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 2المللی حسابداری استاندارد بین
 موجودیھا

 ھدف

. ستا یھاموجودحسابداری  نحوه تجویز ،ھدف این استاندارد .1
کھ  است میزان مخارجی ،یھاموجودموضوع اصلی در حسابداری 

 شناسایی و تا زماناست شناسایی قابل بھ عنوان دارایی 
عنوان دارایی بھ حساب گرفتھ بھ  ،مربوط عملیاتی درآمدھای

 ی تمام شدهتعیین بھا نحوه این استاندارد درباره .شودمی
شامل ھرگونھ کاھش  ،و شناسایی بعدی آن بھ عنوان ھزینھ

ارائھ رھنمودھایی  ،فروشارزش  خالص برای تعیینارزش 
 بھاي محاسبھ الگویاین استاندارد ھمچنین درباره  .کندمی

مورد استفاده  یھاموجودبھ  مخارجکھ برای تخصیص شده  تمام
 .دکنمیگیرد، رھنمودی ارائھ قرار می

 دامنھ کاربرد

کاربرد ر، زیبھ جز موارد  ،یھاموجود تماماین اســـتاندارد برای  .2
 دارد:

ــامل قراردادھای خدماتی کھ  الف. ــاخت، ش کار در جریان پیمانھای س
ـــتاندارد بین ـــتقیم با پیمان دارند (بھ اس المللی ارتباط مس

 ؛مراجعھ شود) پیمانھای ساخت 11حسابداری 

 ابزارھای 32حسابداری  المللیبیناستاندارد بھ ( ابزارھای مالی ب.
ـــتاندارد  ارائھ :مالی ـــابداری المللیبینو اس ابزارھای  39 حس
 و ؛)مراجعھ شود گیری: شناخت و اندازهمالی

 تولیدکشـــاورزی و  ھایداراییھای زیســـتی مربوط بھ فعالیت .پ
شت شاورزی در زمان بردا ستانداردبھ ( ک سابداری  المللیبین ا ح

 ).مراجعھ شود کشاورزی 41

ستاندارد برای  .3 سط یھاموجود گیریاندازهاین ا شخاصیی کھ تو زیر  ا
 کاربرد ندارد: ،شودمینگھداری 

شاورزی و جنگلی، تولیدکن الف. صوالت ک شاورزیھای فرآوردهندگان مح  ک
شت از پس صوالت معدنی ،بردا  در مواردی کھ ،و مواد معدنی و مح
عت رایجھای یھرو طبق  گیریاندازه فروشبھ خالص ارزش  ،صـــن
ندمی گاه. شـــو ھاموجودچنین  ھر خالص ارزش ی بھ   فروشیی 

 دردر دوره تغییر،  ،ھاآن ارزش تغییرات ،شـــوند گیریاندازه
 .شودمیشناسایی دوره  زیانیا سود 

را بھ ارزش  خود ییھاموجودکاال کھ  گرانمعاملھ -ھاواســـطھ ب.
ــفانھ  ــر پس ازمنص  ھرگاه. کنندمی گیریاندازهفروش  مخارج کس

ـــفانھ یھاموجودچنین  ـــریی بھ ارزش منص فروش  مخارج پس از کس
صفانھ  در تغییرات ،شود گیریاندازه سرپس از ارزش من  مخارج ک
 .شودمیشناسایی دوره  زیان یادر سود در دوره تغییر،  ،فروش
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در  ،بھ آنھا اشــاره شــد(الف) 3 یی کھ در بندیھاموجود .4
حل معین خالص ارزش  ی ازمرا بھ  ید  ندازه فروشتول  گیریا

کھ  شـــودواقع میزمانی  امراین  برای مثال،. شـــوندمی
شاورزی صوالت ک شت یا مواد معدنی ،مح ستخراج  ،بردا شده ا

شد ساس  بر ،فروشو  با ضمین آتی یا  پیمانا  قطعی ،دولتت
و ریسک شتھ وجود دا یبازار فعال کھ زمانی، یا شده باشد
شد ،عدم فروش الزامات از تنھا  ،یھاموجود . اینناچیز با
 .شوندمستثنی مید این استاندار گیریاندازه

سطھ .5 صیگران، معاملھ -ھاوا شخا ستند کھ کاالھا را برای  ا ھ
ـــان می دیگران ـــاب خودش ـــند.یا می خرندیا بھ حس  فروش
 با اساساً  ،اشاره شد (ب) بھ آنھا3 بندیی کھ در یھاموجود

