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فصل هفتم

حسابداری دارايی  های ثابت مشهود
مقدمه

دارايی های ثابت مشهود بخش بسيار مهمی از کل دارايی های يک شرکت را تشکيل می دهند. 
عمليات اصلی شرکت اغلب توسط دارايی های ثابت مشهود انجام می گيرد. به عبارت ديگر رابطه بين 
درآمد عملياتی و دارايی های ثابت مشهود، رابطه ای مستقيم و ملموس است. حال آنکه دارايی های 
نامشهود اغلب به صورت غير مستقيم به ايجاد درآمد در يک واحد تجاری کمک می کند. دارايی های 
اثاثه  نقليه،  وسايل  تجهيزات،  و  آالت  ماشين  ساختمان،  زمين،  اقالمی مانند  بردارنده  در  مشهود  ثابت 
مربوط  حسابداری  مسايل  مشهود،  ثابت  دارايی های  اهميت  به دليل  است.  قبيل  اين  از  مواردی  و 
حسابداری  استاندارد  است.  برخوردار  خاصی  پيچيدگی های  و  اهميت  از  دارايی ها  از  طبقه  اين  به 
شماره ۱۱ با عنوان «دارايی های ثابت مشهود» به صورت مستقيم به نحوه حسابداری (شامل شناسايی،

 اندازه گيری و گزارش) دارايی های ثابت مشهود می پردازد. خالصه استاندارد حسابداری شماره ۱۱ 
در پيوست اين فصل آمده است.

اهم مسايل حسابداری مربوط به دارايی های ثابت مشهود عبارتند از شناسايی، اندازه گيری و 
ثبت اوليه دارايی های ثابت مشهود تحصيل شده و پس از آن استهالک، واگذاری يا فروش و معاوضه 

دارايی های ثابت مشهود.
پيش از تجديد نظر در استاندارد حسابداری شماره ۱۱، حسابداری معاوضه دارايی های ثابت مشهود 
دارای پيچيدگی های فراوانی بود، به نحوی که معاوضه دارايی های ثابت مشهود به دو گروه معاوضه دارايی های 
مشابه و معاوضه دارايی های غير مشابه طبقه بندی می شد که حسابداری معاوضه دارايی  ها در هر يک از اين 
دو گروه دارای نحوه عمل متفاوتی بود. پس از تجديد نظر در استاندارد، موضوع مشابه يا غير مشابه بودن 
دارايی های معاوضه شده از ميان رفت و وجود و عدم وجود محتوای تجاری در معاوضه دارايی های ثابت 
مشهود، جايگزين آن شد. به دليل تغييرات اساسی در نحوه حسابداری دارايی های ثابت مشهود، در اين 

فصل بر حسابداری معاوضه دارايی ها، پرداخته و اين مبحث به طور کامل تشريح می  گردد.
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معاوضه دارايی های ثابت مشهود
نخستين مطلبی که بايد در معاوضه دارايی های ثابت مشهود مورد توجه قرار گيرد آن است که 
غير  مشهود  ثابت  دارايی های  معاوضه  به  تنها  معاوضه  با  رابطه  در  مطرح  حسابداری  موضوعات 
پولی باز می گردد. منظور از دارايی های غير پولی، دارايی هايی است که بازيافت آن ها بر اساس مبالغ 
قراردادی و ثابت قابل تعيين نيست و بنابراين، با گذشت زمان و تغيير در سطح قيمت  ها، ارزش اين گونه 
دارايی  ها تغيير می  کند؛ نمونه  هايی از دارايی  های ثابت مشهود غير پولی عبارتند از:زمين، ساختمان و 
تأسيسات، تجهيزات و ماشين آالت، وسائط نقليه و اثاثيه. از آنجا که بازيافت دارايی های غير پولی، 
ثابت و قابل تعيين نيست، محاسبه ارزش منصفانه آن ها عمدتاً با دشواری و عدم اطمينان همراه است. 
حال آنکه دارايی های پولی ارزش قراردادی مشخصی دارند. بنابراين، در معاوضه دو دارايی پولی با 
يکديگر يا معاوضه يک دارايی غير پولی با يک دارايی پولی، پيچيدگی و ابهام چندانی وجود ندارد، 
زيرا ارزش منصفانه دارايی تحصيل شده و دارايی واگذار شده به راحتی قابل تعيين است و سود (زيان) 

معاوضه به سهولت محاسبه شده و در دفاتر ثبت می شود. 
از مبحث باال يک نکته ديگر مشخص می   شود؛ به اين ترتيب که در زمان معاوضه دو دارايی، 
دارايی تحصيل شده بايد به ارزش منصفانه در دفاتر ثبت شود. بر اساس استاندارد حسابداری شماره 
۱۱، معاوضه دارايی های ثابت مشهود بر مبنای ارزش منصفانه دارايی واگذار شده يا ارزش منصفانه 
دارايی تحصيل شده، هر کدام با وضوح بيشتری قابل تعيين است، به حساب منظور می شود. استفاده 
از ارزش منصفانه در حسابداری معاوضه دارايی  ها به اين معنا است که شرکت  های معاوضه کننده بايد 
سود يا زيان ناشی از معاوضه را در دفاتر خود شناسايی کنند. سود يا زيان معاوضه از تفاوت بين ارزش 
منصفانه دارايی واگذار شده با ارزش دفتری (بهای تمام شده به کسر استهالک انباشته) همان دارايی 

تعيين می شود. به اين ترتيب يکی از سه حالت زير رخ خواهد داد:  

شناسايی سود معاوضه دارايی → ارزش دفتری دارايی واگذارشده < ارزش منصفانه دارايی واگذار شده (۱
عدم وجود سود(زيان) معاوضه دارايی → ارزش دفتری دارايی واگذارشده = ارزش منصفانه دارايی واگذارشده (۲
شناسايی زيان معاوضه دارايی  → ارزش دفتری دارايی واگذارشده >ارزش منصفانه دارايی واگذار شده (۳

و  منصفانه  ارزش  در  تفاوت  وجود  معاوضه،  زيان  يا  سود  شناسايی  برای  الزم  شرط  بنابراين، 
ارزش دفتری دارايی واگذار شده است و ارزش منصفانه دارايی تحصيل شده نشان دهنده سود يا زيان 
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معاوضه نيست.
ارزش دفتری دارايی واگذار شده از دفاتر معين و کل حسابداری قابل تعيين است. بنابر اين، 
دشوارترين  شده،  واگذار  دارايی  منصفانه  ارزش  تعيين  نيست.  خاصی  پيچيدگی  دارای  آن  محاسبه 
استاندارد  اساس  بر  شد،  بيان  اين  از  پيش  که  همانگونه  است.  معاوضه  زيان  يا  سود  محاسبه  در  گام 
حسابداری شماره ۱۱، معاوضه دارايی های غير پولی بر مبنای (۱) ارزش منصفانه دارايی واگذار شده 
يا (۲) ارزش منصفانه دارايی تحصيل شده هر کدام با وضوح بيشتری قابل تعيين است به حساب منظور 
تعيين  قابل  يکسانی  وضوح  با  دارايی  دو  هر  منصفانه  ارزش  تعيين  که  مشابهی  شرايط  در  می شود۱. 
که  صورتی  در  می گيرد.  قرار  معاوضه  حسابداری  مبنای  شده  واگذار  دارايی  منصفانه  ارزش  است، 
ارزش منصفانه دارايی واگذار شده قابل تعيين نباشد يا ارزش منصفانه دارايی تحصيل شده با وضوح 
و اطمينان بيشتری قابل تعيين باشد، ارزش منصفانه دارايی تحصيل شده به عنوان مبنای تعيين ارزش 
منصفانه  ارزش  که  صورتی  در  می گيرد.  قرار  دفاتر  در  معاوضه  ثبت  و  شده  واگذار  دارايی  منصفانه 
هيچ يک از دارايی های واگذار شده يا تحصيل شده قابل تعيين نباشد،  ارزش دفتری دارايی واگذار 
شناسايی  معاوضه  نتيجه  در  زيانی  يا  سود  گونه  هيچ  و  می گيرد  قرار  معاوضه  حسابداری  مبنای  شده 

نمی شود۲.
دارايی ها  معاوضه  در  تجاری  محتوای  وجود  عدم  يا  وجود  دارايی ها،  معاوضه  در  آخر  نکته 
محسوب  دارايی  ها  معاوضه  زيان  يا  سود  شناسايی  برای  کافی  شرط  تجاری،  محتوای  وجود  است. 
می   شود. در صورتی که معاوضه فاقد محتوای تجاری باشد، معاوضه دو دارايی منجر به شناسايی سود 
يا زيان نمی شود و دارايی تحصيل شده به ارزش دفتری دارايی واگذار شده، پس از تعديل بابت سرک 
نقدی دريافت شده يا پرداخت شده، ثبت می شود. هنگامی يک معاوضه دارای محتوای تجاری است 

که يکی از شروط (الف) و(ب ) به همراه شرط (ج) زير تحقق يابد:
الف) وضعيت (ريسک، زمان بندی و مبلغ) جريان های نقدی آتی دارايی تحصيل شده با وضعيت 

جريان های نقدی آتی دارايی واگذار شده متفاوت باشد.
ب) ارزش اقتصادی بخشی از عمليات واحد تجاری که متأثر از معاوضه است، تغيير يابد.

