
   

 

 

 

 

 جزوه درس بررسی موارد خاص در حسابداری 

 

 

 یض الهی فاستاد حامد 

 

 

 

www.irhesabdaran.ir 
 

 

 

 

 

 

www.irhesabdaran.ir



 حسابداری تغییر قیمت ها   :فصل اول

یکی از مفروضات بنیادی درحسابداری فرض واحد پولی یکسان است، که عنوان می دارد کلیه اقالم تراز نامه ، با یک واحد یکسان ارائه  

براساس تعداد سهام و موجودی  ، سرمایه گذاری ها  است. تصور کنید تراز نامه ای را که در آن وجوه نقد بر اساس ریالشود و آن واحد پولی  

نامفهوم و بی معنی خواهد بود، زیرا هرگز نمی توان میزان دارایی های یک   مواد کاال بر اساس تعداد یا کیلو باشد؛ این نوع گزارشگری 

نموده، مقیاس واحد پولی نیز بر اساس گذشت زمان ثابت نبوده و همزمان با تورم و رکود تغییر می کند؛  مجموع بیان    شرکت را به صورت 

در نتیجه ی این تغییر پذیری ارزش واقعی دارایی ما و بدهی های پولی تغییر می کند و روند مداوم تغییر مئیشت ها در طی سال های  

خود را از دست داده است. در نتیجه می توان گفت که ، واحدهای پولی دراثر گذشت    به دلیل کاهش قدرت خرید پول ارزش واقعی  گذشته

 ریف حقایق است. وده و جمع کردن آنها نامفهوم و تحزمان دارای ارزش های نابرابر ب

 سرمایه:  سود و مفهوم  نگهداشت اندازه گیری

نتایج عملیات یا مفهوم حفظ سرمایه است از این دیدگاه تحقق  یکی از هدف های حسابداری اندازه گیری عناصر مربوط به وضعیت مالی و  

بین سهام داران قدرت خرید سرمایه اولیه ، محفوظ مانده و خللی در توان عملیات شرکت      سود واقعی مبالغی است که بعد از توزیع آن

بین برگشت سرمایه و چه بخشی از ورودی  ایجاد نشود. در اینجا ضرورت دارد مشخص گردد چه بخشی از جریان های ورودی وجه نقد ، م 

 برای روشن شدن مسئله مثالی می زنیم: وجه نقد مبین بازده سرمایه واحد تجاری است. 

به فروش برساند. سود حاصل    150،000خریداری کرده و در سال های بعد به مبلغ  100،000فرض کنید شرکت الف کاالیی را به مبلغ  

 از این مبادله چقدر است؟ 

؛ در جوامعی که تورم وجود ندارد و تغییر قیمت ها قابل مالحظه نیست، از این دیدگاه استفاده  حفظ سرمایه براساس واحد پولی-1

 به شرح زیر محاسبه می شود:  جا می شود، سود در این

 ورودی حاصل از فروش  جریان های       150،000                                                                                       

   سرمایه گذاری قابل بازیافت )جریان خروجی(      (000،100)                                                                                      

 سود )بازیافت سرمایه(        50،000                                                                                         

پ  واحد  براساس  سرمایه  حفظ  مفهوم  روش  این  بردر  مبتنی  حسابداری  و  گزارشگری  سیستم  در  معموال  مفهوم  ولی  و  سود  گیری  اندازه 

 تمام شده تاریخی کاربرد دارد. نگهداشت سرمایه 

در دوران تورمی واحد اسمی پول جهت اندازگیری سود شاخص  :  دارای قدرت خرید ثابت  حفظ سرمایه براساس واحد پول -2

کننده خواهد بود، زیرا  گمراه  کارآمدی به حساب نمی آید، سود و زیان عملیاتی گزارش شده، به دلیل کاهش قدرت خرید پول غیر واقعی و

 فروش ها مبتنی بر ارزش های جاری می باشد.  بوده، در حالیکه  ر ارزش های تاریخیهزینه هایی که درسیستم لحاظ می شوند، مبتنی ب

www.irhesabdaran.ir



عمومی قیمت ها می باشد. به این منظور    مالی بر اساس سطح  دوران تورمی تنظیم صورت های در    سرمایه   یک راه برای حفظ و نگهداشت

ر تاریخ فروش است تعدیل نمایید، در مورد  باید هزینه ها را به گونه ای با توجه به شاخص عمومی قیمت ها که منعکس کننده ارزش پول د

 باشد؛ داریم:  120و در زمان فروش  100مثال فوق با فرض آنکه شاخص عمومی قیمت ها در زمان خرید 

 150،000ورودی حاصل از فروش                                  جریان های نقد       

 (000،120)ثابت              ت خریدسرمایه گذاری بر مبنای واحد پولی دارای قدر        

                   120،000  =
120

100
  × 100،000                                       30،000 

  20،000ریال شناسایی شود و بین سهام داران تقسیم گردد باعث می شود که    50،000پیروان این نظریه معتقدند که اگر سود به مبلغ  

 ه نیز توزیع گردد. ریال از سرمای

  طرفداران این نظریه ارزش های جایگزین دارایی خریداری شده را مالک شناسایی سود می دانند. :  حفظ فیزیکی سرمایه  مفهوم  -3

 ریال باشد خواهیم داشت:  127،000مذکور درزمان فروش در مثال فوق با فرض اینکه ارزش جاری دارایی 

 150،000       ورودی حاصل از فروش نقدی جریان های                                                                                   

 ( 000،127)   ارزش های جایگزینی                                                                                                              

  000،23)بازده سرمایه(           سود                                                                                                              

 127،000ش جایگزینی        ارز                                                                                                                  

 (000،100)تاریخی        ب.ت                                                                                                                    

  27،000رمایه         حاصل از نگهداشت س سود                                                                                             

داران توزیع نماید، این امر موجب  شرکت بخواهد این سود را بین سهامسود ناشی از نگهداری کاال در واقع سود تلقی نمی شود، زیرا اگر  

است اگر شرکت سرمایه ی به کار گرفته شده را حفظ نماید تنها  بدیهی    الی شرکت می گرددمو از دست رفتن توان  عدم استمرار فعالیت  

ریال از سود را می تواند تقسیم کند.بنابر این مدافعان این نظریه معتقدند سود ناشی از نگهداری کاال باید از سود تاریخی کسر و    23،000

 ندی شود. تعدیالت نگهداشت سرمایه جزء حقوق صاحبان سهام در تراز نامه طبقه ببه عنوان 

تغییر ننموده ، ولی در اثر تورم یا رکود قدرت خرید خود را از دست  : دارایی ها و بدهی هایی هستند که در اثر گذشت زمان  اقالم پولی

آنها بر اساس واحد پول تثبیت شده و ارزش آنها به   یا قدرت خرید اضافی به دست می آورند. به عبارت دیگر دریافت و پرداخت   ، داده 

در دوران تورم نگهداری دارایی پول موجب از  قیمت ها وابستگی ندارد؛ مثل وجه نقد، حسابهای دریافتی و پرداختی.  عمومی    رات سطح تغیی

به دست آوردن قدرت خرید اضافی می گردد. و به طور مثال اگر مطالباتی داشته  دست رفتن قدرت خرید و داشتن بدهی های پولی موجب  

  عد وصول شود در اثر وجود تورم قدرت خرید کاهش پیدا خواهد کرد و ما دچار زیان حاصل از نگهداری دارایی های باشیم که در سال های ب
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می شویم. در حالی که در شرایط تورمی اگر تعهدات و بدهی پولی داشته باشیم به وسیله پولی که دارای ارزش کمتری است ، تسویه    پولی

 داشت بدهی پول خواهد شد. می شود و شرکت دچار سود حاصل از نگه 

: اقالمی که با گذشت زمان قدرت خرید خود را حفظ نموده و قیمت آنها بر حسب تغییرات واحد پولی به نسبت سطح  اقالم غیر پولی 

یر از  به طور کلی دارایی های جاری غ .دارایی های نامشهود جودی های جنسی انبار، ماشین آالت و عمومی قیمت ها تغییر می یابد. مثل مو

 موجودی ها و اکثر بدهی های جاری و غیر جاری جزء اقالم پولی و بقیه غیر پولی تلقی می شود. 

 :روش های مختلف اندازه گیری سود و نگهداشت سرمایه

 HC-ND )      ) واحد اسمی پول -تمام شده تاریخیبهای سیستم حسابداری مبتنی بر -1

 داری می شود. ه در روز انجام مبادله ثبت و نگهارزش منصفاندر این روش مبادالت همواره بر مبنای 

 : (HC/CD)دارای قدرت خرید ثابت  با واحد پول -بهای شده تاریخیسیستم حسابداری -2

در این روش مبالغ صورت های مالی بر مبنای واحد پولی که دارای قدرت خرید برابراست، تنظیم و ارائه مجدد می گردد. به عبارت دیگر  

حد پول دارای  واحد پول ثابت را حسابداری بر مبنای وا  شده تاریخی به ارزش های مبتنی بر  تمام  صورت های مالی مبتنی بر بهای  دیلتب

 قدرت خرید ثابت می نامند. 

قالم  مجدد صورت های مالی برحسب قدرت خرید واحد پول ثابت با استفاده از شاخص قیمت ها می توان کلیه ی اارائه  به منظور تبدیل و  

تاریخی اندازه گیری شده اند ، به واحدهای پولی با قدرت خرید ثابت تبدیل نمود. در واقع که بر مبنای بهای تمام شده    صورت های مالی را 

  تاریخی بوده با این تفاوت که واحد اندازهن چارچوب حسابداری بر مبنای بهای  حسابداری مبتنی بر واحد پول دارای قدرت خرید ثابت هما

 گیری آن تغییر یافته است. 

                         
شاخص  مالی در زمان گزارشگری 

شاخص  مالی در زمان مبادله 
تاریخی بر مبنای واحد پولی دارای قدرت خرید  اقالم غیر پولی = ب.ت  بهای تمام شده    ×  

 ثابت

نشانگر دریافت و پرداخت ثابت در آینده است، قدرت خرید آنها  آنجا که اقالم پولی  تفکیک اقالم پولی و غیر پولی، از    -گام اول:  تراز نامه

معادل ارزش های جاری در تاریخ گزارشگری می باشد. بنا بر این اقالم پولی در نتیجه ی تغییر سطح عمومی  قیمت ها تعدیل نمی شوند   

 و صرفا اقالمی که باید به واحد پول ثابت تبدیل گردند، اقالم غیر پولی می باشند. 

 ه منظور تبدیل اقالم غیر پولی به اقالم مختلف از روش های زیر استفاده می شود: ب

 سال  میانگین طی شاخص سه ماهه آخر سال و یا شاخص:   .FiFo  :موجودی کال -الف

        LiFo.      موجودی اول دوره از روش فوق و مازاد آن از شاخص میانگین طی   اول دوره }به اندازه موجودی  <پایان دوره  موجودی 



 سال استفاده میشود{                      

 قیمت ها در تاریخ خرید موجودی      یا شاخص سال }شاخص ابتدای  دوره اولموجودی کاالی >دوره    پایانموجودی کاالی                     
 سه ماهه اول{       کاال یا شاخص                     

 مثال الیفو: 
          

                                                 150شاخص تاریخ گزارشگری                        `
اول

10
      

خرید

25
     

پایان 

13
     

 130   شاخص زمان تحصیل موجودی کاال اول دوره              

 140   میانگین طی سالشاخص              

                                                                                                                                                                       

                                                                                 LiFo     10 ×  
150

130
= 10/1                                               

              3*150/140=3.2          

                                                                                                                                   =13.3        

 : اموال ، ماشین آلت و تجهیزات )دارایی های ثابت(-ب

یل استفاده می  ی ثابت نیز از همان شاخص زمان تحصانباشته دارایی ها  استهالک  می شود. برای   یل دارایی استفاده ز شاخص زمان تحصا

 گردد. 