ھدف فروش در آینده نزدیک و ایجاد سود از نوسان قیمت یا 
شیھ  سطھ سودحا صیل گران، معاملھ -ھاوا  ھرگاه. دنشومیتح

ــفانھ  یھاموجوداین  ــر پس ازبھ ارزش منص مخارج فروش  کس
این  گیریاندازهاز الزامات تنھا ، شـــوند گیریاندازه

 .شوندمی مستثنیاستاندارد 

 تعاریف

در این اســتاندارد، اصــطالحات زیر با معاني مشــخص زیر بکار رفتھ  .6
 است:
 داراییھایی ھستند کھ: یھاموجود

عادی  الف. جاریبرای فروش در روال  ھای ت عالیت ھداری  ف نگ
 ؛شوندمی

 یا ؛قرار دارندیند تولید ادر فر ،فروشبھ منظور   ب.

شکل مواد اولیھ یا ملزومات  .پ  برای تولید یا فراینددر ،بھ 
 .شوندمیمصرف  ،ارائھ خدمات

مت فروش  ،فروشخالص ارزش  عادی  برآوردیقی ھای در روال  عالیت ف
سر پس از ،تجاری ضروریل و مخارج تکمی برآوردی مخارج ک  برآوردی 
 فروش است. برای

ــت کھ قیمتي  ارزش منصــفانھ برای فروش یک دارایی یا انتقال یک اس
ای متعــارف بین فعــاالن بــازار، در تــاریخ بــدھی در معــاملــھ

ندازه بھ ا ھد بود. ( خت خوا بل پردا قا یا  فت  یا بل در قا گیری 
ستاندارد بین شگری مالی ا صفانھ ارزشگیری اندازه 13المللی گزار  من
 مراجعھ شود.)

کھ واحد اشــاره دارد  مبلغ خالصــی بھ، فروشخالص ارزش  .7
 فعالیتعادی  روالدر از فروش موجودی  تجاری انتظار دارد

کند را منعکس میقیمتی ارزش منصفانھ  دست آورد.ھ بتجاری 
برای فروش بازار،  فعاالن بین معاملھ متعارفیک کھ در 
ــلی ھمانندموجودی  ــرفھ در بازار اص ترین بازار) (یا باص

ندازه ،موجودیبرای آن  تاریخ ا بدتحقق میگیری در  . یا
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ــت ارزش مختص واحد تجاریخالص ارزش فروش،  ارزش اما  ؛اس
صفانھ  ست. خالص ارزش  گونھاینمن ممکن  ،یھاموجود فروشنی

 برابر فروش مخارج کســر از پساســت با ارزش منصــفانھ 
 نباشد.

شده برای فروش و نگھداری کاالھای خریداری شامل یھاموجود .8
ــده خریداری و نگھداری کاالی، مثال برای ،از جملھ مجدد ش

ــط خرده ــایر ام ،برای فروش مجددفروش توس  الکیا زمین و س
شد. می شده برای فروش مجددنگھداری  یھاموجود ،ھمچنینبا

 توسط ساختدر جریان  کارشده یا ساختھکاالھای دربردارنده 
فرایند ف در رمصـــ آمادهو مواد و ملزومات  تجاری واحد

ــدمیتولید   یھاموجودخدمات،  دھندگانارائھ مورد در. باش
خارج مات  م ند بھ شـــرحخد جاری ھنوز ک ،19 ب حد ت ھ وا
 ترا شناسایی نکرده اس ھابھ آنمربوط ھای عملیاتی درآمد

شامل می ستاندارد بھ ( شودرا  سابداری  المللیبینا  18ح
 ).مراجعھ شود عملیاتی درآمد

 یھاموجود گیریاندازه

ید  ھاموجودی .9 قل بھبا ھاي ا مام ب ــــده ت خالص ش  فروش، ارزش و 
 د.نشو گیرياندازه

 یھاموجود تمام شده بھای

ـــده تمام بھاي .10 و  تبدیل خرید، مخارج مخارج تمامباید  ھاموجودی ش
 آنھا فعلي و شرایط مكان بھ یھاموجود رساندن براي كھ سایر مخارجي
 را شامل شود. استتحمل شده 

 مخارج خرید

ید  .11 خارج خر ھاموجودم ید، عوارض  ،ی مت خر نده قی دربرگیر
 در آیندهکھ  مواردی جز بھ( و ســـایر مالیاتھا واردات
سط ستمالیاتی  مراجع واحد تجاری از تو ) قابل بازیافت ا

