    حق بیمه ماشین آالت  2
  دارایی ثابت / کامیون    مالیات بر ارزش افزوده کامیون جدید  3
  بهسازي  زمین / دارایی ثابت   جهت ساخت پارکینگ  4
  هزینه جاري   جهت درج نام و عالمت تجاري روي کامیون  5
  ماشین آالت   جهت نصب ماشین آالت جدید کارخانه  6
  اخت بیمهپیش پرد  )یک ساله(جهت بیمه کامیون  7
  کامیون    کارمزد صدور گواهینامه جهت کامیون جدید  8
  :متحمل هزینه هاي زیر شده است شرکت ترابی، 5- 14ت

  ریال 5,000  مالیات فروش ماشین آالت خریداري شده کارخانه -1
  700  رنگ آمیزي کامیون بالفاصله پس از خریداري -2
  2,000  نصب و تست ماشین آالت کارخانه -3
  3,500  یسیون خرید زمینکم-4
  880  حق بیمه سال اول کامیون -5
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  7,200  بهاي تمام شده زیبا سازي تجهیزات خریداري شده  -6
  17,900  فرش کردن پارکینگ بهاي تمام شده سنگ -7
  13,300  سازي زمین بهاي تمام شده پاك -8
  10,000  )ساخت داخل(حق الزحمه معماران جهت ساختمان هاي خود ساز  -9

  باید چه حسابی را بدهکار کند؟ موارد فوق، زبیان این که شرکت به ازاي هریک ا :مطلوب است

  14تمرین 

  ماشین آالت   ریال 5,000  مالیات فروش ماشین آالت خریداري شده کارخانه -1
  کامیون   700  رنگ آمیزي کامیون بالفاصله پس از خریداري -2
  ماشین آالت  2,000  نصب و تست ماشین آالت کارخانه -3
  زمین   3,500  کمیسیون خرید زمین-4
  پیش پرداخت بیمه   880  حق بیمه سال اول کامیون -5
  تجهیزات   7,200  بهاي تمام شده زیبا سازي تجهیزات خریداري شده  -6
  بهسازي زمین   17,900  فرش کردن پارکینگ بهاي تمام شده سنگ -7
  زمین     13,300  سازي زمین بهاي تمام شده پاك -8
  ساختمان   10,000  )ساخت داخل(حق الزحمه معماران جهت ساختمان هاي خود ساز  -9
  

شرکت از این  .کند ی را با هدف ساخت ساختمان اداري در آن تحصیل میک،شرکت سهند،مل1/3/1390در تاریخ 5- 15ت
ریال تخریب شده و مصالح حاصل از  6,800عادلبا هزینه اي م انبار قدیمی موجود، .کند ریال به صورت پرداخت می 80,000بابت

   .ریال فروخته شد 1,700تخریب به قیمت

ریال حق الزحمه  7,800ریال حق الزحمه بنگاه امالك، 5,000ریال حق الزحمه وکیل، 1,100هزینه هاي اضافی قبل از ساخت شامل 
  :ارکینگ مطلوب استپریال جهت ساخت راه 14,000 معمار

  سایر حساب هایی که بدهکار می شوند را تعیین نمایید.ب         اي تمام شده زمینتعیین مبلغ به.الف

  15تمرین 

  80,000) + 8,600 – 1,700+ ( 1,100+  5,000+   7,800=  100,800)            الف

   14,000بهسازي زمین  )               ب

  

  :استآقاي خالقی فهرست زیر را در مورد استهالك تهیه کرده  5- 16ت
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  .نه تخصیص بهاي تمام شده استهالك فرآیند ارزش گذاري دارایی است، -1

  .استهالك جهت تطابق مناسب هزینه ها با درآمدهابه کار می رود  -2

  .ارزش دفتري دارایی هاي ثابت باید به ارزش بازار نزدیک باشد -3

  .ن و تجهیزاتساختما زمین، :استهالك در سه دسته دارایی هاي ثابت کاربرد دارد -4

  .ماند زیرا کاربرد و توانایی تولید درآمد آن در طی زمان دست نخورده باقی می استهالك در مورد ساختمان کاربرد ندارد، -5

  .توانایی درآمدزایی دارایی استهالك پذیر به دلیل فرسایش و کهنگی کاهش می یابد - 6

  .قدجهت جاي گزینی دارایی می شودمنجر به انباشت وجه ن شناسایی استهالك یک دارایی، -7

  .مانده استهالك انباشته در صورت سود و زیان گزارش می شود -8

  .هزینه استهالك و استهالك انباشته در صورت سود و زیان گزارش می شود -9

  .ندهارزش اسقاط و ارزش باقی ما عمر مفید، بهاي تمام شده، :اسبه استهالك عبارتند ازحهار عامل موثر بر مچ -10

  .تعیین درستی هر یک از عبارات فوق :مطلوب است

  16تمرین 

  غ    1
  ص    2
  غ    3
  غ    4
  غ    5
  ص    6
  ص    7
  غ    8
  غ    9

  ص    10
  

یک اتوبوس  .کند دارایی هاي خود استفاده می شرکت اتوبوس رانی تهران،از روش واحدهاي فعالیت جهت مستهلک نمودن 5- 17ت
میلیون ریال تحصیل شده است در طی چهار سال عمر مفید برآوردي،انتظار میرود که 1,680ام شده به بهاي تم 1/1/1390در تاریخ
   .ریال است 80,000ارزش اسقاط برآوردي . کیلومتر مسافت را طی کند 1,000,000اتوبوس 
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  :مطلوب است

  محاسبه بهاي تمام شده استهالك پذیر هر واحد)  الف

  جدول استهالك را تعیین کنید ه به صورت زیر،با فرض مسافت هاي واقعی طی شد)  ب

1390    26,000  
1391  32,000  
1392  25,000  
1393  17,000  

  17تمرین 

80,000,000 1,680,000=   16,000استهالك هر واحد    )     الف
100,000  

  ) ب

  استهالك انباشته  هزینه استهالك  سال
1390  416,000,000   =  16,000  ×  26,000  416,000,000  
1391  512,000,000   = 16,000 ×  32,000  928,000,000  
1392  400,000,000   = 16,000 ×  25,000  1,328,000,000  
1393  272,000,000  = 16,000 ×  17,000  1,600,000,000  

  

آوردي ارزش اسقاط بر.میلیون ریال خریداري نمود 120به بهاي تمام شده 1/9/1390شرکت کالم،ماشین جدیدي رادر 5- 18ت
  .ساعت است 10.000سال عمر مفید آن معادل 5میلیون میزان کارکرد مورد انتظار در طی 12