ج) تفاوت بيان شده در بندهای (الف) و (ب) نسبت به ارزش منصفانه دارايی های معاوضه شده 
با اهميت باشد۳. 

١ــ  اعداد (١) و (٢) به منظور تأکيد است و در متن استاندارد وجود ندارند.
٢ــ  استاندارد حسابداری شماره ١١ بند ٢٣
٣ــ استاندارد حسابداری شماره ١١ بند ٢٣
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از آنجا که وجود يا عدم وجود محتوای تجاری مستلزم قضاوت است، در سرتاسر فصل پنجم 
کتاب درسی و اين فصل از کتاب راهنمای معلم، فرض بر وجود محتوای تجاری در معاوضه دارايی ها 
است. مگر آنکه خالف آن بيان شود. در ادامه به کمک مثال های متعدد سعی می   شود مباحث مربوط به 

حسابداری معاوضه دارايی ها به صورت کامل تشريح شود.
مثال (۱):  معاوضه زمين با تجهيزات:

شرکت الف و شرکت ب قصد دارند زمين و تجهيزاتی را با مشخصات زير با يکديگر معاوضه 
کنند: 

شرکت ب ــ تجهيزاتشرکت الف ــ زمين 
۱بهای تمام شده , ,۸ , ,

۵استهالک انباشته , ,
۴ارزش منصفانه , ,۱ , ,

۳سرک نقدی دريافت شده (پرداخت شده) , ,(۳ , , )

محتوای تجاری: در اغلب موارد، معاوضه دو دارايی غير مشابه به معنی وجود 
تفاوت در وضعيت دارايی تحصيل شده با دارايی واگذار شده است. بنابراين در مثال 

(۱)، معاوضه دارايی دارای محتوای تجاری است.

دفاتر شرکت الف: 
آن  منصفانه  ارزش  و  ريال  ميليون   ۱۰ شده  واگذار  زمين  دفتری  ارزش  الف  شرکت  برای 
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال است از آنجا که «ارزش دفتری دارايی < ارزش منصفانه دارايی واگذار شده»، 
۴۰,۰۰۰,۰۰۰)، شناسايی  بنابراين، شرکت الف سودی به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 
خواهد کرد. تجهيزات تحصيل شده نيز در دفاتر به ارزش منصفانه دارايی واگذار شده، پس از تعديل 
(کسر) بابت سرک نقدی دريافت شده، ثبت خواهد شد. به اين ترتيب، ارزش تجهيزات در دفاتر شرکت 

الف به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال ثبت خواهد شد. 

سرک نقدی دريافت شده  -  ارزش منصفانه زمين = ارزش منصفانه تجهيزات تحصيل شده
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بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخ
   تجهيزات
   وجوه نقد

                زمين
              سود معاوضه زمين و تجهيزات

                          بابت ثبت معاوضه زمين و تجهيزات

۱ , ,
۳ , ,

۱ , ,
۳ , ,

دفاتر شرکت ب: برای شرکت ب ارزش منصفانه تجهيزات ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال است. حال 
آن که ارزش دفتری تجهيزات ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰) است. 

بنابراين،  معاوضه تجهيزات با زمين منجر به شناسايی زيان خواهد شد:
(۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰)     زيان معاوضه برای شرکت (ب)  (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)

زمين تحصيل شده به ارزش منصفانه تجهيزات واگذار شده،  پس از تعديل (اضافه) بابت سرک 
نقدی پرداخت شده ثبت خواهد شد. به اين ترتيب در دفاتر شرکت ب زمين به مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال 

ثبت می شود.

(سرک نقدی پرداخت شده + ارزش منصفانه تجهيزات)  ارزش منصفانه زمين تحصيل شده 

۴۰,۰۰۰,۰۰۰   (۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰)     ارزش زمين در دفاتر شرکت (ب)  

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخ
   زمين

   استهالک انباشته تجهيزات
   زيان معاوضه

                 تجهيزات
                  بانک

                       بابت ثبت معاوضه زمين و تجهيزات

۴ , ,
۵ , ,
۲ , ,

۸ , ,
۳ , ,
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طرفين  از  يکی  دفاتر  در  زيان  يا  سود  شناسايی  است،  استنباط  قابل   (۱) مثال  از  که  همانگونه 
معاوضه مستقل از شناسايی سود يا زيان در دفاتر طرف ديگر معاوضه است. در حالی که شرکت (الف) 
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال سود حاصل از معاوضه شناسايی کرده است شرکت (ب) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال زيان 
شناسايی کرده است. در معاوضه دارايی ها ممکن است هر دو طرف سود يا زيان شناسايی کنند و يا ساير 
حالت های ممکن ديگر مانند شناسايی سود يا زيان توسط يکی از طرفين و عدم شناسايی سود يا زيان 
توسط طرف ديگر روی دهد. از آنجا که مبنای شناسايی سود يا زيان معاوضه تفاوت ارزش منصفانه 
دارايی واگذار شده با ارزش دفتری همان دارايی (دارايی واگذار شده) است، شناسايی يا عدم شناسايی 
سود يا زيان توسط يکی از طرفين معاوضه به شناسايی يا عدم شناسايی سود يا زيان  معاوضه توسط 

طرف ديگر معاوضه ارتباطی ندارد.
مثال (۲):  معاوضه ساختمان با ساختمان:

شرکت الف قصد دارد يکی از ساختمان های خود را با يکی از ساختمان های شرکت ب معاوضه 
کند،  اطالعات مربوط به اين معاوضه به قرار زير است:

شرکت ب ــ ساختمانشرکت الف ــ ساختمان 
۶بهای تمام شده , ,۹ , ,

۳استهالک انباشته , ,۴ , ,
۴ارزش منصفانه , ,۸ , ,

۳)سرک نقدی دريافت شده (پرداخت شده) , , )۳ , ,

 محتوای تجاری  معاوضه دارايی های مشابه نيز در صورت احراز دو شرط(الف) 
و (ج) يا (ب) و (ج)، حاوی محتوای تجاری است. به ويژه در مورد معاوضه دارايی  های 
مشابه، احتمال تغيير در وضعيت اقتصادی (يعنی احراز شروط الف و ج) وجود دارد. 
برای مثال تفاوت در عمر مفيد و دارايی مشابه معاوضه شده، نشانه ای از وجود محتوای 
تجاری در يک معاوضه است؛ زيرا مبلغ، زمان بندی و ريسک جريان های نقدی مورد 

انتظار تغيير می  کند.
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دفاتر شرکت الف:

ارزش دفتری دارايی واگذار شده ــ  ارزش منصفانه دارايی واگذار شده  سود (زيان) معاوضه 

۴۰,۰۰۰,۰۰۰  سود معاوضه برای شرکت (الف) (۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  ارزش منصفانه ساختمان جديد برای شرکت (الف)

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخ
   ساختمان

   استهالک انباشته ساختمان
                 ساختمان

                 بانک
                 سود معاوضه

                       بابت ثبت معاوضه ساختمان و ساختمان

۷ , ,
۳ , ,

۶ , ,
۳ , ,
۱ , ,

دفاتر شرکت ب:
۹۰,۰۰۰,۰۰۰)  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰   سود معاوضه برای شرکت (ب) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰,۰۰۰  ارزش منصفانه ساختمان جديد برای شرکت (ب) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخ
   ساختمان

   استهالک انباشته ساختمان
   بانک

                 ساختمان
                 سود معاوضه

                       بابت ثبت معاوضه ساختمان و ساختمان

۵ , ,
۴ , ,
۳ , ,

۹ , ,
۳ , ,

مثال (۲) نشان داد که استفاده از ارزش منصفانه دارايی واگذار شده در شرايط برابر، نسبت به 
ارزش منصفانه دارايی تحصيل شده، جهت تعيين ارزش منصفانه دارايی تحصيل شده اولويت دارد. 
در شرايطی که هر دو ارزش منصفانه دارايی تحصيل شده و واگذار شده وجود داشته و با يک اطمينان 
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و وضوح قابل تعيين باشند، اولويت استفاده از ارزش منصفانه دارايی واگذار شده است. در صورتی 
که دو شرکت از ارزش منصفانه دارايی تحصيل شده استفاده می نمودند ثبت معاوضه در دفاتر به ترتيب 

زير می  بود:
دفاتر شرکت بدفاتر شرکت الف

بستانکاربدهکارشرحبستانکاربدهکارشرح

ساختمان
استهالک انباشته ساختمان

              بانک
              ساختمان

              سود معاوضه
بابت ثبت معاوضه ساختمان 

و ساختمان

۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ساختمان
استهالک انباشته ساختمان

   بانک
                 ساختمان

                 سودمعاوضه
بابت ثبت معاوضه ساختمان 

و ساختمان

۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰

در اغلب موارد استفاده، از ارزش منصفانه دارايی واگذار شده يا ارزش منصفانه دارايی تحصيل 
شده به نتايج و ثبت های حسابداری يکسانی منجر می شود. اما مواقعی وجود دارد که طرفين از قدرت 
چانه زنی متفاوتی برخوردارند که سبب می   شود يکی از طرفين (در مثال ۲،  شرکت الف) بخشی از ارزش 
دارايی تحصيل شده را پرداخت نکند. تفاوت در قدرت چانه زنی نبايد محتوای اقتصادی رويداد را در 

دفاتر حسابداری مخدوش نمايد.