 بطورکھ  اســـت و مخارج حمل، جابجایی و ســـایر مخارجی
 ،و خدمات اولیھ موادشده،  ساختھمستقیم بھ تحصیل کاالی 

و  تخفیفات مقداری. تخفیفات تجاری، اســت قابل انتســاب
 .شودمیخرید کسر  تعیین مخارج ، ھنگاممشابھ مواردسایر 

 مخارج تبدیل

مستقیم بطور ی است کھ مخارج شامل ،یھاموجود تبدیل مخارج .12
ستقیم كار مانند ،شدهبھ واحدھای تولید ساب  م قابل انت

ست. سربار  شاملچنین ھم ،این مخارج ا ستماتیک  سی صیص  تخ
ــت کھ تولید ثابت و متغیر بھ اولیھ برای تبدیل مواد  اس
 بخش تولید، آن سربار ثابت .شودمی تحمل ،شدهکاالی ساختھ

، تولید حجم نظر ازصرف كھ تولید است غیرمستقیم از مخارج
 نگھداري و ھالكاستمخارج ماند، مانند ميباقی  ثابت نسبتاً 



 2المللی حسابداری استاندارد بین
 موجودیھا  

 

6 

 ادارهو  مدیریت و مخارج كارخانھ تجھیزاتو  ســـاختمان
 غیرمستقیم از مخارج بخش . سربار متغیر تولید آنكارخانھ

ست ستقیم یا تقریباً  كھ تولید ا ستقیمبطور م  حجم ، با م
و دســتمزد  غیرمســتقیم ، مانند موادکندمیتولید تغییر 
 غیرمستقیم.

ـــیص  .13 ـــربارتخص  مبناي بر ،بھ مخارج تبدیل تولید ثابت س
ـــورت تولید تجھیزات  عادی ظرفیت  ،عادی ظرفیت .گیردمیص
، عادي رود در شرایطانتظار مي كھ است محصولي دھندهنشان

ــي کاھش ظرفیت با در نظر گرفتن  از تعمیر و نگھداري ناش
، تولید یا فصل چند دوره طي متوسط بطور ،شدهریزيبرنامھ
ــود.  ــطحچنانچھ ش ظرفیت  نزدیک بھ تقریباً  تولید واقعي س

ــد عادی ــتفاده  تواندمیعی تولید اقظرفیت و، باش مورد اس
یافتھ بھ ھر واحد تخصــیصثابت مبلغ ســربار . قرار گیرد

ید فاده ،تول یت بالاســـت ید کمتر یا ظرف جھ تول  ،در نتی
سربارافزایش نمی صیصت یابد.   بھ وقوعدر دوره  ،نیافتھخ

بطور  تولیدکھ ی یھا. در دورهشودمیھزینھ شناسایی  عنوان
ست غیرعادی صیص ،باال ا سربار ثابت تخ یافتھ بھ ھر مبلغ 

بھ رقمی باالتر  یھاموجود تایابد میکاھش  ،شدهواحد تولید
سربار متغیر تولید نشود.  گیریازهاند هشد تماماز بھای 
ستفاده واقعی از امکانات تولیدبر مبنای  بھ ھر واحد  ،ا

 د.بیاتخصیص می شدهتولید

از  بیش انـھمزم تولیدبھ منجر  است د ممكنـتولی فرایند .14
 مشترك محصوالت كھھنگامی ، مثال رايـود. بـش ولـمحص یك

صول در کنار یا شودمیتولید  صلي مح صول فرعي ،ا وجود  مح
صداق می دارد،  تبدیل مخارج كھ زمانی یابد.چنین موردی م

 بر مخارج ، ایننباشــد تشــخیص قابل جداگانھ، ھر محصــول
. شودداده می تخصیص محصوالت بین ،منطقی و یکنواخت يیمبنا

صیص ست ممكن مبنای تخ سبي ارزش ،مثالبرای  ،ا ھر  فروش ن
 ، بطورمحصــوالت كھ یند تولیدااز فر ايدر مرحلھ محصــول
ـــخیص قابل جداگانھ ـــودمی تش تولید  تكمیل یا در زمان ش
شد. شتر با ص بی ــــمح  ھمیتابی از نظر ماھیت، ،فرعي والتـ
ستند صوالتاین  ،چنین حالتی در. ھ  فروش ارزش خالص بھ مح
 محصول شده تمام از بھاي ،این ارزشو  دنشومی گیرياندازه
صلي سر  ا صول دفتري مبلغ ،شود. در نتیجھميك صلي مح  ا
 نخواھد داشت. آن شده تمام با بھاي بااھمیتي تفاوت