  :هزینه استهالك براساس روش هاي زیر:مطلوب است

  خط مستقیم.الف

  ساعت باشد 1,700ن ها ی،با فرض این که ظرفیت ماش1390ال سواحدهاي فعالیت  .ب

  1391و1390ط مستقیم براي سال هاي برابرنرخ  خ 2مانده نزولی با استفاده از.ج

   18تمرین پاسخ 

12,000,000 120,000,000=   21,600,000خط مستقیم                     )  الف
5  

1,700=   18,360,000واحدهاي فعالیت                )   ب
10,000   ×)12,000,000 – 120,000,000(  
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2=    48,000,000                90مانده نزولی   سال ) ج
5   ×120,000,000   

2=   28,800,000                        91مانده نزولی   سال 
5    × )48,000,000  - 120,000,000          (  

و میلیون ریال بوده است  20میلیون ریال خرید ارزش اسقاط کامیون  300کامیونی را به قیمت  1/1/1390یا درلشرکت ایتا 5- 19ت
مسافت هاي طی شده در سال هاي . ساله خود طی کند 8کیلومتر مسافت را طی عمر مفید برآوردي  100.000انتظار می ورد که کامیون 

  :با استفاده از 1391و1390

  روش مانده نزولی)3         روش واحد هاي فعالیت)2           از روش خط مستقیم)1

  :یم استفاده کندبا فرض این که شرکت از روش خط مستق) ب

  .نشان دهید 1390نحوه گزارش کامیون را در آخر سال  .2              .را ثبت کنید 1390استهالك سال  .1

   5- 19تمرین 

20,000,000 300,000,000=    35,000,000  خط مستقیم) 1- الف
8  

  ) 2- الف
 واحدهاي فعالیت

15,000=   42,000,000         90سال 
100,000  × )20,000,000 – 300,000,000(  

12,000=   35,000,000         91سال  
100,000   ×)20,000,000 – 300,000,000(  

 مانده نزولی)  3- الف
2=         75,000,000                       90سال 

8       ×300,000,000   
2=         56,250,000             91سال  

8     × )75,000,000 - 300,000,000           (  
  )ب

  نحوه گزارش در ترازنامه   ثبت استهالك 
       35,000,000هزینه استهالك کامیون          

  35,000,000استهالك انباشته کامیون                  
  کامیون

  استهالك انباشته کامیون
  خالص کامیون

300,000,000  
35,000,000  

265,000,000  
آقاي احمدي،حساب دار جدید شرکت سیمین عمر مفید و ارزش اسقاط دارایی هاي استهالك پذیر برآوردي مورد نظر را  5- 20ت

  :یافته اهی وي به شرح زیر است.بازبینی کرده است 1390در ابتدایی سال

نوع 
  دارایی

تاریخ 
  انباشته استهالك   بهاي تمام شده  تحصیل

  ابتداي سال
  ارزش اسقاط  عمرمفید

  پیشنهادي  قدیمی  پیشنهادي  قدیمی
  37,000  40,000  50  40  114,000  800,000  1/1/84  ساختمان

  3,600  5,000  20  25  25,000  100,000  1/1/85  انبار

  .تمامی دارایی ها به روش خط مستقیم مستهلک می شوند مدیریت با تغییرات پیشنهادي موافقت نمود
  1390ساالنه باز بینی شده دارایی در سال  محاسبه استهالك)الف       :مطلوب است
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  1390هالك ساختمان در سال توه ثبت اسحن)ب
   5 - 20تمرین 

  انبار  ساختمان  )الف
  75,000  686,000  1/1/90ارزش دفتري  در 

  3,600  40,000  کسر می شود ارزش اسقاط 
  71,400  646,000  بهاي تمام شده قابل استهالك 

   50 -6=           44  عمر مفید باقی مانده 
  

  عمر سپري شده           

1/1/90   
1/1/84  -  
6  

15                 
15 =5 -20  

  عمر سپري شده

1/1/90   
1/1/85  -  

       5  
  4,760  14,750  90استهالك بازبینی شده 

  هزینه استهالك ساختمان     29/12/90)  ب  
  تهالك انباشته ساختمان اس                                               

14,750            
                                14,750  

خریداري شده بود رااز دور  1380/ 1/1ماشین آالتی را در  1/1.است 1390مبادالت زیر مربوط به شرکت عسل در سال  5- 21ت
  .اسقاط آن صفر است سال و ارزش 10ریال،عمر مفید 62.000بهاي تمام شده ماشین آالت،.خارج کرد

سال و ارزش اسقاط آن  5عمر مفید کامپیوتري .ریال خریداري شده بود 40.000به قیمت  1/1/1387فروش کامپیوتري که در  30/5
  .ریال فروخته شد 14.000کامپیوتر به قیمت.صفر بوده است

سال و ارزش  6ر مفید برآوردي این کامیون عم.ریال خرداري شده بود39.000به قیمت  1/1/1386کنار گذاري کامیونی که  29/12
  .ریال بوده است 3000اسقاط آن 

  :مطلوب است

فرض (فاده میکندتانجام تمام ثبت مبادالت فوق شا مل به روزرسانی استهالك و کنار گذاري دارایی ها شرکت از روش خط مستقیم اس
  )به روزرسانی شده است 29/12/1389کنید که استهالك تا 

  21تمرین 

  بستانکار  بدهکار  شرح  اریخت
  استهالك انباشته ماشین آالت   1/1/90

  ماشین آالت                             
  ثبت کنارگذاري ماشین آالت در پایان عمرمفید

62,000    
62,000  

  هزینه استهالك کامپیوتر   30/5/90
  استهالك انباشته کامپیوتر                               

3,333    
3,333  
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  ز رسانی استهالك انباشته کامپیوترثبت به رو
  40,000÷   5=    8,000استهالك ساالنه              

5=   3,333ماهه              5استهالك 
12  ×8,000  

  استهالك انباشته
  1/1/90      24,000  

30/5           3,333  
                    27,333    

   موجودي نقد  30/5/90
  استهالك انباشته کامپیوتر

  کامپیوتر                            
  سود کنار گذاري کامپیوتر                             
  ثبت فروش کامپیوتر

14,000  
27,333  

  

  
  