مثال (۳): معاوضه وسائط نقليه با اثاثه: 
شرکت الف يک دستگاه وسائط نقليه خود را با مقداری اثاثه شرکت ب به شرح زير معاوضه 

می  کند: 
شرکت ب ــ اثاثهشرکت الف ــ وسائط نقليه 

۴بهای تمام شده , ,۲۵, ,
۱استهالک انباشته , ,۱۵, ,
,۲۵ارزش منصفانه  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ,

,۷سرک نقدی دريافت شده (پرداخت شده) ,(۷, , )
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دفاتر شرکت الف: 
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ زيان معاوضه برای شرکت الف (۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰)  (۵,۰۰۰,۰۰۰)
۲۵,۰۰۰,۰۰۰  ارزش منصفانه اثاثه تحصيل شده  ۷,۰۰۰,۰۰۰  ۱۸,۰۰۰,۰۰۰

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخ
اثاثه

استهالک انباشته وسائط نقليه
بانک

زيان معاوضه
              وسائط نقليه

             بابت ثبت معاوضه وسائط نقليه و اثاثه

۱۸, ,
۱ , ,
۷, ,
۵, ,

۴ , ,

دفاتر شرکت ب:
به صورت  ب  شرکت  برای  شده  واگذار  دارايی  منصفانه  ارزش  که  است  آن  مسئله  اين  ويژگی 
مستقيم قابل تعيين نيست. بنابراين، شرکت ب برای تعيين ارزش منصفانه دارايی واگذار شده (اثاثه)، 

از ارزش منصفانه دارايی تحصيل شده (وسائط نقليه) استفاده می  کند؛ به صورت زير:
                                                                                                             سرک نقدی پرداخت شده  

 ارزش منصفانه دارايی واگذار شده = ارزش منصفانه دارايی تحصيل شده

                                                                                                            سرک نقدی دريافت شده  
۲۵,۰۰۰,۰۰۰  ارزش منصفانه اثاثه واگذار شده  ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ 
۱۸,۰۰۰,۰۰۰  سود معاوضه (۲۵,۰۰۰,۰۰۰  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰)  ۸,۰۰۰,۰۰۰

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخ
وسائط نقليه

استهالک انباشته اثاثه
              بانک
              اثاثه

              سود معاوضه
             بابت ثبت معاوضه وسائط نقليه و اثاثه

۲۵, ,
۱۵, ,

۷, ,
۲۵, ,
۸, ,
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ارزش  از  ندارد،  اختيار  در  را  خود  شده  واگذار  اثاثه  منصفانه  ارزش  ب،  شرکت  آنجايی  از 
منصفانه وسايل نقليه تحصيل شده برای تعيين ارزش منصفانه اثاثه خود استفاده می  کند. پس از تعيين 
ارزش منصفانه دارايی واگذارشده، روند محاسبات و ثبت معاوضه دارايی مشابه حالتی است که ارزش 

منصفانه دارايی واگذار شده، مشخص است.
مثال (۴ ): معاوضه زمين با انبار: 

شرکت الف يک قطعه زمين خود را با يکی ازانبار های شرکت ب با شرايط زير معاوضه کرده 
است:

شرکت ب ــ انبارشرکت الف ــ زمين 
۱بهای تمام شده , ,۵ , ,

۱ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  استهالک انباشته , ,
 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ    ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ارزش منصفانه

۳سرک نقدی دريافت شده (پرداخت شده) , ,(۳ , , )

دارايی  و  شده  واگذار  دارايی های  از  يک  هيچ  منصفانه  ارزش  که  وضعيتی  در 
تحصيل شده قابل تعيين نباشد، از ارزش دفتری  دارايی واگذار شده پس از تعديل بابت 
بابت  و  می شود  استفاده  شده  تحصيل  دارايی  ارزش  تعيين  برای  معامله،  نقدی  سرک 

معاوضه دارايی  ها هيچ سود يا زيانی محاسبه نمی  گردد:

 سرک نقدی پرداخت شده +   
ارزش دفتری دارايی واگذار شده = ارزش منصفانه دارايی تحصيل شده

 سرک نقدی دريافت شده -  

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ارزش منصفانه انبار برای شرکت (الف) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  ارزش منصفانه زمين برای شرکت (ب)
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دفاتر شرکت بدفاتر شرکت الف

بستانکاربدهکارشرحبستانکاربدهکارشرح
انبار
بانک

              زمين
بابت معاوضه زمين و انبار

۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

زمين
استهالک انباشته انبار

                 انبار
                 بانک

بابت معاوضه زمين و انبار

۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰

اطمينان و وضوح در تعيين ارزش منصفانه:  
وجود بازار فعال برای يک دارايی سبب می   شود، ارزش منصفانه آن دارايی با 
سهولت، اطمينان و وضوح بيشتری تعيين شود. در معاوضه دارايی های ثابت مشهود 
وجود بازار فعال برای دارايی تحصيل شده يا واگذار شده، عامل تعيين کننده است. برای 
مثال معاوضه سهام شرکتی که در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده  است با ساختمان به 
اين معنی است که ارزش منصفانه سهام با اطمينان و وضوح بيشتری نسبت به ارزش 
ثبت های  مبنای  سهام  منصفانه  ارزش  بنابراين  است.  تعيين  قابل  ساختمان  منصفانه 

حسابداری طرفين قرار می گيرد.

بحث کنيد
مدير عامل شرکت راوک در پايان سال بر اساس درصدی از سود ساالنه پاداش 

می  گيرد، ولی از حسابدار شرکت خود خواسته است تا اقدامات زير را انجام دهد:
۱ــ در معاوضه يک دستگاه اتومبيل با يک باب ساختمان به جای ارزش منصفانه 

از ارزش دفتری استفاده کند تا زيان قابل توجه معاوضه شناسايی نشود.
٢ــ از بيمه کردن شرکت در سال جاری خودداری کند

٣ــ دارايی های ثابت مشهود خريداری شده در طی سال را از سال بعد مستهلک 
کند.

اثر اقدامات مذکور در شرکت چيست؟ بحث کنيد.
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خواسته   ۳ و   ۱ موارد   ٢٢ مشهود  ثابت  دارايی های  عنوان  با   ١١ شماره  استاندارد  براساس 
مديريت، با الزامات مقرر شده در اين استاندارد حسابداری مغاير است. همچنين عدم پوشش بيمه   ای 
دارايی  ها موجب افزايش ريسک شرکت و در نتيجه کاهش منافع مالکان می   شود. عدم شناسايی زيان 
معاوضه دارايی   های ثابت مشهود، خودداری از انجام هزينه بيمه و شناسايی هزينه استهالک دارايی   ها، 
همگی سبب می   شود که هزينه های شرکت به صورت غير واقعی کاهش يافته و از اين طريق باعث افزايش 
اين  دارد،  قرار  شرکت  سود  مبنای  بر  مديريت  پاداش  که  آنجا  از  می   شود.  شرکت  سود  در  تصنعی 

اقدامات نهايتاً سبب می   شوند که پاداش مديريت افزايش يابد.
در ادبيات مديريت سود (که در بحث کنيد فصل قبل با آن آشنا شديد) افزايش پاداش مديريت در نتيجه 
افزايش غير واقعی در سود يکی از مهمترين انگيزه   های مديريت سود فرصت طلبانه محسوب می   شود. 
صدمه  مستقيم  غير  يا  مستقيم  شکل  به  (مالکان)  سهامداران  منافع  می   شود  سبب  فوق  تمامی اقدامات 
ببيند. حداقل زيان به منافع سهامداران آن است که بخشی از منافع سهامداران در قالب پاداش اضافی 

به شکل ناعادالنه   ای به مديريت واحد تجاری منتقل شود.
خالف  بر  حسابدار  توسط  اقدامات  اين  انجام  شد،  بيان  اين  از  پيش  که  همانگونه  همچنين، 
اين  نمی   تواند  حسابدار  بنابراين،  است.  حرفه   ای  رفتار  آيين  و  حسابداری  استانداردهای  الزامات 

خواسته مديريت شرکت را اجرا کند.
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فصل هشتم

بدهی ها
بدهی  های جاری۱

کليه  واحدهای  تجاری  بايد بدهی  های  جاری  را به عنوان  طبقه   ای  جداگانه (مجزای از بدهی  های 
بلند مدت)  در ترازنامه  منعکس  کنند. يک  بدهی  زمانی  بايد به  عنوان  بدهی  جاری  طبقه بندی  شود که  انتظار 
رود طی  چرخه  عملياتی  معمول  واحد تجاری  يا ظرف  يکسال  از تاريخ  ترازنامه ، هر کدام  طوالنی تر است ،از 
محل دارايی های جاری تسويه  شود۲. ساير بدهی  ها بايد به عنوان  بدهی  های  غيرجاری  طبقه بندی  شود. 