 : شاخص مالی در زمان انتشار سهام  سهامصرف  سهام عادی و  -ج

 بدهی ها و حقوق صاحبان سهام  .از طریق موازنه: اختالف دارایی ها از1:   سود انباشته -د

 ***                دوره  ابتدای سود انباشته:                                                         . روش محاسبه2                        

                                                                                               ×       
شاخص  های  تاریخ  گزارشگری 

شاخص  مالی  در ابتدای سال 
               

 ***           با واحد پول قدرت خرید ثابت تعدیل شدهابتدای دوره ی  سود انباشته                                                  

                                                      + 

 زیان(  ***صورت سود و قدرت خرید ثابت )نقل ازارای پول دسود خالص براساس واحد                                               

 ) *****(                                سود سهام پرداختنی تعدیل شده با قدرت خرید ثابت                                             

 ***                                   ثابت  قدرت خرید  سود انباشته پایان دوره با واحد پول                                             

 

 : صورت سود و زیان
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 طی سال مالی  یا شاخص خرید –از شاخص های خاص در تاریخ فروش  : فروش  -الف

 سه ماهه آخر سال قبل  میانگین  شاخص ابتدای سال یا :   FiFoم.ک. اول دوره:     -1: ب.ت.ک.ف-ب

 خرید: شاخص در تاریخ خاص یا شاخص میانگین طی سال مالی  -2

 دوره: طبق توضیحات گفته شدهموجودی کاالی پایان   شاخص-3

 :شاخص میانگین سال مالی   هزینه ی حقوق و سایر هزینه های اداری-ج

 موجودی کاال یل تحص : شاخص زمانهـ . استهالک -د

 : شاخص میانگین درطی سال یا شاخص آخر سال شاخص مالیات بر درآمد هزینه های مالی-ه

 : شاخص در زمان پرداخت سود سود سهام پرداختی   -و

 : فرایند تبدیل سود و زیان حاصل از فروش دارایی های ثابت-ز

انباشته به مبلغرا که دارای    10،000،000با فرض آنکه یک دارایی به ب.ت خرید   ریال می باشد را به بهای    7،000،000استهالک 

 ؟واحد پول دارای قدرت خرید ثابت بفروش رسانده باشیم.مطلوبست : سود و زیان حاصل از فروش تجهیزات بر مبنای 5،000،000

 10.000.000ب.ت دارایی                             173         شاخص زمان تحمیل  

 ( 000،000،7)استهالک                               180زارشگری   شاخص تاریخ گ 

 3،000،000     ارزش دفتری                                                           

 5،000،000فروش                                   175 شاخص زمان فروش دارایی

     2،000،000سود                                                                             

 

            5،000،000وجه نقد     
 180

 175
             5،100،000                     

            000،000،7استهالک    
 180

 173
            000،280،7                                                                                   

          10،000،000دارایی        
 180

 173
                    10،404،000                                             

 واحد پول بر مبنای قدرت خرید ثابت سود براساس      1.176.000                                      2،000،000سود          

 

 : زیان حاصل از قدرت خرید خالص اقالم پولی  سود و ح( 

 

1.176.000 
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 سود یا زیان قدرت       خالص اقالم پولی                  اقالم       افزایش درخالص اقالم         خالص اقالم پولی در     کاهش در خالص 
 پولی طی دوره تعدیل شد. +  تعدیل شده ی ابتدای دوره =  خرید خالص اقالم پولی   -شده   پولی طی دوره تعدیل  -دوره براساس    پایان 

 ارزش تاریخی 
 

 یش قیمت کاال خدمات نگهداری دارایی ها و بدهی های پولی موجب ایجاد سود یا زیان قدرت خرید می گردد. در دوران تورمی به علت افزا

 انتشار سهام حاصل می شود.  -3سود  -2فروش نقد و نسیه  -1افزایش در خالص دارایی های پولی از طریق :

 خرید ماشین آالت حاصل خواهد شد.  -4ات بر درآمدمالی -3ها هزینه  -2خرید کاال -1ای پولی از طریق: کاهش در خالص دارایی ه

     استهالک دارایی ها ، هیچگونه تاثیری در خالص دارایی های پولی ندارد. نکته:

به شرح  x3 تاسیس و عملیات خود را آغاز نموده است. برخی از شاخص های مورد نیاز در سال x3 شرکت الفبا در اول فروردین سال    مثال:

 :زیر می باشد

 157.3   آخر اسفند               x    130 3اول فروردین   

 x    143 3میانگین طی سال  

ورت گرفته  یز در سراسر سال به طور یکنواخت صخرید و فروش در سراسر سال به طور یکنواخت انجام شد، و هزینه ی عملیاتی و مالیات ن

شده اعالم  سهام  در    است،سود  پرداختی  تجاری  x3اسفند    29و  واحد  است.  گرفته  تجهیزات   انجام  و  زمین   ، کاال  اول    را   موجودی  در 

یان دوره هنگامی که  صورت می گیرد. م. ک. پا  FiFoیل نموده است. ارزشیابی م. کاالی پایان دوره بر مبنای روش   تحص  x3فروردین   

تراز    سال و فاقد ارزش اسقاط.  10م عمر مفید  یل گردید، روش استهالک تجهیزات خط مستقیبود تحص  143شاخص قیمت مصرف کننده  

 نامه و صورت سود و زیان به شرح زیر است: 

 .                    .                                                            .                  ترازنامه                                                            
                         1/1 / x3               92/12 / x3                 000،35                   0                   ی ح پرداختن 

 90،000                 90،000  اسنادپرداختنی                               40،000               10،000وجه نقد              

 210،000               210،000سهام عادی                                 67،000                 0                ی ح دریافتن

 000،40                    0سود انباشته                                        000،90              000،10 م.کاال               

 000،375                000،300             بدهی و ح.ص.س                   000،70              000،70زمین               

                     120،000            120،000تجهیزات          

    (000،12)                 0 استهالک انباشته    

           375،000            300،000        جمع دارایی ها

               

          

    .                                                              صورت سود و زیان                                                           

    40،000                                                                                                  فروش



 ک.ف: ب.ت.

 100،000   ک. اول دوره     م.

 000،210      خرید                 

                                                                                         310،000فروش      ماده ک.آم.

 (000،90)       م.ک. پایان دوره   

 (000،220)                               ب.ت.ک.ف                                                             

 180،000                                                                                            سود ناخالص 

                  68،000هـ . عملیاتی     

 (000،80)                                                                              000،12هـ . استهالک   

 100،000                                                                              الیات         از مقبل سود 

 (000،40)                                 مالیات                                                                  

 60،000                                                                                     تعدیالتسود بعد از

 0                                             اول دوره                                           انباشته سود

 (000،20)                                           سود سهام پرداختی                                          

 000،40                                                                              سود انباشته ی پایان دوره

 

 ارزشهای تاریخی با واحد پول دارای قدرت خرید ثابت مبنای : ارائه ی مجدد صورت های مالی برمطلوبست

تبدیل اقالم ابتدای دوره            عامل 
157.3

130
  =1.21            

 عامل تبدیل میانگین طی سال   
157.3

143
         = 1.1        

157.3عامل تبدیل پایان سال                 

157.3
  =1          

 
 .                                    ثابت  خرید  صورت سود و زیان بر مبنای واحد پول دارای قدرت        

 440،000                                                       1.1فروش               
 ب.ق.ک.ف: 

    121.000          1.21م.ک. اول دوره    
 231.000            1.1خرید                

 352،000          ب.ت .ک.آماده فروش   
   (000،99)             1.1ایان دوره   م.ک.پ

 ( 000،253)ب.ت.ک.ف                                                                   
 187،000سود ناخالص                                                                   
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 74.800           1.1هزینه عملیاتی      
 (89.320)                                 14.520         1.21هزینه استهالک    

 17.680سود قبل از مالیات                                                            
 (44.000)                                                          1.1مالیات           

 53.680                                       سود بعد از مالیات                      
 8.600از قدرت خرید اقالم پولی                             ناشی سود و زیان *

       62.280 محاسبه سود)زیان( قدرت خرید اقالم پولی سود بعد از 
   0                                                   سود انباشته ابتدای دوره 

 (20.000)                                              1سود سهام پرداختی        
 42.280                                                     سود انباشته پایان دوره
                                                         

 .                                        سود و زیان ناشی از قدرت خرید اقالم پولی                                        * 
 اعداد تعدیل شده                  عامل تبدیل            اعداد واقعی                                                           

 96.800                          1.21(                80.000)                 خالص اقالم پولی در ابتدای دوره**
+ 

 440.000                           1.1                400.000    فروش                                                 
- 

 (231.000)                            1.1(              210.000)     خرید                                               
 (74.800)                             1.1        (        68.000)    هـ . عملیاتی                                        

 (44.000)                            1.1         (         40.000)                                  مالیات                 
 (20.000)                              1                 (20.000)                                 سود پرداخت شده   

 (18.000     ) (26.600  ) 
 

 (18.000)                                                            خالص اقالم پولی پایان دوره                 ***
 به ارزش تاریخی 

 8.600     سود ناشی از نگهداری اقالم پولی                                                                         
                                                                    

 خالص اقالم پولی در پایان دوره به ارزش تاریخی ***                                            خالص اقالم پولی درابتدای دوره**

 40.000نقد                                وجه                                                 10.000وجه نقد               

 67.000ح. دریافتنی                                                                             0ح.دریافتنی                  

 (35.000)                         (                                                 ح. پرداختنی 0ح.پرداختنی                )

 (90.000)      اسناد پرداختنی بلند مدت                                             (90.000) اسناد پرداختنی بلند مدت

                        80.000                                                                                         (18.000) 

 

                                                                          29/12 /x3   

 .                                              ترازنامه                                                                          

       x3/ 29/12                                 عامل تبدیل                                   
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 40.000پولی                                                                    وجه نقد 

 67.000ح.دریافتنی                        پولی                                         

 99.000                                          1.1م.کاال                               

 84.700                                         1.21ن                                زمی

 145.200                                         1.21تجهیزات                           

 (14.520)                                         1.21استهالک انباشته                  

 421.380جمع دارایی ها                                                                    

 35.000ح. پرداختی                       پولی                                            

 90.000اسناد پرداختی بلند مدت       پولی                                            

 254.100                                            1.21سهام عادی                      

 42.280                                               -سود انباشته                        

 421.380   جمع. ح .ص. س                                                               

 

: از آنجا که تورم به تغییرات، قیمت ،کاالو خدمات ضرورتا به هم  واحد اسمی پولی –سیستم حسابداری مبتنی بر ارزش جاری  

رو   این  از  ندارد،  بماند،  ممکن  وابستگی  ثابت  آنها  از  برخی  قیمت  و  یافته  افزایش  به شدت  از کاال  برخی  قیمت  تورمی  دوران  در   ، است 

تنها می تواند، مبلغ منطقی برای تصمیم گیری ، تصمیم  از حسابداران بر این باورند که اطالعات مبتنی بر ارزشهای جاری    بنابراین برخی 

 گیرندگان فراهم نماید. 