40,000  
1,333  

  هزینه استهالك کامیون   29/12
  استهالك انباشته کامیون                               

  وز رسانی استهالك انباشته کامیونثبت به ر
3,000 39,000=      6,000استهالك ساالنه       

6  
  6,000×  4=  24,000 1/1/90استهالك انباشته تا 

6,000  
  

  
6,000  

  استهالك انباشته
  1/1/90        24,000  

29/12           6,000  
    30,000    

  استهالك انباشته کامیون  29/12
  ر گذاري کامیونزیان کنا

  کامیون                               
ثبت کنارگذاري کامیون  قبل پایان عمرمفید                             

30,000  
9,000  

  
  

39,000  

با  این دارایی، .تحصیل شده است 1/1/1387ریال است که در  50,000مالک تجهیزاتی به بهاي تمام شده  شرکت نکا، 5- 22ت
  .سال مستهلک شده است 5ریال وعمر مفید برآوردي  5,000فاده از روش خط مستقیم و ارزش اسقاط برآوردي است

  :یت زیرعثبت روزنامه فروش تجهیزات درچهار موق  :مطلوب است
   1/3/1390ریال در  28,000فروش به قیمت) ب     1/1/1390ریال در  28,000فروش به قیمت )الف
  1/9/1390ریال در  11,000فروش به قیمت  )د         1/1/1390ریال در  11,000فروش به قیمت ) ج

    22تمرین 

  محاسبات  بستانکار   بدهکار  شرح   
 الف

(  
  موجودي نقد        

  استهالك انباشته تجهیزات
  تجهیزات               
  سود کنار گذاري تجهیزات              

  ثبت فروش تجهیزات

28,000  
27,000 

 
 
 
  

  
  

50,000  
5,000  

  

  استهالك انباشته
  1/1/90      

27,000  
    

  استهالك ساالنه
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  50,000 – 27,000=  23,000ارزش دفتري                    
  28,000 – 23,000=   5,000سود فروش            

    9,000  =  50,000 5,000
5  

  
27,000  =3  ×9,000  

  )ب
1/3/  

  1,500                         هزینه استهالك تجهیزات     
  1,500استهالك انباشته تجهیزات                                            

  ثبت به روز رسانی استهالك انباشته تجهیزات
2=  1,500        1/3/90استهالك انباشته   تا 

12  ×9,000  

  استهالك انباشته
  1/1/90        27,000  

1/3/90         1,500  
                      28,500    

  موجودي نقد          1/3
  استهالك انباشته تجهیزات

  تجهیزات             
  سود کنارگذاري تجهیزات            

  ثبت فروش تجهیزات

28,000  
28,500  

  
  

50,000  
6,500  

  ارزش دفتري
  21,500  =28,500 – 50,000  

  سود فروش
    6,500   =21,500 – 28,000  

  )ج
1/1  

  موجودي نقد        
  استهالك انباشته تجهیزات
  زیان کنارگذاري تجهیزات

  تجهیزات                                  
  ثبت فروش تجهیزات

11,000  
27,000 

12,000 

 
  

  
  
  

50,000  
  

  ارزش دفتري 
 23,000  =27,000 – 50,000  

  زیان فروش
 12,000 -    =23,000 – 11,000  

  )د
1/9   

هزینه استهالك تجهیزات                                          
استهالك انباشته تجهیزات                                            

  ثبت به روز رسانی استهالك انباشته تجهیزات

  6,000       
6,000  

  استهالك انباشته
  1/1/90        27,000  

1/9/90         6,000  
8=  6,000            1/9/90استهالك انباشته   تا     33,000                        

12  ×9,000  

  موجودي نقد          1/9
  استهالك انباشته تجهیزات
  زیان کنارگذاري تجهیزات

  تجهیزات                                 
  ثبت فروش تجهیزات

11,000  
33,000 

6,000 

  

  
  
  

50,000  
  

  ارزش دفتري
  17,000  =33,000 – 50,000  

  زیان فروش
 6,000 -    =17,000 – 11,000  

  .اطالعات زیر،دو مبادله جداگانه را نشان میدهد هردو مبادله داراي ماهیت تجاري هستند 5- 23ت

ریال  17,000را به همراه )باشتهریال استهالك ان 22,000ریال منهاي 64,000به بهاي تمام شده (شرکت سیدي کامیون قدیمی خود  .1
  .ریال است 36,000سرك نقدي با کامیون جدید معاوضه می کند ارزش منصفانه کامیون قدیمی 

را با ماشین آالت ) ریال استهالك انباشته  4,000ریال منهاي 12,000به بهاي تمام شده (شرکت آیسان ماشین آالت قدیمی خود .2
پرداخت می ) ریال 9,000با ارزش منصفانه بازار ( ریال سرك براي ماشین آالت جدید 3,000رکت جدید تعویض مینماید به  عالوه ش

  کند
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  ثبت معاوضه شرکت آیسان ) ب                ثبت معاوضه دارایی شرکت سیدي ) الف: مطلوب است

  23تمرین 

  شرکت سیدي ) 1
  کامیون جدید

  استهالك انباشته کامیون
  زیان معاوضه 

  موجودي نقد                           
  کامیون                       

  ثبت معاوضه کامیون

53,000  
22,000  

6,000 

 
  

  
  
  

17,000  
64,000  

  
  36,000+  17,000=  53,000ارزش دارایی جدید       
  64,000 - 22,000=  42,000ارزش دفتري                
  36,000  - 42,000 =    - 6,000زیان  معاوضه                 

      شرکت آیسان)  2
  ماشین آالت جدید

  استهالك انباشته ماشین آالت
  موجودي نقد                           

  ماشین آالت                     
  سود  معاوضه                    

  ثبت معاوضه ماشین آالت

12,000  
4,000  

 
  

  
  

3,000 

12,000  
1,000  

  
  9,000+  3,000=  12,000ید     ارزش دارایی جد

  12,000 -  4,000=    8,000ارزش دفتري                
  9,000  -  8,000=  1,000سود معاوضه                   

 22,000هاي تمام شده کامیون کوران ب  .معاوضه نمودند 1/1/1390شرکت کوران و شرکت ایرانیت، کامیون هاي خود رادر  5- 24ت
 10,000امیون شرکت ایرانیت کبهاي تمام شده . ریال است 4,000ریال و ارزش منصفانه آن  15,000تهالك انباشته آن ریال و اس

  :مطلوب است  .مبادله فوق داراي ماهیت تجاري است .ریال است 4,000ریال و ارزش منصفانه آن 8,000ریال،استهالك انباشته آن

  ثبت معاوضه در دفاتر شرکت کوران .الف

  ثبت معاوضه در دفاتر شرکت ایرانیت.ب 

   - 24تمرین 

  شرکت ایرانیت  )  ب  شرکت کوران  ) الف
    4,000  کامیون جدید    4,000  کامیون جدید
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  استهالك انباشته کامیون
  زیان معاوضه 