همچنين، جمع  کل  بدهی  های  جاری  بايد در ترازنامه  نشان  داده  شود.
آن   نيز  و  شود  مطالبه   ترازنامه   تاريخ   از  سال   يک   ظرف   رود  انتظار  که   عندالمطالبه   بدهی  های  
قسمت  از بدهی  های  بلندمدتی  که  انتظار رود بر مبنای  شرايط  قرارداد مربوط ، ظرف  مدت  يک  سال  از 
تاريخ  ترازنامه  به اين  حال  تبديل  شود جزء بدهی  های  جاری  طبقه بندی  و توضيحات  کافی  در اين  مورد 

در يادداشت  های  توضيحی  ارائه  می   شود.
غيربانکی ،  بانکی  و  مالی   تسهيالت   قبيل   از  بلندمدت   بدهی  های   از  حصه ای   نيز  بدهی  ها و  از  دسته   آن  
بدهی  های  تجاری ، بدهی  مالياتی  و پيش دريافت  از مشتريان  که  انتظار رود ظرف  يکسال  از تاريخ  ترازنامه  

تسويه  گردد، به عنوان  بدهی  جاری  طبقه بندی  می   شود.

ذخاير و بدهی  های احتمالی۳ 
نسبتاً  ابهام  با  آن ها  مبلغ  تعيين  يا  و  تسويه  زمان  که  می  شوند  تعريف  بدهی  هايی  به عنوان  ذخاير 
قابل توجه همراه است. اصطالح «ذخيره» در مورد اقالمی از قبيل کاهش ارزش دارايی ها و مطالبات 

مشکوک الوصول نيز بکار می رود، اما اين قبيل ذخاير، بدهی تلقی نمی  شوند.
١ــ بر اساس استاندارد حسابداری شماره ١٤ با عنوان « نحوه  ارائه  دارايی  های  جاری  و بدهی  های  جاری ».

٢ــ  در اغلب فعاليت های تجاری چرخه عملياتی کمتر از يک سال است. بنابراين در اغلب موارد معيار جاری يا غير جاری بودن 
بدهی ها،  يک سال مالی است.در سراسر کتاب از معيار يک سال استفاده شده است مگر آنکه به صراحت خالف آن بيان شود.

٣ــ بر اساس استاندارد حسابداری شماره ٤ با عنوان «ذخاير، بدهی  های احتمالی و دارايی  های احتمالی».
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بدهی احتمالی:
الف: تعهدی غيرقطعی است که از رويدادهای گذشته ناشی می   شود و وجود آن تنها ازطريق 
وقوع يا عدم وقوع يک يا چند رويداد نامشخص آتی که به طور کامل در کنترل واحد تجاری نيست، 
زير  به داليل  اما  می   شود  ناشی  گذشته  رويدادهای  از  که  است  فعلی  تعهدی  ب:  يا  شد،  خواهد  تأييد 

شناسايی نمی   شود:
۱ــ خروج منافع اقتصادی برای تسويه تعهد محتمل نيست.

۲ــ مبلغ تعهد را نمی توان با قابليت اتکای کافی اندازه گيری کرد۱.
ذخاير را می توان از ساير بدهی  ها مانند حساب های پرداختنی تجاری و ساير حساب ها و اسناد 
پرداختنی متمايز کرد، زيرا در مورد زمان تسويه ويا مبلغ آن ابهام وجود دارد. حساب های پرداختنی 
با  يا  گرديده  دريافت  آن  صورتحساب  که  است  شده ای  دريافت  خدمات  و  کاالها  بابت  بدهی  تجاری، 
اصلی  تمايز  وجه  بنابراين  است.  شده  توافق  آن  به  ازای  ما  پرداخت  زمان  و  مبلغ  مورد  در  فروشنده 
حساب های پرداختنی تجاری با ذخاير اين است که مبلغ آن با توجه به صورتحساب و زمان پرداخت آن 

نيز از طريق توافق با فروشنده مشخص می گردد. 
اتکاپذير قابل انجام  برآورد  شناسايی می شوند (با فرض اينکه  ذخاير به عنوان بدهی  دليل  اين  به 
باشد)، که ذخاير، تعهدات فعلی بوده و ضرورت خروج منافع اقتصادی برای تسويه اين تعهدات محتمل 
است. اما، بدهی  های احتمالی به عنوان بدهی شناسايی نمی شوند، زيرا، اين بدهی ها يا تعهدات احتمالی 
هستند و تعهد فعلی واحد تجاری که منجر به خروج منافع اقتصادی می   شود در مورد آن ها وجود ندارد، 
اين  تسويه  برای  اقتصادی  منافع  خروج  زيرا  ندارند  را  شناسايی  معيارهای  که  است  فعلی  تعهدات  يا 
تعهدات، محتمل نيست يا برآورد اتکاپذير مبلغ تعهد امکان پذير نمی باشد. بنابراين، بدهی احتمالی افشا 

می   شود، مگر اينکه امکان خروج منافع اقتصادی بعيد باشد۲.

شناسايی ذخاير
در صورت احراز معيارهای زير، ذخيره بايد شناسايی شود:

الف) واحد تجاری در نتيجه رويدادی در گذشته، در حال حاضر تعهدی (قانونی يا عرفی) دارد.
١ــ دارايی احتمالی: يک دارايی غيرقطعی است که از رويدادهای گذشته ناشی می   شود و وجود آن تنها از طريق وقوع يا عدم وقوع يک يا 

چند رويداد نامشخص آتی که به طور کامل تحت کنترل واحد تجاری نيست، تأييد خواهد شد.
٢ــ واحد تجاری نبايد دارايی احتمالی را شناسايی کند مگر آنکه ورود منافع اقتصادی تقريبًا قطعی باشد. دارايی احتمالی زمانی افشا 

می   شود که ورود منافع اقتصادی محتمل باشد.
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ب) خروج منافع اقتصادی برای تسويه تعهد محتمل است، و
ج) مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذير قابل برآورد باشد.

بودن  محتمل  بلکه  فعلی،  تعهد  وجود  تنها  نه  کند  احراز  را  شناخت  شرايط  بدهی  اينکه  برای 
درصورتی  اقتصادی  منافع  خروج  است.  ضروری  نيز  تعهد  آن  تسويه  برای  اقتصادی  منافع  خروج 
محتمل تلقی می   شود که احتمال وقوع رويداد بيش از عدم وقوع آن باشد. اگر وجود تعهد فعلی محتمل 
نباشد، واحد تجاری آن را به عنوان بدهی احتمالی افشا می کند مگر اينکه امکان خروج منافع اقتصادی 

بعيد باشد.
تعهد  يک  درقبال  متضامناً  و  مشترک  به صورت  ديگری  اشخاص  با  تجاری  واحد  چنانچه 
مسئوليت داشته باشد، آن بخش از تعهد که انتظار می رود توسط ساير اشخاص ايفا شود بعنوان بدهی 
برای  اقتصادی  منافع  خروج  که  تعهد  از  بخشی  برای  تنها  تجاری  واحد  می   شود.  محسوب  احتمالی 

تسويه آن محتمل است، ذخيره شناسايی می کند.
ذخاير بايد در پايان هردوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترين برآورد جاری تعديل شود. 
هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسويه تعهد، ديگر محتمل نباشد، ذخيره بايد برگشت داده  شود. بابت 
زيان های عملياتی آتی نبايد ذخيره ای شناسايی شود، زيرا، ناشی از رويدادهای گذشته نيستند. با اين 
حال، در صورتی که واحد تجاری قرارداد زيان ده داشته باشد، تعهد فعلی مربوط به زيان قرارداد بايد 

به عنوان ذخيره شناسايی شود.