 : تاریخی به ارزش های جاریصورت های مالی  فرآیند تبدیل اقالم 

 اقالم پولی: تعدیل نمی شوند.-1

 ارزشهای جایگزینی در تاریخ گزارشگریموجودی مواد و کاال: -2

 زمین و سرمایه گذاری در اوراق بهادار : قیمت ها در تاریخ گزارشگری -3

 دارایی های استهالک پذیر: قیمت های جاری دارایی های مشابه در تاریخ گزارشگری -4

 دارایی های استهالک پذیر به ارزش جاری(  ×استهالک انباشته:      )مدت زمان استفادره از دارایی( )نرخ استهالک -5

 عادی: به ارزشهای پرداختی سهام داران در تاریخ انتشار سهام سهام -6

 موازنه  -1سود انباشته:    -7

   × × ×جاریارزشهای  به محاسبه: سود انباشته ابتدای دوره  -2                      
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    ×  × ×های جاریسود خالص نقل شده از صورت سود و زیان مبتنی بر ارزش                       
 (  × × × × × ) سود سهام پرداختی مبتنی بر ارزشهای جاری                       
    × × ×جاری  رزش های  سود انباشته پایان دوره به ا                       

 
 های جاری در تاریخ گزارشگری  های یکنواخت وارزش  ارزش  :فروش-8

 تمام شده ی کاالی فروش رفته : ارزشهای جایگزینی اقالم موجودی کاال در تاریخ گزارشگری  بهای  -9

 دوره سراسر  واحد اسمی پول در  –هزینه های عملیاتی ارزشهای مبتنی بر بهای تمام شده ی تاریخی -10

  ) تهالک : نرخ استهالکهزینه ی اس-11
 مجموع  داراییهای اول و پایان  دوره به ارزشهای  جاری 

2
  ) 

 به ارزشهای تاریخی واحد اسمی پول در زمان پرداخت مالیات  مالیات ب درآمد : -12

: چنانچه در طی دوره هایی در ارزش دارایی ها تغییرات قابل مالحظه -13 از نگهداشت  یافته ی ناشی  یا زیان تحقق  ای رخ داده    سود 

باشد، سود یا زیان نگهداشت حاصل می گردد، که از تفاوت بین ارزش های جاری جایگزینی دارایی های مشابه در تاریخ فروش و ارزشهای  

 تاریخی دارایی در زمان تحمیل ایجاد می گردد. 

درآمد مالی کسب نشده ناشی از نگهداشت: در مورد اقالمی که فروخته یا مصرف نشده باشد. اختالف مذکور تحت عنوان سود یا زیان  -14

 تحقق نیافته ناشی از نگهداشت طبقه بندی و در صورت سود و زیان گزارش خواهد گردید.  

نگهداشت تلقی می گردد، در  هزینه ها به عنوان سود یا زیان ناشی از  تمام شده ی تاریخی    بهای   به طور کلی تفاورت بین ارزش جاری  و 

تمام شده ی تاریخی دارایی های موجود در تاریخ گزارشگری به عنوان سود یا زیان تحقق نیافته    بهای مقابل تفاوت بین ارزشهای جاری  

 تلقی می گردد. 

 های جاری هزینه ها در تاریخ گزارشگری   ارزش –نه ها  = ارزش تاریخی هزی    سود و زیان تحقق یافته ناشی از نگهداشت  

 ارزشهای جاری دارایی های موجود در تاریخ گزارشگری  -= ارزش تاریخی دارایی های موجود   سود یا زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداشت 

 

 .                                               صورت سود و زیان بر مینای ارزش های تاریخی                                     :  مثال

                                                                      1X              2 X                  3X                      مجموع 

 25.000                25.000                 -                -فروش                                                               

 (10.000)             (10.000)                     -                  -  ب.ق.ک.ف                                                       

 15.000               15.000سود ناخالص                                                                                              

 

 .                                             .                                  ترازنامه بر مبنای ارزشهای جاری                           
                                                                              1X                         2 X                                 3X 

 25.000                         -                            -    وجه نقد                                                                

        -                          10.000                  10.000م.کاال                                                                  
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      25.000                   10.000                   10.000         جمع دارایی ها                                              

 25.000                   10.000                   10.000                          حقوق صاحبان سهام                     

 25.000                   10.000                   10.000                                              جمع                      

 

به     3Xریال در سال     25.000خریداری و همین کاال را به مبلغ       1Xریال در سال     10.000سهامی نمونه یک قلم کاال به مبلغ  شرکت  

سال   پایان  در  )ارزش جاری(  کاال  جایگزینی  ارزش   ، فروخت  ترتیب    X 2و    X 1  مشتری  به  فروش  تاریخ  در  کاال  فروش  با  همزمان  و 

متغییر    22.000و   21.000و15.000 مطلوبست،  است.  قبل  به شرح صفحه ی  تاریخی  ارزشهای  مبنای  بر  مالی  است. صورتهای  بوده 

 . صورتهای مالی بر ارزشهای جاری

 .                                           صورت سودو زیان به ارزش جاری                                                             

                                                     1X                          2 X                                  3X               مجموع 
 25.000           25.000                        -                            -فروش                                             

 ( 22.000)         (22.000)                          -                            -.ک.ف                                       ت ب.
 3.000             3.000                         -                            -سود قبل از نگهداشت                           
 12.000           12.000                         -                             -سود تحقق یافته ناشی از نگهداشت            

 -              (11.000)                       6.000                    5.000سود تحقق نیاقته ناشی از نگهداشت       
 15.000              0004.                       6.000                    5.000سود خالص برمبنای ارزشهای جاری        

       

 

 .                                           ارزشهای جاری به ترازنامه                                                                  
                                                              1X                          2 X                                 3X       

 25.000                        -                             -وجه نقد                                                    
 -                           21.000                       15.000م.کاال                                               

 25.000                      21.000                       15.000                                                 جمع
      25.000                       21.000                      15.000ح.ص.س                                          

         25.000                    21.000                      15.000 جمع                                                  
 

 ی جاری شرکت الفبا در انتهای سال اطالعات اضافی مربوط به ارزشهامثال: شرکت الفبا(                                
 260.000.ک.ف                          تب. ارزش جاری                                                       
 102.000م.ک پایان دوره                                                                                           

 160.000زمین                                                                                                        
 140.000تجهیزات)ناخالص(                                                                                        

   
 .                     پول نی بر ارزشهای جاری بر واحد اسمی  بتمصورت سود و زیان                                                

 400.000                                                                                                 فروش
- 

 (260.000).ک.ف بر ارزشهای جاری                                                                    ب.ت 



 140.000                                                                                          سود ناخالص 
 68.000هزینه های عملیاتی                                 

 (81.000)                                      13.000هـ . استهالک                                       *
       59.000 سود قبل از مالیات  

                                                                                                            
 (40.000)مالیات                                                                                                  

                                                                                                            19.000 
  41.000                                 سود تحقق یافته ناشی از نگهداشت                            ** 

                                                           60.000       
 120.000                              سود تحقق نیافته ناشی از نگهداشت                            *** 

 180.000                              ارزش جاری                                                به سود خالص 
 0                                                                                    ابتدای دوره  سود انباشته 

 (30.000)                                              سودسهام پرداختی                                       
 160.000                                                                                انباشته پایان دوره   سود

 

                                                        13.000 =10% ×    120.000+140.000

2
 = هـ . استهالک *   

 

 سود و زیان تحقق یافته                جاری               ارزش تاریخی       نگهداشت:           محاسبه سود تحقق یافته ی ناشی از **
 40.000                      260.000                220.000ب.ت.ک.ف                                                               
 1.000                        13.000                  12.000هـ . استهالک                                                            

                                                                                                                                           41.000 
 

 زیان بود به علت افزایش قیمت ها   هزینه می شد،االن هزینه کردیم سود محاسبه می شود ولی اگر هزینه نمی شد  قبال  نکته:چون

 

 سود)زیان( تحقق نیافته                 جاری                     تاریخی  ***محاسبه سود تحقق نیافته ناشی از نگهداشت:                
 90.000                       160.000                   70.000           زمین                                                            

 12.000                     102.000                   90.000م.ک. پایان دوره                                                          
 18.000                      126.000                  108.000تجهیزات)خالص(                                                         

 120.000                                                                    سود تحقق نیافته پایان دوره                                        
 0                                                 سود تحقق نیافته اول دوره                                                               
 120.000سود تحقق نیافته طی دوره                                                                                                           

 
                                                                                                                                 14.000  =10    %×   

140.000 
تجهیزات                                                                                               -14.000=  126.000         جاری   خالص 

140.000 
                                                                                                                           12.000 =10  %× 120.000 

 120.000 -12.000= 108.000خالص تجهیزات تاریخی                                                                                          
         

 .                  واحد اسمی پول  -تراز نامه به ارزش جاری                                                      
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 ریال                                                                            ریال                          
 35.000ح.پرداختی                                                      40.000             وجه نقد 

 90.000اسناد پرداختی بلند مدت                                      67.000ح.دریافتی          
 210.000            سهام عادی                                       102.000م.کاال              
 160.000سود انباشته                                                   160.000زمین               
 140.000تجهیزات         

      (14.000)استهالک انباشته  
      495.000   حقوق صاحبان سهام    جمع                         495.000        دارایی ها جمع

 

 دادهای پیمانکاری بلند مدتفصل دوم: حسابداری قرار 

روش های مختلف شناسایی درآمد در حسابداری قرار دادهای بلند مدت پیمانکاری : اصول پذیرفته شده ی حسابداری برای شناسایی درآمد  

 روش را مجاز شمرده است:  2

 روش درصد پیشرفت کار-1

 ار تکمیل شده روش ک-2

روش درصد پیشرفت کار :در این روش درآمدها هزینه ها و سود ناخالص به تدریج درپایان هردوره مالی به تناسب پیشرفت کار اندازه  -1

در مقطع زمانی خاص قابل پیش بینی  معقول  به طورپیمان  . برآورد مخارج الزم جهت تکمیل  1گیری و شناسایی می گردد. به شرط آنکه:

 مقرر در پیمان به نحو معقول قابل اتکا و به طور منطقی قابل اندازه گیری باشد.  عواید  یل صشواهد و موارد کافی مبتنی بر تح . 2باشد.

 

 در این روش سود ناخالص به ترتیب زیر درپایان هر دوره مالی شناسایی می شود: 

و برآورد هزینه های الزم باقی مانده برای تکمیل این    : از حاصل جمع هزینه های واقعی انجام شدهبرآورد کل هزینه های پیمان-1

 پیمان حاصل می شود. 