  کامیون                       
  ثبت معاوضه کامیون

15,000  
3,000 

 
  

  
  

22,000  
  

  استهالك انباشته کامیون
  کامیون                       

  سودمعاوضه                        
  ثبت معاوضه کامیون

8,000  
 
  

  
10,000  

2,000  
  

  معادل ارزش منصفانه     4,000ارزش دارایی جدید   
  22,000 -15,000=  7,000ارزش دفتري   
  4,000  -  7,000=  - 3,000سود معاوضه     

  ادل ارزش منصفانه مع    4,000ارزش دارایی جدید   
  10,000 -8,000=  2,000ارزش دفتري   
  4,000  -  2,000=  2,000سود معاوضه     

  

   1ممسایل  

  سایر حسابها   ساختمان    زمین    شرح         ردیف
1        4,000  
2      700,000    
3        5,000  
4    100,000  45,000    
5      35,000    
6      10,000    
7    2,000      
  بهسازي 14,000        8
9    15,000      

      بس      3,500    10
  

   5- 2م 

  الف
  مانده نزولی  2اتوبوس   خط مستقیم  1اتوبوس 

   18,000   =1
5   ×)6,000- 96,000(  88     60,000   =2

4   ×)0- 120,000(  
89     30,000   =2

4   ×)60,000- 120,000(  
90      15,000   =2

4   ×)90,000- 120,000(  
    واحدهاي فعالیت  3اتوبوس 

89    14,400   =24,000
120,000   ×)8,000- 80,000(  

90    20,400   =34,000
120,000   ×)8,000- 80,000(  
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  2اتوبوس شماره ) ب
2=   60,000                استهالك ساالنه              88

4   ×)0- 120,000(  
6=  30,000         ه     استهالك شش ماه

12    ×60,000  
89                                          45,000   =2

4   ×)30,000- 120,000(  
  

  

  5- 3م

  38,000+  1,700+  150+ 80+  70=  40,000قیمت تمام شده ماشین     )                     الف 
 .هزینه تعمیرو نگهداري ثبت می گرددهزینه هاي روغن کاري طی سال به عنوان 

   1/1/90             1- الف
  40,000ماشین آالت                                 

  40,000موجودي نقد                                                         
  12/90/ 29                    2 –الف 

1   = 7,000                                     استهالك ساالنه
5     ×)5,000- 40,000(  

                            7,000هزینه استهالك ماشین آالت                       
  7,000استهالك انباشته ماشین آالت                                            

                                            ثبت به روز رسانی استهالك انباشته ماشین آالت
  

  

  ) ب

  مانده نزولی   2 ماشین آالت ب  خط مستقیم   1ماشین آالت ب  سال 
90  37,500  =1

4   ×)10,000- 160,000(  80,000   =2
4   ×)0- 160,000(  

91  37,500  =1
4   ×)10,000- 160,000(  40,000   =2

4  ×)80,000- 160,000(  
92  37,500   =1

4   ×)10,000- 160,000(  20,000   =2
4    ×)120,000- 160,000(  

93  37,500  =1
4   ×)10,000- 160,000(  10,000  =2

4    ×)140,000- 160,000(  
    واحدهاي فعالیت  3 ماشین آالت ب  

90  54,000   =45,000
125,000   ×)10,000- 160,000(  

91  42,000   =35,000
125,000   ×)10,000- 160,000(  
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92   30,000   =25,000
125,000  ×)10,000- 160,000(  

93  24,000   =20,000
125,000    ×)10,000- 160,000(  

  ) ج  
  ها مساوي هستند همه روش) 3- ج  خط مستقیم )  2- ج  مانده نزولی )  1- ج  
  

  ) 5 - 4م 

ك هزینه استهال  محاسبات  سال
  تجهیزات

استهالك انباشته 
  تجهیزات

1388    =     ×)9,000,000 - 90,000,000(  13,500,000  13,500,000  
1389   =     ×)9,000,000 - 90,000,000(  13,500,000  27,000,000  

1390  
    7 – 2=   5عمر مفید باقی مانده             

   90,000,000 –  27,000,000=    63,000,000ارزش دفتري   
                               =1

5     ×)9,000,000 -  63,000,000(  
10,800,000  37,800,000  

1391      =1
5     ×)9,000,000  -  63,000,000(  10,800,000 48,600,000  

1392      =1
5     ×)9,000,000  -  63,000,000(  10,800,000 59,400,000  

1393  
  5 – 3=   2مفید باقی مانده             عمر 

  90,000,000 –  59,400,000=    30,600,000ارزش دفتري  
12,800,000  =       ×)5,000,000 -  30,600,000(  

12,800,000  72,200,000  

1394    12,800,000  85,000,000  
  90,000,000 – 85,000,000=    5,000,000ارزش اسقاط         
  ) 5 - 5م 

  بستانکار    بدهکار    شرح   تاریخ 
  زمین    1/4

  موجودي نقد             
  خرید نقدي زمین 

  

2,130,000    
2,130,000  

1/5/
91   

1=  78,000استهالك ساالنه                        
10   ×780,000          

   78,000×  4=  312,000       1/1/91استهالك انباشته تا 
4=  26,000             91هار ماهه استهالك چ

12    ×78,000  
 – 312,000=  442,000ارزش دفتري                            

780,000  

استهالك انباشته 
  تجهیزات 

  312,000  
26,000  

  338,000    
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  هزینه استهالك تجهیزات
  استهالك انباشته تجهیزات                  

  نده استهالك انباشتهثبت به روز رسانی ما

26,000    
26,000  

1/5/
91  

  موجودي نقد 
  استهالك انباشته تجهیزات 

  تجهیزات                               
 – 442,000=   8,000سود کنارگذاري                            

450,000  
  ثبت فروش تجهیزات 

450,000  
338,000  

  
  

780,000  
8,000  

1/6/
91  

  موجودي نقد 
  زمین                       

  سودکنارگذاري              
  1,100,000  =400,000  - 1,500,000  

   81ثبت فروش زمین خریداري شده در سال 

1,500,000    
400,000  

1,100,000  

1/7/
91   

  تجهیزات 
  موجودي نقد                

  خرید نقدي تجهیزات

2,000,000    
2,000,000  

29/
12/
91  

  ك انباشته تجهیزات استهال
  تجهیزات                                       

  ثبت کنار گذاري تجهیزات بدون ارزش فروش

500,000    
500,000  

      ثبت هاي تعدیلی  
  تجهیزات

48,000,000  
  

780,000  
500,000  

48,000,000  1,280,000  
تجهیزات مورد استفاده از اول سال     46,720,000
  بطورکامل