بحث کنيد
به نظر شما اگر وجوه دريافتی از مشتريان برای فروش کاال يا ارائه خدمات در 
آينده به جای پيش دريافت فروش يا پيش دريافت درآمد به حساب فروش کاال يا درآمد 
خدمات منظور شود، چه آثاری بر صورت سود وزيان دوره خواهد داشت؟ اين اقدام 
چه تأثيری بر صورت سود وزيان دوره و ترازنامه خواهد داشت؟ اين اقدام چگونه قابل 

تشخيص است؟ اين عمل چه عواقبی به همراه دارد؟

شناسايی پيش دريافت فروش يا پيش دريافت بابت ارائه خدمات به عنوان درآمد فروش کاال يا 
درآمد ارائه خدمات سبب می   شود که از يک طرف درآمد در صورت سود و زيان گزارش شود بيش از 
واقع باشد. زيرا درآمدی شناسايی شده است که هنوز تحقق نيافته است. اين موضوع بر خالف اصل 
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تحقق درآمد است که در بخش دانش افزايی به آن اشاره شده است. از سوی ديگر، با عدم شناسايی 
بدهی مربوط به درآمد تحقق نيافته، در ترازنامه بدهی ها کمتر از واقع گزارش می  شوند و حقوق صاحبان 

سرمايه به صورت غير واقعی افزايش می  يابد. اين موضوع نيز بر خالف اصل محافظه کاری است.
ارائه  ويژگی  های  فاقد  ترازنامه  و  زيان  و  سود  صورت  های  تا  می   شود  سبب  فوق  اقدام  انجام 
منصفانه و قابليت اتکا باشد و به اين ترتيب صورت سود و زيان عملکرد واحد تجاری را به نحو مطلوبی 

گزارش نمی کند و ترازنامه نيز در ارائه مطلوب وضعيت مالی واحد تجاری ناتوان خواهد بود. 
طبعاً چنين اقدامی تاثير معکوسی بر وضعيت مالی و عملکرد سال آتی (زمانی که خدمات مربوط 
در  است  آتی  دوره  به  متعلق  که  درآمدی  زيرا  داشت.  خواهد  می   شود)  انجام  درآمد  دريافت  پيش  به 
دوره جاری شناسايی شده  است. بنابراين، صورت سود و زيان سال آينده نيز نمی  تواند عملکرد شرکت 
را به نحو مطلوب و منصفانه  ای گزارش کند. اين نتيجه در مورد ترازنامه سال آينده نيز وجود خواهد 

داشت.



102

فصل نهم 

شعب
مقدمه

بسياری از واحدهای تجاری به منظور توسعه عمليات و افزايش سهم خود از بازار و جذب 
مشتريان جديد اقدام به افتتاح شعب جديد در مناطق جغرافيايی مختلف می نمايند. در سال های اخير 
ايجاد شعب توسط شرکت ها به امری متداول تبديل شده است، شرکت ها و واحدهای تجاری خوش 
نام، سعی دارند با تأسيس شعب جديد از فرصت  های تجاری پيش روی، نهايت استفاده را برده و با 
توسعه دامنه فعاليت خود به سود بيشتری دست يابند. ايجاد شعب به نمايندگی از سوی يک واحد 
تجاری،  موضوعات حسابداری جديدی را مطرح می سازد. در اين  زمينه، اندازه گيری عملکرد شعبه 
و همچنين کنترل و نظارت بر عمليات شعبه ۳ هدف اساسی است که از سوی واحد تجاری مرکزی 
دنبال می شود. حسابداری از طريق مکانيزم حسابداری شعب، اين امکان را برای دفاتر مرکزی فراهم 

می آورد. 
شعبه  چندين  و  مرکزی  واحد  يک  دارای  معموالً  هستند  شعب  دارای  که  تجاری  واحدهای 
فعاليت های  بر  نظارت  و  کنترل  شعب،  عمليات  به  راجع  تصميم گيری  مرکزی  اداره  وظيفه  می باشند. 
شعب می باشد. بسته به نوع عمليات و پراکندگی جغرافيايی، نحوه تفکيک اختيارات و مسئوليت بين 
با  توجهی  قابل  جغرافيايی  فاصله  شعب  هنگامی که  مثال  برای  است.  متفاوت  مرکزی  اداره  و  شعب 
آن که،  حال  است.  بيشتری  تصميم گيری  قدرت  و  استقالل  دارای  شعب  عموماً  دارند،  مرکزی  اداره 
گونه  اين  که  می   شود  سبب  شعب  فعاليت  نوع  در  تنوع  عدم  و  مرکزی  اداره  به  شعب  بودن  نزديک تر 
شعب را به دو  به صورت کلی  نباشند.  برخوردار  چندانی  تصميم گيری  قدرت  اختيارات و  شعبه ها از 

دسته (۱) متمرکز و(۲) غير متمرکز تقسيم می نمايند. 
شعب متمرکز، شعبی هستند که عمليات آن ها به شدت در کنترل اداره مرکزی قرار دارد و شعب 
اختيار چندانی در تصميم گيری های عملياتی و اجرايی ندارند. بر خالف آن ها، شعب غيرمتمرکز از 

اختيارات قابل توجهی در تصميم  گيری  های عملياتی و اجرايی برخوردارند.
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عمليات  سيستم  طراحی  به  اقدام  شعبه،  و  مرکزی  اداره  مديران  نياز  به  پاسخ  در  حسابداران، 
حسابداری شعب نموده اند. بر اين اساس، حسابداری عمليات شعب به دو طريق امکان پذير است: 

۱) سيستم عمليات حسابداری متمرکز 
۲) سيستم عمليات حسابداری غيرمتمرکز 

درسيستم عمليات حسابداری متمرکز، شعبه فاقد واحد حسابداری است، کليه اسناد و مدارک 
رويدادهای شعبه به مرکز ارسال می شود و حسابداری عمليات شعبه توسط مرکز انجام می   شود. در 
سيستم عمليات حسابداری غيرمتمرکز، شعب خود دارای واحد حسابداری مستقل از اداره مرکزی 
می  باشند. بنابراين، شعب ضمن انجام عمليات حسابداری خود، در دوره های زمانی مشخص با تهيه 
گزارش ها و صورت  های مالی، سودآوری و وضعيت مالی خود را به اطالع اداره مرکزی می رسانند. 

برای  اغلب  متمرکز  حسابداری  عمليات  سيستم  هرچند  که  است  ضروری  نکته  اين  به  توجه 
غيرمتمرکز  شعب  توسط  اغلب  غيرمتمرکز  حسابداری  عمليات  سيستم  و  می رود  کار  به  متمرکز  شعب 
استفاده می   شود، با اين وجود، شعب متمرکز امکان استفاده از سيستم عمليات حسابداری غيرمتمرکز 
را دارند. شعب غيرمتمرکز نيز می توانند از سيستم عمليات حسابداری متمرکز استفاده نمايند. برای 
مثال، شرکت ها ممکن است برای صرفه جويی در هزينه های عملياتی، عمليات حسابداری خود و شعب 
را به يک مؤسسه حسابداری واگذار نمايند. در اين حالت هر چند شعبه غيرمتمرکز است، اما عمليات 

حسابداری آن ها ممکن است متمرکز باشد: 

شعبه متمرکز

حسابداری متمرکز

شعبه غيرمتمرکز

حسابداری متمرکز

شعبه متمرکز

حسابداری غير متمرکز

شعبه غير متمرکز

حسابداری غيرمتمرکز

  
در کتاب اصول حسابداری (۲)، تنها به سيستم عمليات حسابداری متمرکز پرداخته شده  است. بنابراين، 

در ادامه  صرفاً اين نحوه از عمليات حسابداری شعب تشريح خواهد شد.

عمليات شعب
غيرمتمرکز متمرکز     

عب
ی ش

دار
ساب

ح
رکز 

متم
غير

     
     

     
   

رکز 
متم
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سيستم عمليات حسابداری متمرکز 
و  مدارک  کليه  متمرکز،  حسابداری  عمليات  سيستم  در  شد،  بيان  اين  از  پيش  که  همانگونه 
ثبت های  و  می   شود  ارسال  مرکزی  دفتر  برای  شعبه  توسط  گرفته  انجام  عمليات  به  مربوط  مستندات 
مربوط به آن در دفتر مرکزی انجام و نگهداری می   شود بنابراين شعبه فاقد واحد حسابداری است و 

بابت عمليات خود دفاتر حسابداری را نگهداری نمی کند. 
صرف نظر از نوع سيستم حسابداری، دفتر مرکزی ممکن است کاالی ارسالی به شعب را به سه 

طريق قيمت گذاری نمايد: 
۱ــ روش سياهه کردن کاال به بهای تمام شده   

۲ــ روش سياهه کردن کاال به بهای تمام شده به عالوه چند درصد   
۳ــ روش سياهه کردن به قيمت فروش   

در روش نخست، بابت انتقال کاال از دفتر مرکزی به شعبه، هيچ گونه سود تحقق يافته  ای در 
دفاتر مرکز به وجود نمی آيد. در روش دوم، به ميزان درصد اضافه شده به بهای تمام شده، سود تحقق 
نيافته در دفتر مرکز ايجاد می شود. در روش سوم، انتقال کاال به شعبه به منزله فروش کاال تلقی شده و 
بنابراين سود تحقق نيافته به اندازه تفاوت بين بهای تمام شده کاالی ارسالی و قيمت فروش است. در 
ادامه نحوه عمليات سيستم عمليات حسابداری متمرکز به سه روش قيمت گذاری کاالی ارسالی تشريح 

می گردد. در پايان نيز با استفاده از يک مثال جامع، ثبت  های حسابداری شعب بيان می  شوند.
روش سياهه کردن کاال به بهای تمام شده:

در اين روش دفتر مرکزی بابت کاالی ارسالی به شعبه دو حساب در دفاتر خود ايجاد می کند که 
عبارتند از حساب کاالی شعبه (بدهکار) و کاالی ارسالی به شعبه (بستانکار) در روش بهای تمام شده، 
اين دو حساب به بهای تمام شده کاالی ارسال شده بدهکار و بستانکار می شوند. عمليات حسابداری 

ارسال کاال به شعبه به روش بهای تمام شده در جدول (۱) آمده است:
در روش بهای تمام شده،  هدف اصلی حساب کاالی شعبه اندازه گيری سود (زيان) ناويژه شعبه 
است، از آن جا که اين حساب به بهای تمام شده ، بدهکار و به مبلغ فروش، بستانکار می شود، مانده 

بدهکار نشان دهنده زيان ناويژه و مانده بستانکار نشان دهنده سود ناويژه است.
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جدول (۱): روش سياهه کردن کاال به بهای تمام شده
بستانکاربدهکارشرح مبادالت

کاالی ارسالی به (بهای تمام شده)کاالی شعبه ( بهای تمام شده)ارسال کاال از مرکز به شعبه
کاالی شعبه (بهای تمام شده)کاالی ارسالی ( بهای تمام شده )کاالی برگشتی از شعبه به مرکز

کاالی شعبه ( مبلغ فروش )موجودی نقدفروش نقدی توسط شعبه
کاالی شعبه ( مبلغ فروش )حساب های دريافتی شعبهفروش نسيه توسط شعبه

حساب های دريافتی شعبهکاالی شعبه ( مبلغ فروش )برگشت از فروش نسيه شعبه
حساب های دريافتی شعبهکاالی شعبهتخفيفات به بدهکاران شعبه

حساب های دريافتی شعبهموجودی نقددريافت وجوه از بدهکاران شعبه
حساب کاالی شعبه (بهای تمام شده)خالصه سود و زيان شعبه ( بهای تمام شده )کاالی مفقود شده شعبه
حساب های دريافتی شعبههزينه مطالبات سوخت شده۱مطالبات سوخت شده

حساب کاالی شعبه (بهای تمام شده)خالصه سود و زيان شعبه ( بهای تمام شده )کسری  غيرعادی کاالی شعبه٢ 
موجودی کاالی شعبهحساب کاالی شعبه ( بهای تمام شده )موجودی کاال ابتدای دوره شعبه
حساب کاالی شعبه (بهای تمام شده)موجودی کاالی شعبهموجودی کاالی پايان دوره شعبه

  حساب کاالی شعبه (بهای تمام شده )موجودی کاالی بين راهی شعبه (بهای تمام شده)کاالی بين راهی شعبه
بستن حساب ها

خالصه سود و زيان مرکز کاالی ارسالی بستن حساب کاالی ارسالی 
خالصه سود و زيان شعبهکاالی شعبه بستن حساب کاالی شعبه 

هزينه های شعبه ( به تفکيک)خالصه سود و زيان شعبهبستن هزينه های شعبه
خالصه سود و زيان مرکزخالصه سود و زيان شعبهبستن خالصه سود و زيان شعبه٣

١ــ با فرض روش حذف مستقيم در صورتی که از روش ذخيره گيری استفاده شود، به جای آرتيکل فوق، خواهيم داشت:
ذخيره مطالبات مشکوک الوصول    ٭٭٭٭٭

حساب های دريافتنی شعبه      ٭٭٭٭٭  
٢ــ کسری عادی کاال شعبه ثبت ندارد کسری عادی از طريق کاستن موجودی کاالی پايان دوره باعث کاهش سود (زيان) ناويژه شعبه 
می شود. حال آن که زيان کسری غيرعادی کاالی شعبه در بخش ساير درآمدها و هزينه های صورت سود و زيان شعبه يا مرکز نمايش داده می شود.

٣ــ فرض شده است مانده خالصه سود و زيان شعبه بستانکار است.
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روش بهای تمام شده به عالوه چند درصد:
 تنها تفاوت اين روش با روش بهای تمام شده در آن است که دفتر مرکزی بابت کاالی ارسالی به 
شعبه، عالوه بر بهای تمام شده مبلغی اضافه نيز به حساب کاالی شعبه منظور می کند. از آنجا که ارسال 
کاال به شعبه به منزله فروش نيست،  مبلغ اضافه شده سود تحقق نيافته است که سوابق آن در حسابی 
تحت عنوان کاالهای شعبه نگهداری می شود عمليات حسابداری تحت روش بهای تمام شده به عالوه 

چند درصد در جدول (۲) ارائه شده است.

جدول (۲): روش سياهه کردن کاال به بهای تمام شده به عالوه چند درصد
حساب (های) بستانکارحساب (های) بدهکارشرح مبادالت

کاالی ارسالی (بهای تمام شده)کاالی شعبه(قيمت سياهه)ارسال کاال به شعبه
تعديل کاالی شعبه ( سود منظور شده )

به  شعبه  از  کاال  برگشت 
مرکز

کاالی ارسالی ( بهای تمام شده )
تعديل کاالی شعبه ( سود منظور شده )

کاالی شعبه(قيمت سياهه)

کاالی مفقودی غيرعادی  
(کسری غيرعادی )

خالصه سود و زيان ( بهای تمام شده )
تعديل کاالی شعبه ( سود منظور شده )

کاالی شعبه(بهای تمام شده )

ابتدای  کاال  موجودی 
دوره شعبه

موجودی کاالی ابتدای دوره شعبه (بهای تمام شده) حساب کاالی شعبه (قيمت سياهه)
تعديل کاالی شعبه ( سود منظور شده )

دوره  موجودی کاالی پايان 
شعبه

موجود کاالی پايان دوره ( بهای تمام شده )
تعديل کاالی شعبه ( سود منظور شده )

کاالی شعبه(قيمت سياهه)

همچنين، مانده حساب کاالی  رويدادهای مالی، مشابه روش بهای تمام شده ثبت شود.  ساير 
شعبه به حساب تعديل کاالی شعبه بسته می شود. مانده تعديل کاالی شعبه در نهايت به حساب خالصه 

سود و زيان شعبه بسته خواهد شد.
روش قيمت فروش:

عمليات  در اين روش کاالی ارسالی به شعبه به قيمت فروش به حساب شعبه منظور می   شود، 
حسابداری تحت اين روش کامالً مشابه به روش بهای تمام شده است. با اين تفاوت که کليه موارد به 

قيمت فروش ثبت می شود.
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مثال جامع۱ 
شرکت بازرگانی سهند، شعبه ای در اصفهان دارد. اطالعات زير مربوط به فعاليت فروردين ماه 

شعبه اصفهان است (ارقام ميليون ريال است): 

قيمت فروشبهای تمام شدهشرحعطف
۶۳۷۵۶موجودی کاالی ابتدای دوره شعبه ۱
۲۷۱۲۷۱حساب های دريافتنی اول دوره ۲
۱۸۲۱۸۲بانک شعبه ( ابتدای دوره ) ۳
۱۲۹۱۵۴۸ارسال کاال از مرکز به شعبه ۴
۲۴۲۸۸کاالی برگشتی از شعبه به مرکز۵
۲۵۲۲۵۲فروش نقدی۶
۱۶۲۴۱۶۲۴فروش نسيه ۷
۶۶کاالی برگشتی از فروش ( قيمت فروش )۸
۱۷چک دريافتی از مشتريان بابت مطالبات ۹ ۱۱۷ ۱
۱۵۱۵تخفيفات اعطايی به بدهکاران۱
۳۳مطالبات سوخت شده ۱۱
۱۷۳۹۱۷۳۹ارسال وجوه نقد از بانک شعبه به بانک مرکز ۱۲
۲۲۲۲هزينه اجاره وعوارض۱۳
۸۸هزينه دستمزد۱۴
۷۷هزينه های عمومی۱۵
۷۵۷۵هزينه حقوق کارکنان ۱۶
۴۸۵۷۶موجودی کاالی پايان دوره ۱۷

١ــ  برگرفته از حسن همتی (۱۳۸۲) حسابداری پيشرفته، جلد اول، انتشارات ترمه
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عطف

روش بهای تمام شده
روش بهای تمام شده + چنددرصد (٪۲۰)