 برآورد هزینه های الزم برای تکمیل پیمان+ هزینه های واقعی انجام شده = برآورد کل هزینه های پیمان                                 

 

: براساس هزینه های تجمعی انجام شده تا پایان دوره مالی برای درآورد کل هزینه های پیمان به  اندازه گیری دوره پیشرفت کار-2

                                                    دست می آید.                       
هزینه های  تجمعی  انجام  شده  تا  پایان  دوره ی مالی 

بر  آورد کل هزینه های  پیمان 
 ت کار = درصد پیشرف 

 

ریال منعقد شده و    3.000.000به مبلغ     1Xمثال: قرار دادی جهت ساخت یک پروژه ساختمانی بین پیمانکار و کارفرما در ابتدای سال  

تکمیل      3Xسال می باشد. عملیات اجرایی ساخت در پایان سال    3ریال بوده و مدت اجرای پیمان    2.600.000کاال خارج برآوردی پیمان  

 فرما گردید، هزینه های واقعی تا پایان هر دوره ی مالی به شرح زیر باشد:   و تحویل کار

        X1 

1.092.000
            

X2 

832.000
              

X3 

700.000
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 1   ÷    3                       1+2                           مطلوبست : محاسبه ی درصد پیشرفت کار در پایان هر سال مالی:               

 پیشرفت کار درصد       برآورد کل هزینه پیمان     هزینه ها تا پایان قرار داد   برآورد   هزینه های واقعی انجام شده تا پایان هر سال   سال

1X                  1.092.000                                       1.058.000                        2.600.000                     42   % 

2X                 1.924.000                                        676.000                           002.600.0                     74   % 

3X                 2.624.000                                            -                                      -                              100  % 

در درصد پیشرفت کار حاصل می    ( : حاصل ضرب مبلغ پیمان )کل مبلغ قرار دادبرآورد کل درآمدپیمان و درآمد هر دوره مالی-3

 شود. 

 مبلغ پیمان = کل درآمد پیمان   ×درصد پیشرفت کار                                                                                                

 می گردد.  برای محاسبه ی درآمد مالی هر دوره کل درآمد پیمان را از درآمد تجمعی تا سال قبل کسر 

 کل درآمد پیمان = درآمد دوره  -درآمد تجمعی تا سال قبل                                                                                         

 

                    1X                                                2 X                                                   3X                   

       1.260.000  =42    %×  3.000.000                2.220.000  =74    %×  3.000.000          3.000.000  =30.000.000  ×  

3.000.000 

               1.260.000  =0-1.260.000              960.000  =1.260.000-  2.220.000       780.000  =2.220.000-  

3.000.000 

 : از تفاوت درآمد مالی هر دوره و هزینه های تحقق یافته هردوره به دست می آید. برآورد سود خالص پیمان-4

 درآمد مالی هردوره = سود ناخالص هر دوره –ه های تحقق یافته هر دوره هزین                                                           

 

                                     1X                               2 X                                         3X                        جمع 

 2.000.000                 780.000                          960.000                      1.260.000درآمد هردوره مالی       

 (000،2.624)                (700.000)                        (832.000)                   (1.092.000)هزینه های انجام شده   

 376.000                   80.000                          28.0001                        168.000سود ناخالص               

                                                                                                                                    

 :  در دفاتر پیمانکار  پیمانکاری بلند مدتثبت های حسابداری 

   × ×  × مخارج انتقالی به دوره بعد                                 

   × ×  ×وجوه نقد                           خرید اسناد مناقصه    -1
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   × × ×ضمانت نامه شرکت در مناقصه  -انتظامی  تسلیم ضمانت نامه   حسابهای-2

   × × ×شرکت در مناقصه .-طرف حسابهای انتظامی               شرکت در مناقصه         

 

   × × ×مخارج انتقالی به دوره ی بعد                                                     

   × × ×بانک                                   کارمزد صدور و ضمانت نامه در بانک   -3

 

   × ×  ×شرکت در مناقصه اقصه   خرید سفته جهت شرکت در من-4

   × × ×وجوه نقد                                                                    

 

   × ×  ×بستن حساب مخارج انتقالی         پروژه در جریان -5

   × × ×به دوره بعددرصورت بستن قرار داد    مخارج انتقال به دوره بعد  

 

 

   ×  × ×به دوره   هزینه ی پیمان  بستن حساب مخارج انتقالی -6

   × × ×بعد درصورت منتفی شدن قرار داد         مخارج انتقالی به دوره ی بعد 

 

 

   × ×  ×پروژه در جریان    انتقال هزینه های شرکت در  -7

   × × ×هزینه های شرکت در مناقصه      مناقصه درصورت عقد قرار داد 

    

   × × ×دریافت پیش دریافت قرار داد    وجه نقد  -8

   × × ×پیش دریافت                                            

 

   × ×  ×پروژه در جریان     خرید مواد و مصالح طی دوره   -9

   × × ×ح. دریافتی                                                      

 

   × × ×پروژه در جریان   دستمزد  پرداخت هزینه های مستقیم شامل -10

   × ×  ×حسابهای مختلف       اره ماشین آالت ، استهالک ماشین آالت   اج

 

 × ×  ×پروژه در جریان      ساخت پروژه هزینه های سرباربرآورد -11

 × ×  ×حسابهای مختلف            بین چند پروژه                    مشترک 
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   × ×کارفرما -ح.دریافتی          ارسال صورت وضعیت-12

   × × ×مبالغ قابل بازیافت پیمان  -ح. دریافتی         ایید آن           و تبه کار فرما 

   × ×% مالیات بر ارزش افزوده   9                                             

   ×  × ×پیش دریافت                                 

   × ×  ×% سپرده ی حسن انجام کار  10وصولی از کارفرما     -13

   × × ×% سپرده ی بیمه   5                               

   × × ×مالیات پیش پرداخت %    3                               

   × × ×نقد  وجه                               

   × × ×کارفرما –ح .دریافتی                                                       

   × ×  ×موجودی مصالح در پای کار          

 برآورد موجودی مصالح پای کار                    × × ×پروژه در جریان ساخت       -14

 

   × ×انتقال مصالح پای کار اول دوره    پروژه ی جریان ساخت  -15

   × × ×موجودی مصالح پای کار                                                

 

   × ×  ×پیمان  نی یافتمبالغ باز-شناسایی درآمد پیمان    حسابهای دریافتی-16

   × × ×درآمد پیمان                                                                    

   × × ×پیمان  ت ب.                                            

   × ×پروژه در جریان ساخت      شده ی بهای تمامشناسایی -17

 پیمان 

 

 سال 3مدت اجرای قرار داد  – 1.500.000مثال : مبلغ قرار داد 

 می گردد.  هر صورت وضعیت مستهلک   % مبلغ 20که متناسب با  300.000 -کارتوسط پیمان-غ پیش دریافت ، دریافت شود مبل

                                                                 1X                               2 X                                         3X 

   1.365.000                         900.000                         350.000هزینه های تحقق یافته تجمعی                     

 -                               460.000                      1.000.000برآورد هزینه های باقیمانده تا انتهای پروژه        

 1.500.000                         875.000                         300.000صورت وضعیت تایید شده تجمعی                  
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% و    9ش افزوده   % ، مالیات بر ارز  3پیش پرداخت مالیات    -%    5سپرده ی بیمه  -%    10سپرده ی حسن انجام کار در صورت وضعیت  

 الباقی مبالغ در هر صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت می شود. 

     1Xتعیین درصد پیشرفت کار: سال  –مرحله اول  

 1X         350.000هـ . تحقق یافته سال       

350.000=  25.926%                                         1.000.000هـ . برآورد کل پروژه                   

1.350.000
 1X= درصد پیشرفت کار تا سال  

 1.350.000پروژه     کاالی خارج برآوردی       

 :   2Xسال 

 2X              900.000هـ . تحقق یافته سال 

900.000=    % 66.176                                      460.000باقیمانده تا پایان          هزینه ها برآورد  

1.360.000
= درصد پیشرفت کار تا پایان سال   

2X    

 1.360.000کل مخارج برآوردی تا پایان           

 %   3X                     :100سال 

 مرحله ی دوم: محاسبه ی درآمد پیمان هر دوره  

 1X       :388.890  =25.926  %× 1.500.000ل سا

 2X       :992.640 =66.176  %× 1.500.000                               603.750  =388.890 – 992.640سال 

 3X       :507.360 =992.640 – 1.500.000سال 

 شناسایی سود ناخالص هردوره:  : سوم حله رم

                                          1X                                2 X                                         3X                               جمع 

دوره          هر  در  پیمان                          507.360                                603.750                           388.890درآمد 

1.500.000 

دوره     هر  در  یافته  تحقق   .                        ( 465.000) **                       (550.000)*                         (350.000)هـ 

1.365.000 

ناخالص                             42.360                                   53.750                             38.890                       سود 

135.000 

                                                                                                                550.000=350.000-900.000 * 
                                                                                                           465.000 =900.000- 1.365.000 ** 

 
 300.000وجه نقد              ثبت های حسابداری الزم-. مرحله چهارم-1

 300.000   پیش دریافت                                                                 



 350.000پروژه ی درجریان                                               

 350.000حسابهای مختلف                  1Xمخارج تحقق یافته سال -2

 

 327.000کارفرما    –دریافتی  ح .                                   

 300.000مبالغ قابل بازیافت پیمان   –ح. دریافتی            ضعیت تایید صورت و-3

 27.000% مالیات بر ارزش افزوده    9                                             

 60.000ب دریافت                                    

 30.000رده حسن انجام  صورت وضعیت    سپ  وصولی-4

 15.000سپرده ی بیمه                                    

 9.000ب.ب. مالیات                                     

 213.000وجه نقد                                          

 327.000کارفرما   -ح . دریافتی                                             

 388.890مبالغ بازیافت پیمان   –ح. دریافتی                                 

 388.890درآمد پیمان                                شناسایی درآمد پیمان   -5

 350.000پیمان    بهای تمام شده                                              

 350.000پیمان   پروژه در جریان  مام شده بهای تشناسایی -6

 

 550.000مخارج تحقق یافته  پروژه در جریان    -2X   :1سال 

 550.000حسابهای مختلف                                            

 

   626.750کارفرما  -ح. دریافتنی                                 

 575.000ریافت بازیافت مبالغ پیمان  ح. د     تایید صورت وضعیت     -2

 * 875-300= 575                                    51.750   مالیات برارزش افزوده                                          

 

 115.000پیش دریافت   575.000×%   20                                    

 57.500% سپرده حسن انجام کار    10وصولی صورت وضعیت   -3

 28.750% سپرده ی بیمه       5                                  

 17.250مالیات     پ.پ %    3                                  
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 408.250وجه نقد                                                     

 626.750کارفرما    –ح. دریافتنی                                                           

 603.750پیمان  قابل بازیافت  مبالغ  –ح. دریافتی                                  

 603.750درآمد پیمان                                         شناسایی درآمد پیمان   -4

 550.000ب.ت پیمان                           

 550.000/پروژه در جریان   900.000  -350.000ب.ت پیمان    -5

 

 465.000مخارج تحقق یافته    پروژه در جریان   -3X    :1سال 

 حسابهای مختلف  /  900.000-1.365.000                                            

 681.250کارفرما    –ح. دریافتی                                  

 625.000مبالغ بازیافت پیمان  –/ ح. دریافتی   1.500.000-875.000تایید صورت وضعیت    -2