  1/7تجهیزات خریداري شده در       2,000,000
   مانده نهایی تجهیزات     48,720,000

  
4,672,000     =1

10   ×46,720,000      
1=    200,000استهالك ساالنه  

10   ×2,000,000        

  استهالك انباشته تجهیزات
338,000  
500,000  

  

5,000,000  
26,000  

4,772,000  
838,000  9,798,000  

  8,960,000  
  استهالك شش ماهه

  100,000   =6
12      ×200,000  

4,772,000    =100,000  +4,672,000  
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29/
12  

  هزینه استهالك تجهیزات
  استهالك انباشته تجهیزات                           

  ثبت به روز رسانی مانده استهالك انباشته تجهیزات

4,772,000    
4,772,000  

29/
12  

1=  2,850,000استهالك ساالنه ساختمان     
10   ×28,500,000        

29/
12  

  هزینه استهالك ساختمان
  استهالك انباشته ساختمان                           

  ثبت به روز رسانی مانده استهالك انباشته ساختمان

2,850,000    
2,850,000  

  استهالك انباشته ساختمان
  12,100,000  

2,850,000  
  14,950,000    

  زمین
4,000,000  
2,130,000  

400,000  
  

6,130,000  400,000  
5,730,000      

  

  

  

  

  

  )ج

  29/12/91شرکت زمرد                                      ترازنامه                                 
  5,730,000    زمین 

  
  

13,550,000  
  
  

39,760,000  

  
  
  
  
  
  
  
  

59,040,000  

  ساختمان 
  کسر می شود استهالك انباشته ساختمان

28,500,000  
14,950,000 

  خالص ساختمان 
  تجهیزات 

  کسر می شود استهالك انباشته تجهیزات

 
48,720,000  
8,960,000 

   خالص تجهیزات 

     جمع کل داراییهاي ثابت 
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  فصل ششم سواالت خودآزمایی 

میلیون ریال بوده است، 12میلیون تن ذغال ازمعدنی که بهاي تمام شده آن 20ی انتظارداردکهشرکت ملکوت -  1
میلیون تن ذغال استخراج و 2اگر ارزش باقی مانده معدن صفردرنظرگرفته شود، بااین فرض که) استخراج نماید

  فروخته شود، ثبت تهی شدن به چه صورت خواهدبود؟

  .ریال بدهکار می شود 2,000,000ی  استهالك انباشته منابع طبیع) الف

  .ریال بستانکار می شود1,200,000) استهالك منابع طبیعی(هزینه نقصان )  ب

  .ریال بدهکارمی شود 1,200,000هزینه نقصان  ) ج

  .ریال بستانکارمی شود 2,000,000استهالك انباشته منابع طبیعی )  د

  نادرست است؟کدام گزینه  - 2
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  .ي که داراي عمرمحدوداست، باید مستهلک شوددارایی نامشهود) الف

  .سال باشد20دارایی هاي نامشهودنمی تواندبیش از)استهالك(دوره انقضاء  )ب

  .سرقفلی تنها هنگام خرید یک واحد تجاري دیگر ایجادمی شود)  ج

  .حق امتیازي شوندهزینه تحقیق وتوسعه هنگام وقوع به هزینه هاي دوره منظورمی شود، به جزهنگامی که منجربه )  د

 30/7/1390در. میلیون ریال هزینه تحقیق وتوسعه شده است 150,000متحمل 1390شرکت مارتا درابتداي  - 3
جمع مبالغ بدهکار به حساب حق .  میلیون ریال جهت فرانشیزیک حق امتیازپرداخت نمود 35,000شرکت
  چندمیلیون ریال است؟30/7/1390امتیازدر

  170,000)  د               185,000)   ج              35,000)  ب             150,000)   الف

  می باشد؟.......و.......ارزش عالیم تجاري جزء دارایی هاي ثابت  - 4

  نامشهود  استهالك ناپذیر) ب نامشهود  استهالك پذیر                          ) الف

  مشهود  استهالك ناپذیر) د           مشهود استهالك پذیر                    ) ج

  کدام گزینه صحیح است؟ - 5

  .هنگامی که داراییهاي نامشهودفاقدماهیت تجاري باشند،تنهابایددریادداشتهاي همراه صورتهاي مالی افشاءشوند) الف

  .سرقفلی بایدبه عنوان حساب متقابل دربخش حقوق صاحبان سهام گزارش شود) ب

اي مهم داراییهارادرترازنامه نشان دادوجزئیات دارایی ها را در یادداشت هاي همراه صورتهاي مالی می توان جمع سرفصل ه) ج
  .افشاءنمود

  .دارایی هاي نامشهود، داراییهاثابت ومنابع طبیعی معموالً ادغام شده ودربخش دارایی هاي ثابت مشهود نشان داده می شوند) د

  یی ها است؟سرقفلی جزءکدام طبقه ازحساب هاي دارا  - 6

  دارایی هاي سرمایه اي)دارایی هاي ثابت نامشهود                 ب )الف

  سایردارایی ها) دارایی هاي ثابت مشهود                       د) ج

  درطبقه بندي حسابهادرترازنامه حساب حق امتیازجزءکدام یک ازطبقات حساب هاي زیر است؟ - 7

  دارایی جاري) ب                 هزینه هاي متفرقه        ) الف

  دارایی ثابت نامشهود) د بدهی جاري                                  ) ج
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  ازمشخصات دارایی ثابت نامشهودکدام است؟ - 8

  عدم اختصاص آنهابراي فروش به مشتریان ) استهالك پذیرند                         ب) الف

  هرسه مورد) د                  عمربادوام وطوالنی         ) ج

  سواالت 

  .منابع طبیعی راتعریف کرده ویژگی هاي آنهاراتوضیح  دهید 1

  چیست وچگونه محاسبه می شود؟)استهالك منابع طبیعی(نقصان 2

  .راتوضیح دهید)تهی شدن(تشابهات وتفاوتهاي میان عبارات استهالك،انقضاءونقصان 3

آیاوي )ام کرده که می گوید،دارایی هاي نامشهودهمیشه درطی عمرقانونی شان منقضی می شوندشرکت پنداري،کارآموزي را استخد 4
  درست می گوید؟چرا؟

چه نوع ویژگی هایی )سرقفلی،به صورت ارزش تمامی ویژگی هاي مطلوبی که به یک واحدتجاري مربوط است،تعریف می شود 5
  سرقفلی راایجاد می کنند؟