 سایر مخارج

موجودیھا  شدهتمام بھاي در میزاني بھتنھا  ،سایر مخارج .15
 و شرایط مكان بھ ھاموجودی رساندن رایب كھد نشومنظور مي

شده ،آن فعلي شند.  تحمل  سربار  ،مثال برایبا ساب  احت
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شتریا مخارج اغیرتولیدی ی صوالت برای م خاص در  نطراحی مح
 باشد.مناسب  تواندمی یھاموجود تمام شده بھای

موجودیھا  شــــده تمام در بھاي كھ از مخارجي مثالھایی .16
سایي ھزینھ عنوان بھ وقوع شود و در دورهمنظور نمي  شنا

 شامل موارد زیر است: ،شودمی

مخارج ، اولیھ موادضــــایعات  غیرعادي مبالغ  .الف
 ؛تولید سایر مخارج یا دستمزد

ــتثناي بھ ،انبارداري مخارج  .ب در فرایند  كھ مخارجي اس
 ؛است ضروریتولید، بعدی مرحلھ  از قبل ،تولید

ـــربار اداري  .پ ـــاندن كھ س و  كانم موجودیھا بھ در رس
  و ؛ندارد نقشي آن فعلي شرایط

 . فروش مخارج  .ت

ستاندارد  .17 سابداری  المللیبینا شرایط  ،مالی تأمین مخارج 23ح
تمام  در بھای تأمین مالیخارج م شرایط محدودی کھ در آن

 .کندرا تعیین می شودمیمنظور  یھاموجود شده

ست .18 شرایطرا  یھاموجودواحد تجاری  ممکن ا  آتی سویھت با 
صورتی کھ توافق، خریداری کند.  صر دربرگیرنده عمالً در   عن

شد مالی تأمین صر، برای، با قیمت  بینتفاوت  ،مثال آن عن
دوره  طیشده، شرایط اعتباری عادی و مبلغ پرداخت درخرید 

 .شودمیشناسایی  مالیھزینھ  عنوان بھ تأمین مالی

 
 تاخدم گاندھندی ارائھیھاموجود بھای تمام شده

ــند موجودی دھندگان خدمات،ارائھ چنانچھ .19 ــتھ باش ، آن داش
. این کنندمی گیریاندازهتولید  تمام شـــده را بھ بھای

 بھ مربوط دستمزد و سایر مخارج دربرگیرنده اساساً  ،مخارج
ست  کارکنانی ستقیم در ارائھ خدمات بطور کھ ا شارکت م م

ستکارکنان ، از جملھ دارند سربار  سرپر سابقابل و   .انت
ــایر  ــتمزد و س  داریا و فروشکارکنان مربوط بھ  مخارجدس

ھزینھ  عنوان بھدر دوره وقوع و  نیســــت مخارجاین  جزء
 انتساب غیرقابلسود یا سربارھای  حاشیھ. شودمیشناسایی 

نظر  درت ادمخ گاندھندارائھتوسط  قیمتتعیین کھ اغلب در 
 گاندھندارائھ ھاییموجود شده تمام بھاي در ،شودمیگرفتھ 

 .شودمنظور نمی تاخدم
 شده از داراییھای زیستیکشاورزی برداشت تولیدبھای تمام شده 

 ییھاموجود ،کشاورزی 41حسابدای  المللیبیناستاندارد  طبق .20
شده از برداشتکشاورزی  تولیداتواحد تجاری در صورتی کھ 

بھ ارزش منصفانھ  در شناخت اولیھ، باشد راییھای زیستیدا
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 گیریاندازهبرداشـــت  زمانفروش در  مخارج کســـر پس از
ستاندارد، مبلغ مزبوردر ب. شودمی  بھاي ،کارگیری این ا

 .استدر آن تاریخ  یھاموجود شده تمام
 ی تمام شدهبھا گیریاندازهھای روش

 ،یھاموجودتمام شــده بھای  گیریاندازه ســھولت در برای 21
روش اســـتاندارد یا  یابیھزینھروش  انندمھایی روشـــ
شی خرده ستفاده قرار تواندمیفرو شروط گیرد مورد ا  بر م
شد.  نزدیک شده تمام بھاي بھ آنھا نتایج اینکھ  بھايبا
و ملزومات، اولیھ  مواد عادیسطوح  ،استاندارد شده تمام

ستمزد ستفاده از و کارایی ، د  .گیردمی نظر دررا  ظرفیتا
 با ،لزوم صورت در و شوندمی بررسی منظم طوراین سطوح، ب