 56.250  مالیات برارزش افزوده                                                            

 625.000پ دریافت                                     

 62.500وصولی صورت وضعیت   سپرده ی حسن انجام کار -3

  28.250سپرده ی بیمه                                      

 18.750ب.پ مالیات                                      

 442.750وجه نقد                                      

 681.250کارفرما  –ح. دریافتی                                     

 507.360مبلغ بازیافت پیمان –شناسایی درآمد  ح. دریافتی   -4

 507.360در آمد پیمان                           

 465.000ب.ت پیمان                         

 465.000پروژه در جریان ساخت    ب.ت پیمان  -5

 

 

 پ دریافت                                             .                                       .                     ح .دریافتی مبالغ بازیافت پیمان  

1X    388.890               300.000       1X                                     1X   60.000                   00.0003        1X    

 2X    115.000                                                                          88.890  مانده

2X    602.750              75.0005     2X                                      3X     125.000 
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      117.640مانده   

3X    507.360              625.000    3X    

 

 :حسابداری زیان ناشی از قرار دادهای بلند مدت پیمانکاری

: این حالت به دلیل افزایش در برآورد پیمان ایجاد می شود. که در دوره ی جاری زیان داریم ولی  شناسایی زیان در دوره ی جاری-1

 460.000به جای     2Xدر کل قرار داد در مجموع سود خواهیم داشت. مثال در مثال ...... با فرض اینکه  برآورد هزینه ها در پایان سال  

                                                     ریال باشد، خواهیم داشت:     550.000ریال مبلغ 

%62.09    =900.000

900.000+550.000
    2X                        = درصد پیشرفت کار                                               

 900.000     ه ی واقعی تجمعی مخارج تحقق یافت                                                                  

 550.000           برآورد هزینه ها تا پایان سال                                                                     

 (  2X= درآمد تا پایان سال  1.500.000  ×%   62.09=  931.035)                                           1.500.000کل مبلغ قرار داد 

 (  2X= درآمد سال  1X   »- 931.035»درآمد سال   388.890= 542.145)                                                                    

 2X   (550.000)هـ . تحقق یافته پیمان درسال   

 2X                               (7.855)زیان سال 

     542.145مبالغ بازیافتی پیمان  –حسابهای دریافتی                                                 550.000پروژه در جریان                         

درآمد پیمان                                                                                   550.000حسابهای مختلف                          

542.145 

 

 7.855زیان پیمان      پیمان   زیان ذخیره                          550.000ب. ت پیمان     شناسایی ب.ت پیمان 

 7.855    پیمان  زیان ذخیره                                               550.000پروژه در جریان                               

 

: اگر کل هزینه های پیمان شامل مخارج واقعی و برآورد باقیمانده پیمان تا انتهای قرارداد از کل    شناسایی کل زیان در قرار داد -2

 شد باید برای زیان پیمان ذخیره ی شناسایی شود. مبلغ قرار داد با

    1X                                 2X                                         3X                   در مثال قبل :           

 1.520.000                          900.000                        350.000        تجمعی مخارج تحقق یافته 

 -                                  625.000                     1.000.000 قرار داد  برآورد هزینه ها تا پایان

                                                                              25.926    =%350.000

350.000+100.000
 1X= درصد پیشرفت کار  

                                                                             59.016   = %900.000

900.000+625.000
 2X= درصد پیشرفت کار  
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 350.000پروژه در جریان     : مخارج تحقق یافته  1Xسال 

 350.000حسابهای مختلف                                        

 1.500.000 ×%  25.9260= 388.890مبالغ بازیافتی –ح.دریافتی                       

 388.890شناسایی درآمد   درآمد پیمان   

 350.000ب.ق پیمان                  

 350.000درجریان پیمان   پروژه  ب.ت 

 

 550.000: مخارج تحقق یافته  پروژه در جریان ساخت   2Xسال 

 550.000حسابهای مختلف                                       

 

پیمان   -حسابهای دریافتی                      بازیافتی    ×%    59.016=    885.240                                    496.350مبالغ 

1.500.000 

  –  388.890=    496.350                                                                  496.350       درآمد پیمان      شناسایی درآمد

885.240 

 

 550.000زمین    ب. ت   بهای شناسایی 

 550.000پروژه درجریان ساخت   تمام شده پیمان

 

 10.240پیمان  های تمام شده ب                

 10.240ذخیره ی زیان پیمان        پیمان     ب.ت 

 

 پیمان = محاسبه ی مجموع زیان( شناسایی شده درسال قبل+زیان های مورد انتظار  )سود های                                                

 = محاسبه ی مجموع زیان 25.000+  38.890= 63.890                                                                                             

 63.890  -53.650= 10.24                                                                        1.500.000                   قرارداد      مبلغ 

 0496.35 درآمد                               (                                                       1.525.000)مجموع هزینه های قابل برآورد  

 (550.000)(                                                                            مخارج         25.000)         زیان کل پیمان            

 (53.650به صورت خودکار        )شده  زیان شناسایی                                                                                                

 2X        :496.350درآمد پیمان درسال 
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       2X        : (550.240)ب.ت پیمان درسال 

 2X                     : (63.890 )زیان سال 

 

 620.000: شناسایی مخارج تحقق یافته پیمان   پروژه در جریان ساخت   3Xسال 

 620.000حسابهای مختلف                                                                          

 614.760مبالغ بازیافتی پیمان –ح. دریافتی                               

 614.760درآمد پیمان  1.500.000 -885.160شناسایی درآمد پیمان   

  x9 (5.240 =(620.000- 614.760زیان سال  

ریال برگشت زیان به   5.000ریال زیان داشتیم و   5.240ریال ذخیره گرفتیم، امسال  10.240نکته: چون سال قبل برای کل پیمان 

 می رساند.  609.760دهد و به عدد را کاهش می    x9در نظر گرفته می شود که بهای تمام شده    x9عنوان سود سال 

 

 

         609.760ب.ت پیمان   بهای تمام شده شناسایی 

 10.240ذخیره ی زیان پیمان        پیمان                    

           620.000پروژه در جریان                                                   

 3X       :614.760درآمد پیمان سال

 3X          :(0609.76)ب.ت پیمان در

 3X                 :5.000سود سال 

 

: این روش زمانی کاربرد دارد که میزان پیشرفت کار تکمیل شده قابل برآورد نباشد. در چنین مواردی  صفرشناسایی درآمد بر مبنای  

 درآمد و هزینه این که در پیمان ها به شرح زیر شناسایی می شود:  

 بازیافت آن وجود دارد شناسایی شود. مل شده ای که احتمال آمد پیمان باید تا میزان مخارج تحدر

پیمان باید در دفتر وقوع به عنوان هزینه دوره شناسایی شوند ، اگر کل مخارج پیمان از کل درآمد پیمان بیشتر باشد، زیان مورد  مخارج  

 انتظار پیمان باید بال فاصله شناسایی شود. 

ریال برای این پیمان    350برای احداث یک تونل با شهرداری بسته است. درسال اول مبلغ     9.100مثال: شرکت نیاوران پیمانی به مبلغ  

اتکا پذیر اندازه گیری    می تواند مخارج الزم الزم را برای تکمیل پیمان به گونه ایل نبود تجربه های قبلی پیمانکارنخرج شده است، به دلی

 ی شود. کند در نتیجه تعیین درصد پیشرفت کار نیز میسر نمی باشد. طبق استانداردهای حسابداری در سال اول سود شناسایی نم 

 سال اول:  
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 350ب. ت پیمان           350مبالغ بازیافت پیمان  –ح. دریافتی                                  350پروژه در جریان ساخت    

 350یان ساخت پروژه در جر                                   350درآمد پیمان                                        350حسابهای مختلف   

 ریال باشد، خواهیم داشت: 8.000در صورتی که این پروژه در سال دوم به اتمام برسد ، هزینه های انجام شده در سال دوم به مبلغ 

 سال دوم: 

 9.100 – 350= 8.750                                                  8.000پروژه در جریان ساخت    

                             8.000حسابهای مختلف   

 8.000ب.ت پیمان                                     8.750مبالغ قابل بازیافت  –ح. دریافتی    

 8.000پروژه در جریان ساخت                                                             8.750درآمد پیمان    

 پیمانکار در دفاتر کارفرما: حسابداری قرار داد های بلند مدت  

   × × ×مخارج مقدماتی طرح   تهیه طرح و نقشه و.. مطالعات اولیه وهزینه 

   × × ×وجه نقد                                                       

 

   × × ×وجه نقد                                              

   × × ×طرح  مقدماتی  فروش اسناد مناقصه توسط کارفرما   مخارج

   × ×  ×اسناد تضمینی -انتظامیح.                                          

   × × ×  انتظامیطرح حساب     ز پیمانکار  دریافت ضمانت نامه ا

 

   ×  × ×انتقال مخارج مقدماتی طرح به حساب دارایی در جریان تکمیل   دارایی در جریان تکمیل 

   × ×مخارج مقدماتی طرح                                                                               

   × × ×پ.ب پیمانکار                               

   × × ×پرداخت پ. ب پیمانکار  وجه نقد 

   × × ×دارایی در جریان تکمیل                                           

   × ×  ×دریافت صورت وضعیت از پیمانکار  مالیات بر ارزش افزوده 

 پیمانکار -حسابهای پرداختی                                           

 

   × × ×پرداخت مبلغ صورت وضعیت به پیمانکار ح. پرداختی به پیمانکار 

   × ×مان ب. پ پی                                                  

   × × ×حسن انجام کار –ح. پرداختی                                                   



   × ×  ×امور مالیاتی اداره  –ح. پرداختی                                                    

   × × ×تامین اجتماعی  –ح. پرداختی                                                   

        × × ×وجه نقد                                                   

 

   ×  × ×شده تکمیل تحویل کار توسط پیمانکار به کارفرما  دارایی 

   × × ×دارایی در جریان تکمیل             )خاتمه کار(                    

   × × × حسابهای انتظامی طرف                              

   × × × انتظامی ابطال ضمانت نامه ها  حسابهای 

   ×  × ×سپرده ی حسن انجام کار  –ح. پرداختی                                             

   × × ×استرداد سپرده ی حسن انجام کار   وجه نقد 

 

پیماتمامی  طبق اصول حسابداری   برای تکمیل  نیاز  بهای  مخارج عادی و ضروری مورد  به کارفرما جزء  تا زمان تحویل  تمام شده ی  ن 

و با توجه به صورت وضعیت تایید شده  پیمان به حساب می آید، در قرار دادهای بلند مدت پیمانکاری کارفرما به منزله ی خریدار تلقی شده  

و متناسب با پیشرفت عملیات اجرایی پیمان در دوران ساخت در سر فصل دارایی در جریان ساخت در ترازنامه هزینه ها  دریافتی از پیمانکار  

سرفصل اموال ، ماشین آالت  می شوند تحت  را انباشته می کند. این نوع دارایی ها پس از تکمیل بهره برداری مشمول محاسبه استهالک  

 و تجهیزات و یاساختمان در ترازنامه طبقه بندی خواهد شد. 