ابرعهده دارد، آن شرکت دچار مشکل شده وجهت ارائه محصول جدیدبه بازار نیازمند نقدینگی خانم کیانی،مدیریت شرکتی ر 6
چراپیشنهادي .شرکت داراي سرقفلی عظیمی است: آقاي جعفري،یکی ازبهترین مهندسان شرکت بانگاهی به ترازنامه،می گوید.است

  چگونه بایدجواب آقاي جعفري رابدهد؟مدیر. نمی کنیدکه شرکت مقداري ازسرقفلی رابفروشدوتامین نقدینگی کند

  سرقفلی تحت چه شرایطی ثبت می شود؟ - 7

اما با این حال استانداردهاي حسابداري،شرکتها . اغلب مزایاي هزینه هاي تحقیق وتوسعه، درسالهاي بعد از وقوع آنهاحاصل می شود - 8
  چرا؟. را ملزم به هزینه نمودن آنهادرهنگام وقوع نموده است

. این شرکت، درارتباط باهزینه نمودن یاسرمایه اي نمودن مخارج خودتردیددارد.ت ویدایی درحال بازسازي انبارخوداستشرک - 9
  تبعات هزینه نمودن درمقابل سرمایه اي نمودن مخارج برسودسال جاري وسال هاي آتی چیست؟

  چه دارایی هایی درگروه سایردارایی ها قرارمی گیرند؟  -10

  تمرینها

 35شرکت معدنی آلپ، معدنی را که برآورد می شود داراي ) هزینه تهی شدن ونحوه ارئه منابع طبیعی درصورتهاي مالی( 6- 1ت
میلیون تن سنگ معدن  6میلیارد ریال خریداري کرده است ارزش اسقاط معدن صفراست درسال اول  70میلیون تن سنگ معدن باشد،

  )استخراج وفروخته شد
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  )ه تهی شدن سال اول راانجام دهیدثبت روزنامه هزین) الف

  )نشان دهیدکه چگونه این معدن درترازنامه آخرسال اول گزارش می شود) ب

  70,000,000,000منابع طبیعی             ثبت خرید منابع طبیعی 
  70,000,000,000وجوه نقد                                   

  ل ترازنامه آخر سا) ب  سال اول  / 29/12) الف
  12,000,000,000هزینه نقصان                             

  12,000,000,000استهالك انباشته منابع طبیعی                     
             70,000,000,000÷   35,000= 2,000استهالك هرتن   

  6,000,000× 2,000=  12,000,000,000استهالك سال اول  

  دارایی هاي غیر جاري 
  یی هاي ثابت مشهود دارا
....  

  70,000,000,000منابع طبیعی                           
  12,000,000,000استهالك انباشته منابع طبیعی  
  58,000,000,000خالص منابع طبیعی               

  

  

  

  

  

به قیمت  2/1/1390امتیازي را درتاریخ  شرکت گالنا، حق). ثبت هزینه حق امتیازونحوه ارائه داراییهاي نامشهود در ترازنامه( 6- 2ت
  .سال است 10میلیادریال خریداري نمود عمرمفیدبرآوردي دارایی 2/1

  1,200,000,000حق امتیاز                 2/1/90
  1,200,000,000موجودي نقد                                         

  ثبت خرید حق امتیاز 

  ترازنامه آخر سال

  اي غیر جاري دارایی ه
  دارایی هاي ثابت نامشهود 

   120,000,000هزینه استهالك               29/12/90  1,080,000,000حق امتیاز                           
  120,000,000حق امتیاز                                                   

  ثبت هزینه استهالك حق امتیاز 
  حق امتیاز                     

1,200,000,000  120,000,000  
1,080,000,000      

اطالعات مربوط به داراییهاي ثابت مشهود،منابع طبیعی وداراییهاي نامشهودشرکت )طبقه بندي داراییهاي بلندمدت درترازنامه( 6- 3ت
  :به شرح زیراست1390کاسپین درپایان سال 
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  ریال، 410,000ریال     سرقفلی      650,000استهالك انباشته ساختمان                1,100,000ساختمان                     

  .ریال108,000ریال         استهالك انباشته منابع طبیعی    50,000معدن ذغال سنگ        

  تهیه بخش مربوط به اقالم فوق در ترازنامه:مطلوبست

  ترازنامه آخر سال ) ب  
  دارایی هاي غیرجاري   

  دارایی هاي ثابت مشهود 
  ساختمان

  
  

1,100,000  

  
  
  

    650,000  استهالك انباشته
  450,000    خالص ساختمان
    500,000  معدن  -منابع طبیعی

   108,000  استهالك انباشته منابع طبیعی
  392,000    خالص منابع طبیعی

  842,000    جمع دارایی هاي ثابت مشهود
      د            دارایی هاي ثابت نامشهو

    410,000  سرقفلی
  410,000    جمع دارایی هاي نامشهود   

  1,252,000    جمع کل دارایی هاي ثابت   
  .جاهاي خالی راباعبارات مناسب پرکنید) مفاهیم طبقه بندي دارایی هاي نامشهود( 6- 4ت 

   انقضاء            هاي نامشهود  دارایی         فرانشیز         سرقفلی        هزینه هاي تحقیق وتوسعه  

  . تخصیص بهاي تمام شده منابع طبیعی به هزینه باروشی سیستماتیک ومنطقی.انقضاء - 1
  ) حقوق، امتیازات ومزایاي رقابتی که ازمالکیت دارایی هاي بلندمدتی که ماهیت آنها فیزیکی نمی باشند، حاصل می گردد دارایی هاي نامشهود - 2
  فرانشیز. حق انحصاري اعطایی به وسیله دولت جهت بازتولید وفروش یک اثرهنري یا انتشاراتی............ - 3
  سرقفلی. ی معینیحق فروش خدمات یامحصوالت مشخص با استفاده ازعالیم ونام هاي تجاري دریک محدوده جغرافیا............ - 4
ب منجربه اختراع ومحصول جدید می شود این هزینه ها باید درزمان وقوع هزینه بهاي تمام شده متحمل شده به وسیله شرکتی که اغل........... - 5

  هزینه هاي تحقیق وتوسعه.  شوند
تن ذغال سنگ  800,000،درمعدنی که برآوردمی شودداراي1/7/1390شرکت هامون درتاریخ) ثبت استهالك منابع طبیعی( 6- 5ت