 .گیرندقرار می تجدیدنظرمورد  ،جدید شرایط ھب توجھ

ــن .22 ــیخرده تعدر ص ی یھاموجود گیریاندازهبرای اغلب  ،فروش
ـــكل از ـــریعتعداد زیادی اقالم  متش با  دارای تغییرات س

 یابیھزینھاستفاده از سایر روشھای  کھ حاشیھ سود مشابھ
ـــت غیرعملیبرای آنھا  ـــی روش خرده ،اس گرفتھ بکار فروش

با کسر درصد مناسب سود  ،ھاموجودی شده تمام بھاي. شودمی
صد  .شودمیتعیین  یھاموجودارزش فروش ناخالص از  مورد در

ستفاده قیمت  از کمتربھ  قیمت آنھایی را کھ یھاموجود ،ا
صلیفروش  سیده  ا ستر برای ھر  .دھدقرار میمورد توجھ  ،ا
 .شودمیاستفاده  از درصد میانگین اغلب ،فروشیخردهبخش 

 شده تمام بھاي الگوھای محاسبھ

شده بھای  .23 ستند  قابل معاملھ در روال عادیکھ اقالم موجودی تمام  نی
ھا  کاال کھ برای پروژه یاو  ماتی  خاص خد ید بطور مجزا ھای  تول

سایی ویژه مخارج مختص ھر باید  ،شوندمی شنا ستفاده از  از  یکبا ا
 .شودتعیین  آنھا

شناسایی ویژه بھای تمام شده بھ این معنی است کھ مخارج  .24
صمعینی  شخ صیص ھاموجودی از یبھ اقالم م  این. یابدمی تخ

نظر از خرید یا تولید صرف كھ مناسب است اقالمي براي روش
ــاص یافتھخاص  ایپروژه بھ ،آنھا  با وجود این،. انداختص

در روال عادی  موجودي تعداد زیادی از اقالم كھ در مواردي
شد قابل معاملھ شده ، با سایی ویژه بھای تمام  سبشنا  منا

ست شرایطی، روش انتخاب اقالمی کھ  .نی بھ عنوان در چنین 
 پیشاز  دســـتیابی بھ آثار برای ،دنمامی باقی یموجود
ستفاده مورد تواند میدوره، سود یا زیان  برشده تعیین ا

 .قرار گیرد

 موجودیھا شـده تمام بھاي، شـودمی 23 بند ی کھ مشـمولموارد جز بھ .25
ستفاده از   )فایفو (واردهاولین  صادره ازاولین  الگویباید با ا
یانگین موزون  ید برای تعیین شـــودیا م با جاری  حد ت مام. وا  ت
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ـــابھیماھیت و کاربرد یی کھ یھاموجود  ،دارندبرای واحد تجاری  مش
سانی را  الگوی شده مورد یک سبھ بھای تمام  ستفاده برای محا قرار ا
ھد با . د طھ  ھاموجوددر راب فاوت، ی کاربرد مت یا  یت  ماھ با  یی 

 پذیر باشد.توجیھ تواندمیمختلف محاسبھ بھای تمام شده،  الگوھای

 در استفاده موردی یھاموجود ممکن است کاربرد ،مثال برای .26
ھمان کاربرد  ازمتفاوت  واحد تجاری عملیاتی یک قســـمت

وجود این،  باد. عملیاتی دیگر باشــ قســمتدر  یھاموجود
فاوت در  یتت یایی  موقع ھاموجودجغراف یا قوانین  ی )

ــتفادهتوجیھ برای  ،بھ خودی خود ،مالیاتی مربوط)  از اس
 نیست. کافیشده،  تمام بھاي مختلف یھاروش

ـــودمیفایفو فرض  الگویدر  .27 اقالم موجودی کھ اول آن کھ  ش
 درو  رســندبھ فروش میاول  ،اندشــده تولیدیا خریداری 
 باقیموجودی  بھ عنواندوره  پایاناقالمی کھ در  نتیجھ،

کھ می ند  ھایی ھســـت ند آن یا  دیرترما یداری  یدخر  تول
 تمام بھايبرای محاسبھ میانگین موزون  الگویاند. در شده
میانگین موزون بھای  طریق ازھر قلم  شده تمام بھاي، شده

شده  شابھ در تمام  شده دوره و بھای ابتدایاقالم م  تمام 
. شودمیتعیین  ،دورهطی  تولیدشدهاقالم مشابھ خریداری یا 