روش قيمت فروش

شرح
بدهکار

بستانکار
شرح

بدهکار
بستانکار

شرح
بدهکار

بستانکار

۱
کاالی شعبه 

موجودی کاالی ابتدای دوره شعبه 
۶۳۰۰

۶۳۰۰
کاالی شعبه 

موجودی کاالی ابتدای دوره شعبه 
     تعديل کاالی شعبه

۷۵۶۰
۶۳۰۰
۱۲۶۰

کاالی شعبه 
کاالی ارسالی 

۷۵۶۰
۷۵۶۰

۴
کاالی شعبه 

کاالی ارسالی 
۱۲۹۰۰

۱۲۹۰۰
کاالی شعبه 

   کاالی ارسالی 
تعديل کاالی شعبه

۱۵۴۸۰
۱۲۹۰۰
۲۵۸۰

کاالی شعبه 
کاالی ارسالی 

۱۵۴۸۰
۱۵۴۸۰

۵
کاالی ارسالی 

کاالی شعبه
۲۴۰

۲۴۰
کاالی ارسالی 

تعديل کاالی شعبه
کاالی شعبه

۲۴۰۴۸
۲۸۸

کاالی ارسالی 
کاالی شعبه

۲۸۸
۲۸۸

۶
ک شعبه 

بان
کاالی شعبه

۲۵۲۰
۲۵۲۰

ک شعبه 
بان

کاالی شعبه
۲۵۲۰

۲۵۲۰
ک شعبه 

بان
کاالی شعبه

۲۵۲۰
۲۵۲۰

۷
حساب های دريافتنی شعبه 
کاالی شعبه

۱۶۲۴۰
۱۶۲۴۰

حساب های دريافتنی شعبه 
کاالی شعبه

۱۶۲۴۰
۱۶۲۴۰

حساب های دريافتنی شعبه 
کاالی شعبه

۱۶۲۴۰
۱۶۲۴۰

۸
کاالی شعبه

حساب های دريافتنی شعبه
۶۰

۶۰
کاالی شعبه

حساب های دريافتنی شعبه
۶۰

۶۰
کاالی شعبه

حساب های دريافتنی شعبه
۶۰

۶۰
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عطف

روش بهای تمام شده
روش بهای تمام شده + چنددرصد (٪۲۰)

روش قيمت فروش

شرح
بدهکار

بستانکار
شرح

بدهکار
بستانکار

شرح
بدهکار

بستانکار

۹
ک شعبه 

بان
حساب های دريافتنی شعبه

۱۷۰۱۰
۱۷۰۱۰

ک شعبه 
بان

حساب های دريافتنی شعبه
۱۷۰۱۰

۱۷۰۱۰
ک شعبه 

بان
حساب های دريافتنی شعبه

۱۷۰۱۰
۱۷۰۱۰

۱۰
کاالی شعبه

حساب های دريافتنی شعبه
۱۵۰

۱۵۰
کاالی شعبه

حساب های دريافتنی شعبه
۱۵۰

۱۵۰
کاالی شعبه

حساب های دريافتنی شعبه
۱۵۰

۱۵۰
۱۱

هزينه مطالبات سوخت شده شعبه 
حساب های دريافتنی شعبه

۳۰
۳۰

هزينه مطالبات سوخت شده 
حساب های دريافتنی شعبه

۳۰
۳۰

هزينه مطالبات سوخت شده 
حساب های دريافتنی شعبه

۳۰
۳۰

۱۲
ک مرکز 

بان
ک شعبه

بان
۱۷۳۹۰

۱۷۳۹۰
ک مرکز 

بان
ک شعبه

بان
۱۷۳۹۰

۱۷۳۹۰
ک مرکز 

بان
ک شعبه

بان
۱۷۳۹۰

۱۷۳۹۰
۱۶تا۱۳

ض
هزينه اجاره و عوار

هزينه دستمزد 
هزينه عمومی
هزينه حقوق 

ک شعبه
بان

۲۲۰۸۰۷۰۷۵۰
۱۱۲۰

ض
هزينه اجاره و عوار

هزينه دستمزد 
هزينه عمومی
هزينه حقوق 

ک شعبه
بان

۲۲۰۸۰۷۰۷۵۰
۱۱۲۰

ض
هزينه اجاره و عوار

هزينه دستمزد 
هزينه عمومی
هزينه حقوق 

ک شعبه
بان

۲۲۰۸۰۷۰۷۵۰
۱۱۲۰

۱۷
موجودی کاالی پايان دوره شعبه 

کاالی شعبه 
۴۸۰۰

۴۸۰۰
موجودی کاالی پايان دوره شعبه

 تعديل کاالی شعبه
کاالی شعبه 

۴۸۰۰
۹۶۰

۵۷۶۰
کاالی ارسالی 

کاالی شعبه
۵۷۶۰

۵۷۶۰
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بستن حساب ها
۱۸

کاالی شعبه
خالصه سود و زيان شعبه 

۴۳۹۰
۴۳۹۰

کاالی شعبه
تعديل کاالی شعبه

تعديل کاالی شعبه
خالصه سود وزيان شعبه  

۱۵۵۸

۴۳۹۰
۱۵۵۸

۴۳۹۰

کاالی شعبه
خالصه سود و زيان 

۱۵۵۸
۱۵۵۸

۱۹
کاالی ارسالی به  شعبه 

خالصه سود وزيان مرکز  
۱۲۶۶۰

۱۲۶۶۰
کاالی ارسالی به  شعبه 

خالصه سود وزيان  مرکز   
۱۲۶۶۰

۱۲۶۶۰
کاالی ارسالی 

خالصه سود وزيان 
کاالی ارسالی به  شعبه 

خالصه سود وزيان مرکز

۱۶۹۹۲

۱۴۱۶۰
۱۶۹۹۲

۱۴۱۶۰

۲۰
ثبت ندارد

ثبت ندارد
خالصه سود وزيان 

موجودی کاالی ابتدای شعبه  
موجودی کاالی پايان شعبه  

                    خالصه سود وزيان 

۶۳۰۰

۴۸۰۰
۶۳۰۰

۴۸۰۰

۲۱
خالصه سود وزيان شعبه  

هزينه مطالبات سوخت شده 
 هزينه دستمزد 
هزينه حقوق 
هزينه عمومی

ض
هزينه اجاره وعوار

۱۱۵۰
۳۰۸۰۷۵۰۷۰۲۲۰

خالصه سود وزيان شعبه
           هزينه مطالبات سوخت شده 

هزينه دستمزد
هزينه حقوق
هزينه عمومی

ض
هزينه اجاره وعوار

۱۱۵۰
۳۰۸۰۷۵۰۷۰۲۲۰

خالصه سود وزيان 
         هزينه مطالبات سوخت شده 

هزينه دستمزد
هزينه حقوق
هزينه عمومی

ض
هزينه اجاره وعوار

۱۱۵۰
۳۰۸۰۷۵۰۷۰۲۲۰

۲۲
خالصه سود وزيان شعبه

خالصه سود و زيان مرکز
۳۲۴۰

۳۲۴۰
خالصه سود وزيان شعبه

خالصه سود و زيان مرکز
۳۲۴۰

۳۲۴۰
ثبت ندارد
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فصل دهم

اعتبارات اسنادی
هنر آموزان محترم، همانطور که می دانيد اعتبارات اسنادی در اين کتاب جزِء مطالعات آزاد بود 
ولی از آنجايی که هنرجو و همچنين دانشجوی حسابداری با اين مبحث فقط در اين کتاب آشنا می شود 
پيوست  به  که  است  شده  گردآوری  مطالبی  شد.  خارج  آزاد  مطالعه  از  شما  خواسته  به  بنا  مبحث  اين 

می باشد و صرفاً برای آشنايی شما عزيزان است. 

اعتبارات اسنادی
اعتبار اسنادی تعهدی از سوی بانک به خريدار و فروشنده است. بانک تعهد می  کند که مبلغ 
پرداختی توسط خريدار به موقع و با مبلغ صحيح به دست فروشنده خواهد رسيد. چنانچه خريدار قادر 
به پرداخت بهای کاالی خريداری شده نباشد، بانک مؤظف است باقيمانده يا تمام مبلغ تعهد خريدار 
را بپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب در معامالت بين المللی به منظور اطمينان از انتقال صحيح مبالغ 
همچون  عواملی  شامل  که  المللی،  بين  معامالت  ماهيت  به دليل  می گيرد.  قرار  استفاده  مورد  پرداختی 
مسافت و تفاوت قوانين کشورها و غيره است، اعتبارات اسنادی به يک جنبه بسيار مهم در تجارت 
بين المللی تبديل شده است. بانک همچنين به نيابت از طرف خريدار (که نگهدارنده اعتبارات اسنادی 
است) تا زمان دريافت تأييديه که کاالهای خريداری شده حمل شده  اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

مزايای استفاده از اعتبارات اسنادی
۱ــ اطمينان فروشنده از اينکه پس از ارائه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرايط اعتبار   

از بانک کارگزار يا تأييد کننده دريافت می  کند.
۲ــ امکان کنترل تاريخ حمل و تحويل نهايی کاال.  

۳ــ تحصيل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اوليه تحت شرايط قرارداد ميان طرفين.  
۴ــ اطمينان از اينکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکيت کاال   
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از وی صورت می  گيرد. 
تهيه  برای  يافته  گشايش  اعتبار  مقابل  در  فروشنده  برای  بيشتر  تسهيالت  کسب  امکان  ۵  ــ   

کاالی سفارش شده 
۶  ــ تعهد بانک برای پرداخت بها در معامالت به جای فرد فروشنده.  