تن ذغال سنگ استخراج کرده  100,000ماهه گذشته ازسال جاري، شرکت  6طی. میلیون ریال سرمایه گذاري نمود 7,200باشد، مبلغ
  .وفروخته است

  :مطلوب است

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


محمدزاده  –                          1391نامه عملی         حسابداري  تکمیلی کاردانش    پاسخ  
 

102 

  ثبت هزینه استهالك منابع طبیعی) الف
تن ذغال  20,000بهاي تمام شده . تن آن فروش رفته باشد 80,000تن ذغال سنگ استخراج گردیده باشد وتنها100,000فرض کنید ) ب

  ه گزارش می شود؟سنگ فروش نرفته  چگون
  7,200,000,000معدن ذغال سنگ                   –منابع طبیعی  1/7/90  

  7,200,000,000موجودي نقد                                                                                               
  ثبت سرمایه گذاري در معدن ذغال سنگ 

ف
ال

(  

  7,200,000÷  800,000=  9,000هر تن ذغال سنگ                                              بهاي تمام شده
  100,000×   9,000=    900,000,000بهاي تمام شده ذغال سنگ استخراج و فروخته شده       

   900,000,000استهالك                                        / هزینه نقصان 29/12/90
  900,000,000معدن                                               - استهالك انباشته منابع طبیعی                    

  ثبت استهالك معدن ذغال سنگ 
ب
 (  

  20,000×  9,000=   180,000,000موجودي ذغال سنگ                29/12/90
  80,000×  9,000=   720,000,000     ارزش نقصان یافته معدن                          

  180,000,000ذغال سنگ                               -موجودي                  
   720,000,000هزینه نقصان                                                               

  900,000,000                                                      استهالك انباشته منابع طبیعی                    
  ثبت استهالك معدن ذغال سنگ

بخش فروش نرفته منابع طبیعی استخراج شده به عنوان موجودي کاالي پایان دوره در بخش داراییهاي جاري ترازنامه 
  )گزارش می شود

  

  :شرکت فرانکواستخراج شده است1390الت سال مبادالت زیرازمیان مباد) تهیه ثبت هاي تعدیلی انقضاء( 6- 6ت

  .سال است 20میلیون ریال، عمرمفیدسرقفلی 1,500خرید یک شرکت کوچک وثبت سرقفلی به میزان  1/1 

  .میلیون ریال900سال به قیمت 20سال وعمرقانونی 5خریدحق امتیازي باعمرمفیدبرآوردي  1/5

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  سرقفلی           1/1

  موجودي نقد                           
  ثبت خرید شرکت کوچک و ثبت سرقفلی 

1,500,000,000    
1,500,000,000  

  حق امتیاز            1/5
  موجودي نقد                           

  سال  5ثبت خرید حق امتیاز با عمر مفید برآوردي  

900,000,000    
900,000,000  

  1,500,000,000÷ 20=  75,000,000سرقفلی  هزینه استهالك  29/12
  هزینه استهالك 

  
75,000,000  
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  سرقفلی                             
  ثبت سرقفلی انقضا یافته 

75,000,000  

  900,000,000÷ 5= 180,000,000هزینه استهالك حق امتیاز   29/12
  هزینه استهالك          

  تیاز          حق ام                             
  ثبت حق امتیاز انقضا یافته 

  
180,000,000  

  
  

180,000,000  

درارتباط با دارایی هاي  1390شرکت هرمزان مبادالت زیر رادرسال ) تمایزمیان دارایی نامشهودوانقضاءدارایی نامشهود( 6- 7ت
  .نامشهود صورت داده است

  )انجام دهید 29/12ثبت هاي تعدیلی را در .به صورت نقدي پرداخت شده استانجام ثبت دارایی هاي نامشهودتمام هزینه : مطلوب است

  560,000)                              سال7عمرمفید(خریدحق امتیاز 2/1

  360,000)                              سال20عمرمفید(خریدسرقفلی  1/4

  440,000   )             1/7/1398تاریخ انقضاء(ساله 10فرانشیز  1/7

  185,000هزینه تحقیق وتوسعه                                                1/9

  

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  حق امتیاز            2/1

  موجودي نقد                           
  سال  7ثبت خرید حق امتیاز با عمر مفید برآوردي  

560,000    
560,000  

        سرقفلی     1/4
  موجودي نقد                           

  ثبت خرید سرقفلی 

360,000    
360,000  

  فرانشیز   1/7
  موجودي نقد                           
  ساله  8ساله با عمر مفید برآوردي   10ثبت خرید فرانشیز

440,000    
440,000  

  هزینه تحقیق و توسعه             1/9
  موجودي نقد                           

  ثبت پرداخت بابت هزینه هاي تحقیق و توسعه  

185,000    
185,000  

      560,000÷ 7= 80,000هزینه استهالك حق امتیاز   29/12
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  هزینه استهالك 
  حق امتیاز                                       

  ثبت حق امتیاز انقضا یافته 

80,000    
80,000  

  360,000÷ 20=   18,000ساالنه سرقفلی  هزینه استهالك  29/12
9=  13,500هزینه استهالك شش ماهه  

12  ×18,000  
  هزینه استهالك   

  سرقفلی                             
  ثبت سرقفلی انقضا یافته 

  
  

13,500  

  
  
  

13,500  

  440,000÷   8=   55,000هزینه استهالك ساالنه فرانشیز     29/12
6=  27,500شش ماهه          هزینه استهالك 

12  ×55,000  
  هزینه استهالك فرانشیز    

  فرانشیز                                
  ثبت فرانشیز انقضا یافته 

  
  

27,500  

  
  
  

27,500  

  

  

  

  مسایل

  )ثبت مبادالت مربوط به تحصیل وانقضاء دارایی هاي نامشهود(  6- 1م

  :به شرح زیر می باشد29/12/1390در بخش دارایی هاي نامشهودشرکت رادان

  ریال 63,000)                         ریال انقضاء 7,000ریال بهاي تمام شده منهاي  70,000(حق امتیاز

  ریال 28,800)                           ریال انقضاء 19,200ریال بهاي تمام شده منهاي  48,000(فرانشیز

  ریال 91,800                                                                                        جمع کل                      

سال می   10تحصیل شده و عمرمفیدآن نیز  1/1/1387فرانشیز در ) سال می باشد10تحصیل شده وعمرمفیدآن 1/1/1390حق امتیاز در 
  )باشد