بر  تواندمیمیانگین  ،بھ شـــرایط واحد تجاری توجھ با
سبھ  ،ھنگام دریافت ھر محمولھ جدیدیا  مبنای ادواری محا

 شود.
 فروشخالص ارزش 

 از آنھا تمام یا بخشــی ،آســیب ببیند یھاموجودچنانچھ  .28
ـــود ، بھای تمام کاھش یابدآنھا یا قیمت فروش  ،ناباب ش

شد. ست قابل بازیافت نبا اگر  ،چنینھم شده آنھا ممکن ا
خارج یا  برآوردی م یل  خارج برآوردی فروشتکم افزایش  م
ست  ،یابد شده بھایممکن ا قابل بازیافت  یھاموجود تمام 

بھ خالص ارزش  یھاموجودتمام شده بھای نباشد. رویھ کاھش 
ست با این دیدگاه فروش بھ باید ن یھاکھ دارای سازگار ا

ستفاده انتظار می آنچھ مازاد برمبلغی  رود از فروش یا ا
 .بھ حساب منظور شود ،از آنھا بازیافت شود

خالص  تا بطور معمول، بر حســــب ھر قلم، یھاموجودارزش  .29
 ،در برخی شـــرایط اما .شـــودمیاده دکاھش  فروشارزش 
شابھ یا گروه شد. مربوطبندی اقالم م سب با ست منا  ممکن ا
ضوعاین  ست زمانی ممکن مو شد کھ اقالم ا شتھ با صداق دا  م

خط تولید کھ اھداف یا کاربرد نھایی یک  مربوط بھموجودی 
و تولید  ید، در حوزه جغرافیایی یکســـانندار مشـــابھی

سایر اقالم آن  جداارزیابی آنھا و  ،دنوشبازاریابی  از 
بر مبنای  یھاموجود. کاھش ارزش عملی نباشــــدخط تولید 
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بر شـــده یا  تکمیلکاالھای  مثال، برای ،موجودیھاطبقھ 
ـــمت ییھاموجودتمام  مبنای ـــب  ،عملیاتی خاص یک قس مناس

ــــت.  ئھنیس ماتارا خد گان  ند ماً  دھ خارج عمو با  مرتبط م
ـــودمی مطالبھبرای آن قیمت فروش مجزا  کھ یخدمتھر  را ش

ندمی تجمیع نابراینکن یک از  ،. ب مات اینبا ھر بھ  ،خد
 .شودمیبرخورد مجزا  یعنوان قلم

شواھد  قابل اتکاترین مبنای بر ،فروش ارزش خالص برآورد .30
رود انتظار می وشـــود انجام می برآوردموجود در زمان 
سندبھ مبلغ موجودیھا بھ آن  سان. فروش بر یا  ھاقیمت نو

ــتقیمبطور  کھ مخارجی ــدهواقع بھ رویدادھای مس پس از  ش
ستپایان دوره  شرایط موجود در  ، بھ میزانیمربوط ا کھ 

در  این برآوردھاد برای انجام کن تأییددوره را  پایان
 شود.نظر گرفتھ می

نیز ھدف از نگھداری موجودی ، فروشخالص ارزش  برآورددر  .31
جھ ثال برای .گیردمی قرار مورد تو فروش خالص ارزش  ،م

 فروش یاقطعی  قراردادھایکھ بھ منظور ایفای  ھاییموجودی
ــودمینگھداری  خدمتقراردادھای ارائھ  ، مبتنی بر قیمت ش

ــت.  مقادیری بھ مربوط ،فروش ھایاگر قرارداد قرارداد اس
ــدهنگھداری ھایکمتر از موجودی ــد، خالص ارزش  ش  فروشباش

قدار نای بر ،مازاد م فروش تعیین  ھای عمومیقیمت مب
 در صــورتی کھ فروش قطعی قراردادھای نتیجھدر  .شــودمی

شتر از شد  شدهنگھداریمقادیر موجودی  بی  نتیجھ دریا با
چنین  ایجاد شود. ذخایرممکن است  ،خرید قطعی قراردادھای

ــتاندارد  ،ذخایری ــابداری  المللیبینطبق اس ، ذخایر 37حس

 .شودمی گرفتھبھ حساب  ،بدھیھای احتمالی و داراییھای احتمالی

صوالت  .32 و  اولیھ ای کھ موادشدهتکمیلچنانچھ انتظار رود مح
صرفی در تولید آنھا  ستسایر ملزومات م شده ا ستفاده   ،ا

از آن بھ فروش برسند، مواد  بیشتربھ بھای تمام شده یا 
در تولید  ملزومات مصـــرفی کھ برای اســـتفادهو ســـایر 
شده کاھش ارزش ، بھ کمتر از شوندمینگھداری  بھای تمام 
شان اولیھ کاھش در قیمت مواد  اگر ،اما .شوندمیداده ن ن

شده دھد کھ بھای صوالت تکمیل تمام  شتر از خالص مح شده بی
ـــت، مواد فروشارزش   کاھش فروش،ارزش  خالصاولیھ تا  اس
 مواد یجایگزینبھای  ،د. در چنین شـــرایطییابمیارزش 
فروش خالص ارزش از موجود معیار بھترین  تواندمی اولیھ

 آن باشد.