 

 

             

 : اعتبارات اسنادی 3فصل                                                                            

      خریدهای خارجی 

وسیعی از نیازهای خود به مواد و کاال را از فروشندگان خارجی تهیه می کنند. از آنجا که  شرکت ها و سازمان های تولیدی و تجاری، بخش 

هر کشور، قوانین و مقررات خاص خود را جهت واردات مواد و کاال دارد، خرید خارجی، نسبت به خرید داخلی، مستلزم فرایند کامال متفاوت  

خریدار و فروشنده هم چنین تفاوت در قوانین تجاری کشورها باعث می شود ،  و پیچیده تری است. برای مثال، وجود مسافت زیاد بین 

ریسک خرید خارجی، بسیار بیش تر از ریسک خرید داخلی ، سیستم بانکی به عنوان یک واسطه معتبر، وارد عمل شده و از طریق ابزار  

دو طرف یک معامله خارجی را کاهش می هد. در این   اعتبارات اسنادی و دیگر ابزارها، تا حدود زیادی ریسک های مبادله تجاری بین 

 بخش ضمن معرفی اعتبارات اسنادی و مراحل آن، نحوه ی حسابداری خریدهای خارجی از طریق این سیستم تشریح می شود. 

 انواع مختلف خرید خارجی از حیث نوع  پرداخت 
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 .روش امانی  1

 .روش پیش پرداخت کامل ) بدون انتقال ارز( 2

 اعتبارات اسنادی .روش 3

 .روش برات اسنادی 4

روش امانی: در خریدهای خارجی، همانند حساب های دفتری متداول در ایران است. در این روش، فروشنده کاالی مورد نظر را برای خرید  

. این نوع از خرید خارجی  ارسال می کند. خریدار پس از دریافت کاال، وجه مربوط به بهای کاالهای دریافتی را برای فروشنده حواله می کند

حداکثر ریسک را برای فروشنده و حداقل ریسک را برای خریدار دارد. طبیعی است، تنها در معامالتی از این روش استفاده می شود که  

 می شود. فروشنده به خریدار، اعتماد کامل داشته باشد. با توجه به ریسک باالی روش امانی برای فروشنده، این روش به ندرت استفاده 

در روش پیش پرداخت کامل ) بدون انتقال ارز( که کامال برعکس روش امانی است، کل ریسک خرید خارجی به خریدار منتقل می شود و  

حداقل ریسک برای فروشنده وجود دارد. به این ترتیب که خریدار، کل بهای کاال را به فروشنده ، پرداخت می نماید. پس از آن، فروشنده  

ارسال کاال برای خریدار می نماید. در روش انتقال بدون ارز همانند روش امانی، سیستم بانکی در انجام مبادالت، نقشی فعال ندارد  اقدام به 

ود.  و در نتیجه اعتماد کامل خریدار به فروشنده و یا نیاز مبرم خریدار به کاال باعث می شود که در یک مبادله خارجی از این روش استفاده ش

ذکر است، طبق قوانین وزارت بازرگانی ، روش بدون انتقال ارز، تنها برای واردات مواد اولیه جهت شرکت های بازرگانی ) مانند   الزم به

 شمش آهن( مجاز است. 

ول  در روش برات اسنادی ، فروشنده به مبلغ بهای کاالی مورد معامله، یک فقره برات صادر و برای بانک خریدار ارسال می کند. پس از قب

برات توسط بانک خریدار، مدارک از جمله ی شماره ی بیمه نامه و شماره ی برات توسط خریدار برای فروشنده ارسال می گردد و فروشنده،  

  کاال را برای خریدار ارسال می کند. در صورتی که برات نقدی باشد، خریدار بالفاصله پس از دریافت کاال، وجه مربوط را به حساب فروشنده 

می نماید. در صورتی که برات غیرنقدی باشد، بهای کاال، در سررسید تعیین شده به فروشنده پرداخت خواهد شد. در واقع برات   واریز

اسنادی شباهت زیادی به اعتبارات اسنادی دارد با این تفاوت که سیستم بانکی برخی از مسئولیت ها را بر عهده ی فروشنده و خریدار می  

مقایسه با اعتبارات اسنادی، خریدار و فروشنده ریسک بیش تری را متحمل می شوند. مزیت روش برات اسنادی، کمتر   داند و بنابراین، در 

 بودن هزینه های این روش در مقایسه با اعتبارات اسنادی است. 

 اعتبارات اسنادی 

بلغ پرداختی توسط خریدار به موقع و یا مبلغ  اعتبار اسنادی تعهدی از سوی بانک به خریدار و فروشنده است. بانک ، تعهد می کند که م

صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. چنان چه خریدار قادر به پرداخت بهای کاالی خریداری شده نباشد، بانک موظف است باقی مانده یا  

از انتقال صحیح مبالغ پرداختی استفاده  تمام مبلغ تعهد خریدار را بپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب در معامالت بین المللی به منظور اطمینان 

می شود. به دلیل ماهیت، معامالت بین المللی که شامل عواملی هم چون مسافت و تفاوت قوانین کشورها و غیره است، اعتبارات اسنادی  
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ریافت تآییدیه حمل کاال، وجه  در تجارت بین المللی به یک جنبه بسیار مهم تبدیل شده است. هم چنین ، بانک به نیابت از خریدار تا زمان د

 را به فروشنده پرداخت نخواهد کرد. 

 مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی 

 .اطمینان فروشنده از این که پس از ارائه اسناد حمل ، وجه کاال را مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار دریافت می کند.  1

 .امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کاال. 2

 تحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه در قرارداد میان طرفین. .3

 .اطمینان از این که فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کاال از فروشنده، وجه اعتبار به وی پرداخت می شود. 4

 یافته. . امکان دریافت تسهیالت توسط فروشنده برای تهیه ی کاالی سفارش شده در مقابل اعتبار گشایش  5

 .به جای خریدار، بانک پرداخت بهای کاال را در معامالت تعهد می کند. 6

 انواع اعتبار اسنادی 

به   با توجه به تعهدات خریدار و فروشنده در یک قرار داد اعتبار اسنادی، انواع مختلفی از اعتبارات اسنادی به وجود آمده است که در ادامه

شریح می شوند. در خصوص اعتبارات اسنادی در ایران، باید خاطر نشان کرد که به دلیل محدودیت  اختصار برخی از مهم ترین انواع آن ت

 های وضع شده توسط بانک مرکزی، برخی از این اعتبارات در ایران غیر قابل استفاده است و یا به مجوز خاص از بانک مرکزی نیاز دارد. 

در اعتبارات  Irrevocable L/C).   مقابل اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت )( در Revocable L/C.اعتبارات اسنادی قابل برگشت )1

اسنادی قابل برگشت، خریدار و یا بانک گشایش کننده اعتبار می تواند بدون اطالع ذی نفع )فروشنده(، هرگونه تغییر یا اصالحی در شرایط  

ام تعهدات  نمی شود، زیرا فروشنده نسبت به پایدار ماندن اعتبار و انجاعتبار به وجود آورد. واضح است از این نوع اعتبار استفاده چندانی 

 خریدار، اطمینان ندارد. 

 . اعتبار  Untransferable L/C)در مقابل اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال )  Transferable L/C).اعتبار اسنادی قابل انتقال )2

نفع ) فروشنده( حق دارد همه یا بخشی از اعتبار گشایش شده را به شخص یا  اسنادی قابل انتقال به اعتباری گفته می شود که ، ذی 

 اشخاص دیگری انتقال دهد. 

( اعتباری است که وجه اعتبار بالفاصله پس از ارائه ی اسناد از سوی ذی نفع،  Usance L/C.اعتبار اسنادی نسیه یا مدت دار ) یوزانس، 3

ز مدت تعیین شده صورت می گیرد. در واقع فروشنده به خریدار مهلت می دهد که بهای کاال  پرداخت نمی شود بلکه پرداخت وجه آن، بعد ا 

 را پس از دریافت و فروش آن بپردازد.  



( اعتباری است که طبق آن بانک ابالغ کننده پس از رؤیت اسناد حمل ارائه شده از طرف  At sight L/C. اعتبار اسنادی دیداری )4

 تمام شرایط اعتبار از سوی وی، بالفاصله وجه آن را پرداخت می کند.فروشنده، در صورت رعایت 

 گروه ها و افراد درگیر در اعتبار اسنادی 

در فرایند ایجاد اعتبار اسنادی، چهار گروه اصلی حضور دارند. البته با توجه به شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشورها این امکان وجود  

 ین فرایند وارد شوند. دارد که گروه های دیگری نیز به ا

.خریدار )متقاضی اعتبار( شخص یا شرکتی است که از بانک گشایش کننده ی اعتبار اسنادی، درخواست می کند تا نسبت به گشایش  1

 اعتبار اسنادی به نفع ذی نفع اقدام نماید و از طرف وی پرداخت وجه را متعهد شود. 

اعتبار اسنادی به نفع او گشایش شده و چنان چه شرایط اعتبار را کامال رعایت نماید،  .فروشنده ) ذی نفع اعتبار(. شخص یا شرکتی که 2

 وجه اعتبار اسنادی را دریافت خواهد نمود. 

.بانک خریدار ) بانک گشایش کننده ی اعتبار(. این بانک از زمان گشایش اعتبار اسنادی، برای پرداخت وجه اعتبار، تعهدی برگشت ناپذیر  3

 دارد. 

ک ابالغ کننده ی اعتبار. این بانک از طرف بانک گشایش کننده ی اعتبار جهت ابالغ اعتبار اسنادی به ذی نفع انتخاب می شود.  . بان4

مسئولیت این بانک به حصول اطمینان از صحت اعتبار اسنادی و سپس ابالغ آن به ذی نفع محدود است. اگر بانک ابالغ کننده به  

 اعتبار، نسبت به تآیید اعتبار اقدام کند، بانک تآیید کننده ی اعتبار نامیده می شود. درخواست بانک گشایش کننده ی 

 مراحل گشایش اعتبارات اسنادی 

.دریافت پیش فاکتور ) پروفرما(  از فروشنده ی کاال )پیشنهاد نهایی فروشنده ی کاال به خریدار که در آن مشخصات کاال اعم از وزن ،  1

 حویل، مبدآ  و مقصد قیده شده است( . نوع ، مقدار، بها، مدت ت

 .تکمیل فرم درخواست ثبت سفارش توسط خریدار. 2

 .اخذ مجوزهای الزم از مراکز قانونی جهت تکمیل فرم ثبت سفارش، مانند )اداره استاندارد ، گمرک و .......( 3

 و ارائه ی آن به بانک مذکور.  .دریافت و تکمیل فرم درخواست گشایش اعتبار اسنادی از بانک گشایش کننده ی اعتبار4

 . پرداخت مبلغ بیمه و دریافت بیمه نامه ی باربری و ارائه آن به بانک گشایش کننده ی اعتبار. 5

 . واریز کل یا درصدی از مبلغ پیش فاکتور به عنوان پیش پرداخت اعتبار اسنادی در وجه بانک گشایش کننده ی اعتبار. 6

 تبار اسنادی به بانک کارگزار )فروشنده ی کاال(. . اعالن بانک گشایش کننده ی اع7



ل  در این مرحله، فروشنده ی کاال با اطالع از گشایش اعتبار نسبت به تهیه و ارسال کاال به خریدار اقدام می نماید. نسبت به تهیه و ارسا

کاال به خریدار اقدام می نماید. بدیهی است که فروشنده، اسناد و مدارک مربوط به حمل کاال ) اسناد حمل شامل گواهی مبدآ ، بارنامه ،  

ی بازرسی( را به بانک کارگزار تحویل می دهد. بانک کارگزار پس از دریافت مدارک و تآیید صحت و مطابقت آن با شرایط اعتبار، مبلغ  گواه 

اعتبار را به فروشنده ی کاال پرداخت می نماید. اسناد و مدارک هم از طریق بانک کارگزار به بانک گشایش کننده ی اعتبار پس از دریافت  

اد و مدارک حمل و تطبیق آن با شرایط اعتبار، مراتب را به اطالع متقاضی رسانده و مبلغ اعتبار اسنادی را از محل سپرده  و رؤیت اسن

برداشت می کند. بانک گشایش کننده ی اعتبار مراتب را به اطالع متقاضی رسانده و مبلغ اعتبار اسنادی را از محل سپرده برداشت می کند.  