  :است رخ داده1391مبادالت نقدي زیردرطی سال 

  .ریال هزینه قانونی جهت دفاع ازحق امتیاز درمقابل دعاوي قانونی 45,000پرداخت: 2/1
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ریال هزینه تحقیق وتوسعه حق امتیاز این محصول جدید به نام شرکت ثبت 140,000تولیدمحصولی جدیدباتحمل : فروردین تاشهریور
  .شده وعمرمفیداین حق امتیاز، معادل عمرقانونی آن است

  ریال جهت تبلیغ تجاري محصوالت شرکت 50,000داخت  پر: 1/9

  سال است 50ریال عمرمفید فرانشیز 10,000تحصیل یک فرانشیزبه قیمت: 1/10

  :مطلوب است

  ثبت مبادالت فوق) الف

  1391ثبت هزینه انقضاءسال) ب

  29/12/1391تهیه بخش داراییهاي نامشهود درترازنامه) ج

  

  

  

  

  6-1        م

  بستانکار  ربدهکا  شرح  تاریخ
  هزینه دعاوي حقوقی    2/1

  موجودي نقد                           
45,000    

45,000  
ثبت هزینه دعاوي قانونی براي دفاع از حق امتیاز و تمام هزینه هاي قانونی که مالک در دفاع از دارایی هاي 

و تنها در صورت محرز شدن )  ثبت شوند نامشهود متحمل می شود باید در همان دوره وقوع به عنوان هزینه عملیاتی
  .موفقیت دعاوي در حفظ دارایی هاي ثابت نامشهود به عنوان دارایی ثابت نامشهود ثبت می شود

  حق امتیاز  31/6
  موجودي نقد                           

  ثبت هزینه هاي توسعه منجر به ثبت امتیاز اختراع  

140,000    
360,000  

  غات           هزینه تبلی   1/9
  موجودي نقد                           

  ثبت پرداخت بابت هزینه هاي تبلیغات تجاري   

50,000    
50,000  

  فرانشیز   1/10
  موجودي نقد                           
  ساله  50ثبت خرید فرانشیز

100,000    
100,000  
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      )ب  
  63,000÷      9=       7,000          هزینه استهالك حق امتیاز قبلی  29/12

   10 – 1=  9عمرمفید باقی مانده                             
  140,000÷ 20=   7,000استهالك ساالنه حق امتیاز جدید   
6=  3,500هزینه استهالك شش ماهه             

12  ×7,000  
  هزینه استهالك  

           حق امتیاز                                
  ثبت حق امتیاز انقضاء یافته 

  
  
  
  

10,500  

  
  
  
  
  

10,500  

  28,800÷   6=    4,800هزینه استهالك ساالنه فرانشیز موجود        29/12
   10 – 4=  6عمرمفید باقی مانده                                      

  100,000÷    20=  5,000هزینه استهالك ساالنه فرانشیز جدید      
3=   1,250هزینه استهالك  سه ماهه                        

12     ×5,000  
  4,800+  1,250=  6,050هزینه استهالك                                   

  فرانشیز                              
  ثبت فرانشیز انقضا یافته 

 20ق استانداردهاي حسابداري حداکثر عمر مفید براي داراییهاي ثابت نامشهود طب
  سال می باشد

  
  
  
  

6,050  

  
  
  
  
  

6,050  

(  

  حق امتیاز
63,000  

140,000  
10,500  

203,000  10,500  
192,500      

  فرانشیز
28,800  

100,000  
6,050  

128,800  6,050  
122,750      

  29/12/91ترازنامه آخر سال   ) ج

  دارایی هاي غیرجاري 
  دارایی هاي ثابت مشهود 

  
  

  
  

       جمع دارایی هاي ثابت مشهود
      :           دارایی هاي ثابت نامشهود

    192,500  حق امتیاز 
    122,750  فرانشیز 

  315,250    جمع دارایی هاي نامشهود 
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      جمع کل دارایی هاي ثابت 
  

دارایی  1390داري برخی از مبادالت سال به دلیل تغییرات در واحدحساب) اصالح اشتباهات درثبت انقضاءدارایی هاي نامشهود( 6- 2م
  :هاي نامشهودشرکت توران به صورت نادرستی ثبت شده اند

. ریال هزینه تحقیق و توسعه شده است136,000شرکت فرآیندتولیدمحصولی جدیدي را آغازنموده است و از این بابت متحمل  -1
ریال را از بابت بهاي تمام شده 196,000فروردین سال گذشته،در. ریال خریداري نموده است 60,000شرکت حق امتیازي رابه قیمت

  .ریال ثبت شده است 9,800سال عمر مفید  20هزینه انقضاءحق امتیازبراساس ) خرید یک حق امتیاز، سرمایه اي نمود

شرکت، ) ودریال سرقفلی شناسایی نم 92,000شرکت توران، شرکت کوچکی را خریداري کرد و درنتیجه،1390درابتداي مرداد -2
  .سال است20سرقفلی داراي عمرمفید )ریال920انقضا (سالی عمرمفیدثبت نمود 50رابراساس  1390انقضاءسرقفلی درشش ماهه دوم

                                                         )                                  فرض کنیدکه دفاترهنوز بسته نشده اند 1390انجام تمام ثبت هاي الزم جهت اصالح تمام اشتباهات سال: مطلوب است

  حق امتیاز
  مانده قبل از اصالح        196,000

  تعدیل هزینه استهالك            6,800
  استهالك حق امتیاز قبل از اصالح      9,800

  ثبت اصالحی    136,000
202,800  145,800  
      مانده اصالح شده    57,000

  لیسرقف
  استهالك حق امتیاز قبل از اصالح      920  مانده قبل از اصالح    92,000

  تعدیل هزینه استهالك  1,380
92,000  2,300  
      مانده اصالح شده         89,700
  ثبتهاي اصالحی

  هزینه تحقیق و توسعه            1
  حق امتیاز                       

  ثبت اصالحی  حق امتیاز 

136,000    
136,000  

  60,000÷ 20= 3,000هزینه استهالك حق امتیاز واقعی     
  9,800 – 3,000=  6,800هزینه استهالك حق امتیاز مازاد  

  حق امتیاز          
  استهالك حق امتیاز          / هزینه انقضا                   

  ثبت تعدیل هزینه استهالك حق امتیاز انقضا یافته 

  
  

6,800  

  
  
  

6,800  
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   92,000÷  20=  4,600استهالك واقعی ساالنه      2
6 =  2,300استهالك واقعی سال جاري  

12   ×4,600   
   2,300 – 920=   1,380تعدیل استهالك سرقفلی    

  هزینه استهالك سرقفلی 
  سرقفلی                             

  ثبت تعدیل سرقفلی انقضا یافته

  
  
  

1,380  

  
  
  
  

1,380  
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