ارزیابی جدیدی از خالص ارزش  ،ھای بعدیاز دوره یک ھردر  .33
ســبب کاھش  شــرایطی کھ قبالً  چنانچھ. آیدبھ عمل می فروش
ـــده یھاموجود ارزش ـــده ،بھ کمتر از بھای تمام ش  بود ش
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ــد ــده باش ــرایط  در تغییر دلیلبھ  چنانچھیا  برطرف ش ش
 فروششــواھد روشــنی از افزایش در خالص ارزش  ،اقتصــادی

شدوجود  شتھ با شت داده، مبلغ کاھش ارزش دا  شودمی برگ
محدود بھ مبلغ کاھش ارزش اولیھ  ،کاھش ارزش برگشت یعنی(

ـــت) بھای اقل  ، معادلدفتری جدیدکھ مبلغ  ایگونھبھ ،اس
ــده و خالص ارزش  ــدهتجدیدنظر فروشتمام ش ــد ش این  .باش

 از اقالم یکی کھ دھدرخ میزمانی  ،مثالبرای  ،موضـــوع
 فروشارزش  خالص بھ ،کاھش قیمت فروش دلیل بھکھ موجودی 
ست موجود ھمچناندر دوره بعد  ،شودمینگھداری  و قیمت  ا

 .است پیدا کردهفروش آن افزایش 

 بھ عنوان ھزینھ شناسایی

ـــندبھ  یھاموجود ھرگاه .34 باید  یھاموجوداین  دفتریمبلغ  ،فروش برس
ھزینھ  عنوان بھ ،شــودمربوط شــناســایی می ھایکھ درآمد ایدر دوره

ــایی  ــناس ارزش  خالصمبلغ تا  یھاموجودھرگونھ کاھش ارزش  .گرددش
ای کھ کاھش باید در دوره یھاموجودمربوط بھ زیانھای  تمامو  فروش

ھرگونھ . گرددشناسایی بھ عنوان ھزینھ  ،شودواقع میارزش یا زیان 
شت  شی کھ یھاموجودکاھش ارزش برگ  فروشافزایش در خالص ارزش  از نا

ست شت وقوع در دوره  باید، ا ھزینھ کاھش بھ عنوان  ،کاھش ارزشبرگ
 شناسایی شود. دوره جاری (حداکثر تا میزان کاھش قبلی)

ــتفاده ھایموجودی برای مثال،، یھاموجودبرخی  .35 ــدهاس  بھ ش
شینالکام از جزئی عنوان ساختھ آالت، ما شده در و تجھیزات 
ــابھای دارایی واحد تجاری داخل ، ممکن اســت بھ ســایر حس

 دیگر بھ دارایی شیوه یی کھ بھ اینیھاموجود .یابدتخصیص 
صیص ھزینھ  عنوان بھآن دارایی  مفید عمردر  ،دنیابمی تخ

 .شوندمیشناسایی 

 افشا

 :شودافشا  باید موارد زیر ،مالیصورتھای در  .36
، یھاموجود گیریاندازهدر  بکار گرفتھ شدهھای حسابداری رویھ  الف.

 تمام شده؛بھای الگوی مورد استفاده برای محاسبھ شامل 

مناسب  ییھابندطبقھدر  دفتریو مبلغ  یھاموجود دفتریجمع مبلغ   ب.
 ؛برای واحد تجاری

سر پس ازیی کھ بھ ارزش منصفانھ یھاموجود دفتریمبلغ   .پ مخارج  ک
 ؛شوندمی گرفتھبھ حساب فروش 

 ؛شوندمیدوره بھ عنوان ھزینھ شناسایی  طییی کھ یھاموجودمبلغ   .ت

 بھدوره  طی ،34بند  طبقکھ  یھاموجودکاھش ارزش مبلغ ھرگونھ   .ث
 ؛شودمیھزینھ شناسایی  عنوان