اعتبار پس از تسویه حساب با متقاضی ، اسناد و مدارک حمل را پشت نویسی نموده و جهت ترخیص کاال به خریدار  بانک گشایش کننده ی 

 فرآیند اعتبارات اسنادی را نمایش می دهد.  زیرتحویل می دهد. تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : هزینه های اعتبار اسنادی 

 هزینه ی گشایش اعتبار دربانک گشایش کننده اعتبار: -1

 5 گمرک  ترخیص کاال 12
 تحویل کاال 

 

 ت
 ذی نفع 
 فروشنده
 

 فروش قرار داد -1
 متقاضی اعتبار 

 )خریدار( 

 

 درخواست
 گشایش   

 اعتبار 

 

 

10 
 پرداخت 

 

 
11    

 ظهرنویسی 

 

 

صادر   بانک

 کننده اعتبار 

 پرداخت 7
 وجه     
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 گشایش اعتبار 3

 



هزینه ی کارمزد گشایش اعتبار=                 -1-1
1

1000
 پروفرما ارزش   ×نرخ ارز  × 

هزینه ی کارمزد فروش ارز=                     -1-2
0.5

1000
 پروفرما   ارزش ×نرخ ارز  ×  

 اسناد: ظهر نویسی هزینه های بانکی -2

اسناد=                            گمرکی .کارمزد  2-1
0.5

1000
 درصد( 90)عموما باقی مانده مبلغ اعتبار ×نرخ ارز  × 

 سوئیفت.هزینه ی ارسال 2-2

 هزینه ی تمبر مالیاتی  -2-3

کارمزد ثبت سفارش =                              -3
0.5

1000
 ارزش کاال  CFR ×نرخ ارز  × 

 

 CFR%(                    قیمت کاال در مقصد =  CFR 10) ×اال حق بیمه باربری=   نرخ بیمه ک-4

   FOB%(                   قیمت کاال در مبدا=  FOB 20)  ×نرخ بیمه کاال                             

ارائه  گمرکی    هزینه-5 یا به صورت    ×%    0.5درصد ارزش کاال)  0.5که بر مبنای  شده است  : شامل خدمات  }بیمه +ارزش کاال{( و 

 توافقی تعیین می گردد. 

بازرسی  -6 ارائه شده توسط  هزینه  تعرفه  گمرک  :هزینه ی خدمات  تعیین  بارگیری،  و  داری،تخلیه  انبار  : هزینه حقوق ورودی،  که شامل 

 درآزمایشگاه و مراقبت می باشد. 

 : اعتبارات اسنادی  عملیات حسابداری

 سیستم عملیات حسابداری مربوط به اعتبار اسنادی در دفاتر وارد کننده کاال)خریدار( به قرار زیر می باشد:  

افتتاح و عملیات مربوط به آن را در حساب بدهکار یا   اعتبارات اسنادی«  با عنوان »حساب  وارد کننده کاال)خریدار( در دفاتر خود حسابی 

 ساب را ثبت می نماید: بستانکار این ح

 نام حساب بستانکار               نام حساب بدهکار                                                                                           

 اسنادی                  وجوه نقد)بانک( .واریز بابت سپرده ثبت سفارش                                                    اعتبارات 1

 .واریز پیش پرداخت ثبت سفارش                                                 اعتبارات اسنادی                  وجوه نقد)بانک(2

 وجوه نقد)بانک(                   .پرداخت بابت کارمزد ثبت سفارش                                               اعتبارات اسنادی3
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 .پرداخت بابت کارمزد گشایش اعتبار                                             اعتبارات اسنادی                  وجوه نقد)بانک( 4

 وجوه نقد)بانک(             .پرداخت بابت هزینه های پستی، تلگراف و....                                  اعتبارات اسنادی      5

 نک(.پرداخت بابت بیمه کاال                                                           اعتبارات اسنادی                  وجوه نقد)با6

 وجوه نقد)بانک(             .پرداخت بابت کارمزد تغییر شرایط                                               اعتبارات اسنادی     7

 .واریز اعتبار پس از کسر پیش پرداخت                                         اعتبارات اسنادی                  وجوه نقد)بانک( 8

 وجوه نقد)بانک(          .پرداخت بابت هزینه اعتبار                                                       اعتبارات اسنادی         9

 .پرداخت بابت ترخیص کاال و کرایه حمل                                   اعتبارات اسنادی                  وجوه نقد)بانک( 10

 وجوه نقد)بانک( .پرداخت بابت بهره اعتبار موقت                                              اعتبارات اسنادی                  11

 .برگشت بابت سپرده ثبت سفارش                                           وجوه نقد)بانک(                   اعتبار اسنادی 12

 .برگشت بابت قسمتی از سفارش انجام نشده                              وجوه نقد)بانک(                   اعتبار اسنادی 13

 ل خسارت از بیمه در مواردی که بخشی از کاال  .وصو14

 ی آسیب دیده  است                                                                  وجوه نقد)بانک(                   اعتبار اسناد

 اعتبار اسنادی                    کاال**     موجودی .ترخیص کاال از گمرک) بستن حساب(                                     15

*بانک ها معموال هنگام واریز سپرده ثبت سفارش برای مشتریان خود اعتبار موقت معادل سپرده ثبت سفارش در اختیار مشتریان خود قرار  

 داده و در زمان ترخیص کاال این مبلغ تسویه می گردد. 

، تجهیزات جهت نیاز خود وارد نموده باشد ، به جای خرید کاال )موجودی کاال(،  **درمواردی که واحد تجاری دارایی اموال ، ماشین آالت  

 حساب دارایی اموال و ماشین آالت مربوط بدهکار می شود. 

 فرآیند عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی در عمل بر اساس مثال فرضی به قرار زیر است: 

به بانک ارائه می نماید.    CIFدالر بر مبنای    50.000شورژاپن پروفرما به ارزش  واحد کاال از ک   100فرض کنید شرکت الفبا وارد کننده  

 عملیات زیر به ترتیب وقوع مربوط به ورود یکصد واحد کاال به قرار زیر است: 

 است. ریال   35.000برابری هر دالر نرخ در هزارم بر اساس ارز شناور می باشد   0.5ثبت سفارش پروفرما که هزینه ی کارمزد آن -1

 50.000 × 35.000= 1.750.000.000ارزش کل پروفرما                              875.000اعتبارات اسنادی     



=  875.000کارمزد                                                   875.000وجوه نقد      
0.5

1000
  ×  1.750.000.000 

 ریال است. یک میلیون  مبلغ برابرند، پرداخت بابت بیمه نامه می کبیمه شرکت الف ارزش پروفرما را  -2

 1.000.000اعتبارات اسنادی            

 1.000.000وجه نقد                     

 و تقاضای گشایش اعتبار  متقاضی % مبنای پروفرما نرخ ارزی صادراتی توسط   10بر مبنای  پرداخت ودیعه-3

 50.000  × 35.000 ×%  10= 175.000.000                                          175.000.000اسنادی   اعتبارات سپرده   

 175.000.000وجوه نقد              

مبلغ  -4 بابت    1.750.000.000برداشت  از حساب جاری شرکت  ثبت سفارش  100ریال  بابت سپرده  پروفرما  ارزش  اصلی  %  )مبلغ 

 اعتبار( 

 1.750.000.000ت اسنادی   اعتبارا     

 1.750.000.000وجوه نقد                         

 50.000ریال   اعتبارات اسنادی   50.000هزینه تلگراف بابت اعالم گشایش اعتبار به مبلغ -5

 50.000وجه نقد                                                                                             

 45.000ریال      اعتبارات اسنادی 45.00پرداخت هزینه ی ترخیص کاال به مبلغ  -6

 45.000ه نقد           وج                                                                       

 

 % بعالوه مالیات ارزش افزوده اخذ می کند.   5گمرک حقوق و عوارض گمرکی را با اخذ تعرفه واردات  -7

 ({ 50.000 × 35.000+)1.000.000} ×%   5= 87.550.000         حقوق گمرکی                                

 (50.000 × 35.000) ×%  9= 15.750.000ه         مالیات بر ارزش افزود                      

 87.550.000اعتبارات اسنادی            

 15.750.000مالیات بر ارزش افزوده دریافتنی    

 24.505.000وجوه نقد                                       



 175.000.000وجه نقد       مسترد میکندبانک ودیعه ثبت سفارش به وارد کننده -8

 175.000.000سپرده اعتبارات اسنادی                                                                       

 ریال بابت هزینه حمل و انبار داری از گمرک به انبار شرکت:  2.000.000پرداخت مبلغ -9

 . سنادی               اعتبارات ا                                                                        2.000.000اعتبارات اسنادی      

 1.862.725.000             875.000                                                                      2.000.000وجه نقد               

 1.000.000                           1.862.725.000.ثبت ورود کاال به انبار شرکت   موجودی کاال   10

 1.750.000.000                          1.862.725.000اعتبارات اسنادی                                           

                                                                                                           50.000 

                                                                                                            45.000 

                                                                                                          8.755.000 

                                                                                                         2.000.000 

                         

                                                                                                         .000725.8621.  .000725.621.8 

 : حسابداری فعالیت های کشاورزی 4فصل 

 تعاریف مرتبط با فعالیت های کشاورزی 

 فعالیت کشاورزی با معانی مشخص شده به کار رفته است:  26استاندارد های زیر دراستاندارد حسابداری شماره 

*فعالیت کشاورزی: عبارت است از مدیریت بر دگر دیسی دارایی های زیستی برای فروش و تبدیل به تولید کشاورزی یا افزایش دارایی ها  

 زیستی . ی 

*دگر دیسی: شامل فرایند های رشد ، تحلیل ،تولید و تولید مثل است که به تغییرات کیفی یا کمی دارایی زیستی می انجامد . نتایج دگر  

 دیسی )تغییرات(: 

یا  - یا گیاه(  افت کیفیت حیوان  یا  در کمیت  )افزایش کمی و کیفی(، تحلیل )کاهش  از طریق رشد  دارایی زیستی  تولید مثل  تغییرات در 

 )تکثیر حیوان یا گیاه زنده( یا 

 تولید محصوالت کشاورزی از قبیل برگ چای ، پشم و شیر در مرحله برداشت. -

عبارت است از حیوان یا گیاه زنده که درنتیجه ی رویداد گذشته و توسط نهادی کنترل می شود . کنترل ممکن است از  دارایی زیستی:  

 ری از موارد قانونی باشد. طریق مالکیت یا از طریق نوع دیگ
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از دارایی های زیستی واحد تجاری )گندم، برنج، ذرت دانه ای، حبوبات، پنبه،  تولید کشاورزی:   از محصول برداشت شده  عبارت است 

 چغندر قند، محصوالت باغی و...(

تو دارایی های زیستی مولد یا  و  نژاد  ، اصالح  تولید مثل  به قصد  از یک دارایی که  دارایی  :عبارت است  با حفظ حیات  لید کشاورزی 

زیستی ، نگهداری می شود و قابلیت برداشت در بیش از یک سال را دارد. دارایی زیستی مولد شامل اقالمی مانند دام های شیری، تاکستان  

 ها درختان میوه و مرغ های تخمگذار هستند. 

