
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرس:فرشته کیااحمدی

 سایت آموزشی حسابدارشید

 

 

 

  

 

 

 جزوه و تمرینات

 جلسه چهارم

 اصول و فنون حسابداری



 

 کاال موجودی ارزیابی روشهای

 موجودی .کنند نگهداری و ثبت را کاال موجودی به مربوط اطالعات مناسب حسابداری نظام از استفاده با باید حسابداران
 دارائی یک عنوان به نامه تراز در کاال موجودی .گذارد می اثر زیان و سود و نامه تراز صورتحساب دو هر در مستقیما   کاال

 .گردد می استفاده رفته فروش کاالی شده تمام بهای محاسبه برای زیان و سود صورتحساب در و شود می نوشته

 

 :گیرد می انجام مرحله دو در دوره پایان کاالی موجودی )شده تمام بهای تعیین( ارزیابی

 )گرانی انبار(ها موجودی واقعی مقدار تعیین -۱

 .معین زمان یک در مؤسسه یک به متعلق کاالی موجودی واقعی مقدار تعیین

 

 .شد خواهند منظور دوره پایان کاالی های موجودی جزء زیر اقالم

 است مانده باقی تجاری واحد انبار یا فروشگاه در مالی دوره پایان در که هایی موجودی. 
 شود می نگهداری تجاری واحد های نمایندگی یا ها شعبه نزد که هایی موجودی. 
 است مانده باقی دیگر مؤسسات یا افراد نزد امانت عنوان به که هایی موجودی. 

 

  :ها موجودی از واحد هر شده تمام بهای تعیین -۲

 دوره پایان در کاال موجودی شده تمام بهای = دوره پایان در کاال موجودی واحدهای تعداد × واحد هر شده تمام بهای

 رفته فروش کاالی شده تمام بهای = رفته فروش کاالی واحدهای تعداد × واحد هر شده تمام بهای

 

 :کاال موجودی ارزیابی روشهای 

 fifo:وارده اولین از صادره اولین روش -۱

 می فروش به کاالها سایر از قبل شده، خریداری کاالهای ترین قدیمی که ای گونه به شده تمام بهای گردش روش این در
 .شود می محاسبه قدیمی خرید قیمتهای از رفته فروش کاالی شده تمام بهای دیگر عبارت به و رسد

 lifo:وارده آخرین از صادره اولین روش -۲

 می فروش به ها کاال سایر از قبل شده خریداری کاالی جدیدترین و آخرین که این بر است مبتنی شده تمام بهای گردش
 .شود می محاسبه قدیمی خرید های قیمت مبنای بر دوره پایان موجودی شده تمام بهای و رسد

 :موزون میانگین روش -۳

 می جدید خریدهای و قدیمی خرید های قیمت از ترکیبی رفته، فروش کاالی که است ای گونه به شده تمام بهای گردش
 .باشد

 



 

 

 

 

 1تمرین 

 کارت انبار
 قیمت کل قیمت ا واحد  واحد  
 30000 1000  30 موجودی اول دوره
 19860 993  20 خرید فروردین ماه

 51480 990  52 خرید تیر ماه
 22000 880  25 خرید مرداد

 15200 950  16 خرید مهر ماه
 26970 899  30 خرید ابان
 11040 920  12 خرید اذر

 51800 925  56 خرید دی ماه
 29440 920  32 خرید بهمن ماه
 17670 930  19 خرید اسفند ماه

 275460    292 جمع کل
 

  
 FIFOروش -فروشگاه پخش مواد غذایی

 سی سی تکدانه 200محصول ابمیوه 

 190تعداد کاالهای فروش رفته در طی دوره مالی 

 مطلوب است محاسبه موجودی کاالی پایان دوره

 فروش رفتهمطلوب است محاسبه بهای تمام شده کاالی 



 2تمرین 
 

 با توجه به اطالعات مثال باال 
 

 فروشگاه ابزار یراق  روش میانگین

 محصول واشر شیر اب

 190تعداد کاالهای فروش رفته در طی دوره مالی 

 مطلوب است محاسبه موجودی کاالی پایان دوره

 مطلوب است محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته
 

  



 

 :3 تمرین شماره

 اطالعات زیر از شرکت آفتاب در دست است.

  نرخ                                                       واحد                                                                  شرح                   

 1000 30    موجودی اول دوره

 1200 40  23/7/98خرید 

 1300  20 1/5/98خرید

 

)اولین صادره از  lifoواحد از موجودی کاال فروش رفته باشد با استفاده از روش  50تعداد 25/7/98اگر در تاریخ
 آخرین وارده(

 مطلوب است:

 الف,محاسبه تعداد موجودی پایان دوره     

 ب,ارزیابی موجودی پایان دوره      

 ج,ارزیابی بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4تمرین شماره 

)اولین صادره از اولین وارده( برای ارزیابی موجودی کاالی پایان دوره استفاده  fifoعمده فروشی امید از روش
 میکند.

 

 تعدادنرخ                                                                                                                        

 1000 20 موجودی کاالی اول دوره

 1200 300 خرید کاال در شهریور

 1300 50 خرید کاال در دی

 واحد باشد.220اگر تعداد فروش کاال در این دوره مالی 

 مطلوب است:

 الف(محاسبه تعداد کاالی پایان دوره

 ب(محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 یان دورهج( محاسبه بهای تمام شده کاالی پا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