، بھ عنوان 34 طبق بندمبلغ ھرگونھ برگشــــت کاھش ارزش کھ،   ج.
 ؛شودمیشناسایی  ھزینھ دوره جاریکاھش 
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منجر بھ برگشــت کاھش  ،34ق بند طب شــرایط یا رویدادھایی کھ  .چ
 ؛شودمی یھاموجودارزش 

 .ھستند یھاقھ بدھوثی دریی کھ یھاموجود مبلغ دفتری  .ح

بالغ  .37 باره م عات در قات مختلف  دفتریاطال ھاموجودطب و  ی
 کنندگاناســـتفادهبرای  ،ییھامیزان تغییر در این دارا

، کاال شامل یھاموجودی مالی مفید است. طبقات رایج اتھصور
و کاالی  جریان ساخت در کار ،اولیھ ، موادیتولید ملزومات
 ممکن است تخدما گاندھندئھای اریھاموجود .استشده تکمیل

 .شود ساخت تلقیدر جریان  کاربھ عنوان 

ــایی  طییی کھ یھاموجود مبلغ .38 ــناس دوره بھ عنوان ھزینھ ش
از آن نام  فروش شده تمام بھايعنوان  بھ اغلب و شودمی

ــودمی برده ــربار ، ش ــیصدربردارنده س ، نیافتھتولید تخص
 مخارجی و آن دستھ از مبالغ غیرعادی مخارج تولید موجودی

ست  ضری کھ در حال ییھاموجود گیریاندازهدر  قبالً کھ ا  حا
سیده فروشبھ  شد ،ر ست هلحاظ  شرایط واحد تجاری ممکن . ا

ست  ساب مبالغ دیگرا را ایجاب  ،مانند مخارج توزیع ،احت
 کند.

ــود  .39 از قالبی  دوره، زیان یابرخی واحدھای تجاری برای س
ــتفاده می ــده تمام بھايعالوه بر کھ  کننداس ، یھاموجود ش

 شدهھزینھ شناسایی  عنوان بھدوره مبالغ دیگری را کھ طی 
 استفاده با تجارید واح ،قالب. در این کند، افشا میاست
ــاس بندیطبقھ از را تفکیک  ھاھزینھ ،ھاماھیت ھزینھ براس
کھ را ی واحد تجاری مخارج ،مواقعدر این  .کندمیارائھ و 

سایر  و دستمزد مخارجمصرفی،  ملزوماتو  اولیھ موادبابت 
ھمراه با خالص  شناسایی شده است، بھ عنوان ھزینھ مخارج

 .کندمیافشا  ،دوره طی یھاموجودتغییر در 
 اجراتاریخ 

حد .40 جاری وا ندارد را برای دوره ت تا ید این اســـ ی ھابا
شروع پس یا  2005سال  ژانویھای کھ از اول ساالنھ از آن 

صیھ میاز موعد  پیشبکارگیرد. بکارگیری  ،شودمی  شود.تو
ـــتاندارد را برای دوره نانچھچ ای کھ واحد تجاری این اس

باید  ،بکارگیرد شودمیشروع  2005سال  اول ژانویھقبل از 
 را افشا کند.موضوع این 

صالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ .الف40 شاره بھ ا ست و این بند ا شده ا االجرا ن
 .] بنابراین، در این ویرایش درج نشده است

االجرا نشـــده اســـت و اصـــالحاتی دارد کھ ھنوز الزماین بند اشـــاره بھ [ .ب40
 .] بنابراین، در این ویرایش درج نشده است
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ستاندارد  .پ40 شگری مالی  المللیبینا شده ،13گزار شر  در منت
سال  صفانھ در ، 2011می  صالح  6 بندتعریف ارزش من  ورا ا

 ھنگام بکارگیری. واحد تجاری باید کرداصـــالح را  7بند 
ستاندارد  شگری  المللیبینا صالحات را  ،13مالی گزار این ا
 .اعمال نماید

 االجرا نشده[این بندھا اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم .ج40ت تا 40
 .]درج نشده استو بنابراین، در این ویرایش  است

 ھابیانیھکنارگذاری سایر 

حسابداری  المللیبیناستاندارد  جایگزین ،این استاندارد .41
 .شودمی )1993 شده در سالتجدیدنظر( یھاموجود 2

ستاندارد  .42 سیر  جایگزیناین ا سیر مباحث  1تف کمیتھ تفا
سبھ  مختلف الگوھای -ثبات رویھجاری   یھاموجود شده تمام بھايبرای محا

 .شودمی
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