ه واجد شرایط تعیین شده برای دارایی های زیستی مولد نیست .  :به طبقه ای از دارایی زیستی گفته می شود کدارایی زیستی غیر مولد 

این گونه دارایی ها اغالمی هستند که به عنوان تولید کشاورزی برداشت می شوند یا به عنوان دارایی های زیستی به فروش می رسند. دام  

گ از قبیل ذرت و  در جریان رشد  پرورشی، غالت  آماده فروش، ماهی  دام های  ،  ها گوشتی،  الوار  تهیه ی  ندم و درختان پرورشی جهت 

موجودی محصول زراعی و باغی پس از برداشت آنها ، نمونه هایی از دارایی های زیستی غیر مولد می باشد. این نوع دارایی ها به عنوان  

 دارایی جاری در ترازنامه منعکس می شود.  

 های اصالح نژاد ، دام پرورش می دهند اطالق می شود. :به واحد هایی که به طریق صنعتی و با توجه به روش دامپروری

 

 

 به واحدهای پرورشی دام که با تعداد محدود و به روش سنتی در آن دام نگهداری می شود اطالق می شود.  : دامداری

که به عنوان ابزار مولد  :دارایی های ثابت زنده  شامل انواع دام زنده ، درختان ، ریشه گیاهان بیش از یک سال است ،  دارایی ثابت زنده 

 مورد بهره برداری قرار می گیرد. 

 : عبارت است از مجموعه حیوانات یا گیاهان زنده. گروهی از دارایی های زیستی

 : دامی است که برای تولید شیر و گوساله )اعم از نر یا ماده( مورد استفاده قرار می گیرد. دام زنده داشتی

 تمام شده تحصیل بهای  رایی های زیستی مولد   شناسایی اولیه :دا-1انواع فعالیت های کشاورزی  
 ک انباشته و  الشناسایی در تاریخ تراز نامه : بهای تمام شده پس از کسر استه                                                                       

 کاهش ارزش انباشته یا مبلغ تجدید ارزیابی                                                                        
 

 شناسایی اولیه: بهای تمام شده یا ارزش منصفانه    دارایی زیستی غیر مولد)تولید کشاورزی( -2                                   
 شناسایی در تاریخ ترازنامه: ارزش منصفانه پس از کسر مخارج                                                                                           

 برآوردی زمان فروش                                                                                          
 



تاسیس و شروع به عملیات کشاورزی نمود. میزان برداشت محصول    1X  13صنعت کارون در اول سال    و  مثال : فرض کنید شرکت کشت

و بقیه محصوالت تولیدی در سال    1X  13کیلو در سال    8.000کیلو بوده است . مقدار    10.000بالغ بر    1X  13کشاورزی در طی سال  

2X 13  :به مشتریان فروخته شده است. سایر اطالعات مربوط به رویدادهای واحد تجاری طی دوسال متوالی به قرار زیر می باشد 

برآو مخارج  کسر  از  پس  منصفانه  ارزش  به  برداشت  زمان  در  کشاورزی  بر  تولید  بالغ  غالت  کیلو  هر  فروش  زمان  ریال،    1.000ردی 

ریال، برآورد مخارج فروش هر کیلو غالت )تحقق یافته و پرداختی در زمان فروش (    6.000.000استهالک تجهیزات کشاورزی بالغ بر  

 ریال، وصولی بابت فروش محصوالت کشاورزی:   200بالغ بر 

 1X 13                                                 18.000.000سال

 2X 13                                                 10.000.000سال

 3X 13                                               2.000.000سال 

                                                              30.000.000 

 به شرح زیر است:  1X 13وضعیت مالی شرکت کشت و صنعت کارون در اول سال 

 ریال 60.000.000.تجهیزات                                   1

 ریال 60.000.000سهام عادی                      -.سرمایه2

 

نحوه ثبت رویداد های مربوط به تولید محصوالت کشاورزی و شناسایی درآمد به روش تکمیل ) برداشت محصول( با توجه به اطالعات  

 فوق  

 به قرار زیر می باشد: 

 16.000.000بهای تمام شده انتهای    -2                                              16.000.000غالت -موجودی کاال -1
 16.000.000موجودی غالت                                                        10.000.000( وجه نقد    10.000 × 1.000)     

هزینه های محصول و انتقال به بهای تمام  بستن                                                          6.000.000استهالک انباشته           
 شده  

 همزمان با برداشت                                                                                                   
 

 24.000.000حسابهای دریافتنی    -4                                               30.000.000دی غالت  موجو   -3
  ×  3.000)  24.000.000موجودی غالت                                       30.000.000(  10.000  ×  3.000درآمد تولید )     

8.000) 

      1xه )برداشت(                                فروش سال بابت شناسایی درآمد به ارزش منصفان     
 

 1.600.000هزینه های فروش   -6                                                       18.000.000وجه نقد   -5

 ×  200)  1.600.000وجه نقد                                                                                  18.000.000ح. دریافتنی        

8.000) 
 x1ثبت هزینه های فروش در سال                                                            1xدر سال   وصول مطالبات       

 



29-7/12  /1x   6.000.000حسابهای دریافتنی    -8                                    400.000هزینه های فروشی 
 5.600.00موجودی غالت                                                                400.000موجودی غالت                     

 2xکیلو غالت در سال 2.000فروش             1xکیلو محصول در سال   02.00بابت هزینه ی فروش                    

 

 

 

 .                                1xوجه نقد       .                    2xح.دریافتنی                         .                     1xح. دریافتنی  
 10.000.000   18.000.000       10.000.000    6.000.000دوره اول                  18.000.000   24.000.000

                                                            6.000.000                                                 1.600.000 
6.000.000                                               2.000.000                             6.400.000 

 
 

 .                          2xموجودی غالت  .                              1xموجودی غالت              .                     2x  وجه نقد 

 5.600.000      5.600.000اول دوره       24.000.000     30.000.000               400.000        6.400.000

10.000.000                                                       400.000 
16.000.000                                  5.600.000                                      

 

 .                             1xهزینه ی فروش سال 

1.600.000 
400.000 

 

2.000.000 
 
 
 

 ریال( گزارشگری مالی در دوسال متوالی )واحد هزار  

 ناسایی درآمد در مقطع تکمیل محصول ش                           

   1x                        2xصورت سود و زیان:            

 -                      30.000درآمد                        

 هزینه ها: میشودکسر

 ب.ت کاالی تولیدی/ فروخته شده:  

 -(                     10.000)  های متغییرتولید هزینه 

 -(                       6.000)استهالک تجهیزات      

 -(                   16.000بهای تمام شده ی تولید )

 -(                     2.000)هزینه های فروش       

 -(                   18.000)جمع هزینه ها            

 -                       12.000سود خالص               



 تراز نامه: 

 16.000                6.400وجوه نقد                 

 2.000                6.000ح. دریافتنی              

 -                      5.600           موجودی غالت 

 54.000              54.000تجهیزات )خالص(     

 72.000             72.000 جمع                     

 60.000             60.000سهام عادی  -سرمایه

 12.000             12.000سود انباشته            

 72.000             72.000جمع                    

 

به شرح زیر در  دامپروری  مولد شرکت  زیستی    ات مربوط به دارایی های عطال(: اگله های شیریمولد )زیستی  مثال مربوط به دارایی های  

 دست است: 

                                                . اسقاطسال ، روش استهالک ، خط مستقیم بدون ارزش   5( دارایی زیستی مولدبرآوردی دارایی زیستی مولد) عمر مفید 

 مبلغ هزار ریال                                                                              

 250.000تمام شده ی تحصیل دارایی های زیستی                      بهای

    1xمولد)گله شیری( در ابتدای سال  

 2x                                             135.000/  29/12ارزش بازیافتنی  

 3x                                        95.000 /29/12ارزش باز یافتنی در 

 مطلوبست ثبت رویدادهای فوق :

1/1/1x       2/   29/12                        250.000دارایی زیستی مولدx    50.000هزینه استهالک گاو های شیری  =
250.000

5
     

 50.000استهالک انباشته گاو های شیری                                              250.000وجوه نقد                       

 و های شیری          ثبت تحصیل گا             

 

 29/12  /2x     2/    29/12    50.000هزینه ی استهالک گاوهای شیریx    15.000هزینه کاهش ارزش دارایی 

 15.000کاهش ارزش انباشته دارایی                          50.000استهالک انباشته گاوهای شیری                   

 

 3x    15.000مبلغ دفتری                                                                                                         

    3x        (135.000)ارزش بازیافتنی                                                                                                  
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 15.000هزینه کاهش ارزش                                                                                                        

 ریال می باشد.  135.000مبلغ   2xمانده عمر مفید گاوهای شیری از پایان سالای باقی مبلغ استهالک پذیر بر

   

29/12 /3x          45.000      هزینه استهالک  =
135.000

3
     

 45.000استهالک انباشته                         

 

 (135.000 – 45.000=) 90.000مبلغ دفتری جدید  

 3x   95.000مبلغ ارزش بازیافتنی 

 ریال  5.000اختالف                      

که مبلغ دفتری جدید از  نحوی    به  داده می شود   کاهش ارزش برگشت  دفتری است زیان  ارزشبا توجه به اینکه ارزش بازیافتنی بیشتر از  

 مبلغ محاسبه شده با فرض عدم شناسایی زیان باشد ارزش در سال های قبل نباید بیشتر شود. 

 

 

 ریال 90.000مبلغ دفتری جدید  

 (250.000-150.000ریال    )100.000                      ارزشاسایی زیان کاهش مبلغ دفتری با فرض عدم شن

 ریال  10.000اختالف                           

زیان کاهش  شناسایی  ریال می رسدو از مبلغ دفتری با فرض عدم    105.000ریال به مبلغ دفتری جدید اضافه کنیم به    15.000اگر  

در  ریال را به عنوان استهالک که    5.000و  ارزش لحاظ کرده  ریال را به درآمد افزایش    10.000  تا سقف راین  ارزش بیشتر می شود. بناب

 مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش است(محاسبات قبل کمتر محاسبه شده لحاظ می کنیم .)مبنای کلیه ی  سال

 50.000هزینه استهالک قبل از زیان کاهش ارزش                                                                    

 ( 45.000)هزینه استهالک بعد از زیان کاهش ارزش                                                                   

                                                                                                                     5.000 

 15.000ه       کاهش ارزش انباشت      

 5.000استهالک انباشته گاوهای شیری                 

      10.000ارزش گاوهای شیری   درامد افزایش               
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