گروه  ها و افراد درگير در اسناد اعتباری
در فرايند ايجاد اعتبار اسنادی چهار گروه اصلی حضور دارند. البته با توجه به شرايط خاص 

اقتصادی و سياسی کشور ها اين امکان وجود دارد که گروه  های ديگری نيز وارد اين فرايند شوند. 
اعتبار  گشايش کننده  بانک  از  که  است  شرکتی  يا  شخصی  اعتبار):  خريدار (متقاضی  ۱ــ 
اسنادی درخواست می  کند تا نسبت به گشايش اسناد اعتباری به نفع ذينفع اقدام نموده و از طرف وی 

متعهد پرداخت وجه آن شود.
۲ــ فروشنده (ذينفع اعتبار): شخص يا شرکتی که اعتبار اسنادی به نفع او گشايش شده و 

چنانچه شرايط اعتبار را کامال رعايت نمايد، وجه اعتبار اسنادی را دريافت خواهد نمود. 
۳ــ بانک خريدار (بانک گشايش کننده اعتبار): اين بانک از زمان گشايش اعتبار اسنادی، 

تعهدی برگشت ناپذير برای پرداخت وجه اعتبار را دارد. 
ابالغ  جهت  اعتبار  گشايش کننده  بانک  طرف  از  بانک  اين  اعتبار:  کننده  ابالغ  بانک  ۴ــ 
اعتبار  صحت  از  اطمينان  به حصول  بانک  اين  مسئوليت  می  گردد.  انتخاب  به ذينفع  اسنادی  اعتبار 
اسنادی و سپس ابالغ آن به ذينفع محدود است. اگر بانک ابالغ کننده به درخواست بانک گشايش کننده 

اعتبار نسبت به تأييد اعتبار اقدام کند، بانک تأييد کننده اعتبار ناميده می   شود. 

مراحل گشايش اعتبار 
۱ــ دريافت پيش فاکتور (پرفرما) از فروشنده کاال (پيشنهاد نهايی فروشنده کاال به خريدار که در 

آن مشخصات کاال اعم از وزن، نوع، مقدار، بهاء، مدت تحويل، مبدأ و مقصد قيد شده  است).
۲ــ تکميل فرم درخواست ثبت سفارش توسط خريدار.

۳ــ اخذ مجوزهای الزم از مراکز قانونی جهت تکميل فرم ثبت سفارش.
۴ــ دريافت و تکميل فرم درخواست گشايش اعتبار اسنادی از بانک گشايش کننده اعتبار و 

ارائه آن به بانک مذکور. 
۵  ــ تکميل فرم وکالت نامه و درخواست خريد واريزنامه و ارائه آن به بانک گشايش کننده اعتبار. 
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۶  ــ پرداخت مبلغ بيمه و دريافت بيمه نامه باربری و ارائه آن به بانک گشايش کننده اعتبار. 
۷ــ واريز کل يا درصدی از مبلغ پيش فاکتور به عنوان پيش پرداخت اعتبار اسنادی در وجه 

بانک گشايش کننده اعتبار. 
۸   ــ اعالن بانک گشايش کننده اعتبار اسنادی به بانک کارگزار (فروشنده کاال).

در اين مرحله فروشنده کاال با اطالع از گشايش اعتبار نسبت به تهيه و ارسال کاال به خريدار 
حمل  (اسناد  کاال  حمل  به  مربوط  مدارک  و  اسناد  کاال،  فروشنده  که  است  بديهی  می نمايد.  اقدام 
شامل گواهی مبدأ،  بارنامه، گواهی بازرسی) را به بانک کارگزار تحويل می  دهد. بانک کارگزار پس از 
دريافت مدارک و تأييد صحت و مطابقت آن با شرايط اعتبار، مبلغ اعتبار را به فروشنده کاال پرداخت 
نمايد. اسناد و مدارک هم از طريق بانک کارگزار به بانک گشايش کننده اعتبار ارسال می گردد. بانک 
گشايش کننده اعتبار پس از رؤيت و دريافت اسناد و مدارک حمل و تطبيق آن با شرايط اعتبار مراتب 
را به اطالع متقاضی رسانده و مبلغ اعتبار اسنادی از محل سپرده برداشت می  نمايد. بانک گشايش کننده 
اعتبار پس از تسويه حساب با متقاضی، اسناد و مدارک حمل را پشت نويسی نموده و جهت ترخيص 

کاال به خريدار تحويل می دهد. 

هزينه های گشايش اعتبار اسنادی
اين هزينه ها به دو بخش تقسيم می شوند. برخی از هزينه ها و مبالغ پرداختی توسط متقاضی برای 
تمبر  هزينه  مثالً  دارد.  وجود  اسنادی  اعتبار  نوع  هر  در  يعنی  می باشد  ثابت  تقريباً  اسنادی  اعتبار  هر 
مالياتی قرارداد منعقد ما بين بانک و مشتری، هزينه مخابره پيام های سويفتی که در زمان ارسال هر پيام 

توسط بانک حساب مشتری برداشت می شود.
هزينه متغير اعتبار اسنادی با توّجه به مدت گشايش اعتبار اسنادی تغيير می  کند. به عنوان مثال 
اگر يک اعتبار اسنادی برای مدت ۴ ماه گشايش شود و تعرفه کارمزد گشايش اعتبار يک در هزار برای 
۳ ماهه اول و نيم در هزار برای ماه های بعدی می باشد، هزينه متغير گشايش اعتبار برابر يک و نيم در 
هزار ارزش پرفرما خواهد بود. برخی ديگر از اين هزينه های متغيرعبارتند ازهزينه و کارمزد اصالح و 

ابطال اعتبار.

عمليات حسابداری اعتبارات اسنادی
(خريدار)  کاال  وارد کننده  دفاتر  در  اسنادی  اعتبارات  به  مربوط  حسابداری  عمليات  سيستم 
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به قرار زير است. وارد کننده کاال در دفاتر خود حسابی با عنوان «حساب اعتبارات اسنادی» افتتاح و 
عمليات مربوط به آن را در حساب بدهکار يا بستانکار اين حساب ثبت می نمايند. آرتيکل  های مربوط به 
ثبت عمليات اعتبارات اسنادی در دفتر روزنامه، در جدول ۱ــ۱۰ خالصه شده  است. همچنين حساب 

دفتر کل اعتبارات اسنادی نيز نمايش داده شده است. 

جدول ۱ــ ۱۰ــ آرتيکل   های ثبت عمليات اعتبارات اسنادی در دفتر روزنامه

نام حساب بستانکارنام حساب بدهکار
وجه نقداعتبارات اسنادی۱ ــ واريز بابت سپرده ثبت سفارش

وجه نقداعتبارات اسنادی۲ ــ واريز پيش پرداخت ثبت سفارش
وجه نقداعتبارات اسنادی۳ ــ پرداخت بابت کارمزد ثبت سفارش

وجه نقداعتبارات اسنادی۴ ــ پرداخت بابت کارمزد گشايش اعتبار
وجه نقداعتبارات اسنادی۵ ــ پرداخت بابت هزينه های پستی و تلگراف و 

وجه نقداعتبارات اسنادی۶ ــ پرداخت بابت بيمه کاال
وجه نقداعتبارات اسنادی۷ ــ پرداختی بابت کارمزد تغيير شرايط

وجه نقداعتبارات اسنادی۸ ــ پرداختی بابت هزينه اعتبار
وجه نقداعتبارات اسنادی۹ ــ واريز اعتبار پس از کسر پيش پرداخت

وجه نقداعتبارات اسنادی۱ ــ پرداخت بابت ترخيص کاال و کرايه حمل
وجه نقداعتبارات اسنادی۱۱ ــ پرداختی بابت بهره اعتبارات موقت
اعتبارات اسنادیوجه نقد۱۲ ــ برگشت بابت سپرده ثبت سفارش

اعتبارات اسنادیوجه نقد۱۳ ــ  برگشت بابت قسمتی از سفارش انجام نشده
۱۴ ــ وصول خسارت از بيمه در شرايطی که بخشی از کاال خسارت 

ديده باشد
اعتبارات اسنادیوجه نقد

اعتبارات اسنادیخريد کاال۱۵ ــ  ترخيص کاال از گمرک (بستن حساب)
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حساب اعتبارات اسنادی
 ۱۲ــ برگشت سپرده ثبت سفارش            ٭٭٭٭ ١ــ سپرده ثبت سفارش                  ٭٭٭٭
٭٭٭٭  ۱۳ــ برگشت قسمتی از سفارش نشده     ٭٭٭٭ ۲ــ پيش پرداخت ثبت سفارش 
 ۱۴ــ وصول خسارت از بيمه                  ٭٭٭٭ ۳ــ کارمزد ثبت سفارش                 ٭٭٭٭
 ۱۵ــ ترخيص کاال از گمرک                   ٭٭٭٭ ٤ــ کارمزد گشايش اعتبار              ٭٭٭٭
٥ــ هزينه های پستی و …               ٭٭٭٭ 
 ٦ ــ حق بيمه کاال                          ٭٭٭٭
 ٧ ــ کارمزد تغيير شرايط                 ٭٭٭٭
 ٨ـــ هزينه اعتبار                            ٭٭٭٭
 ٩ ــ واريز اعتبار                            ٭٭٭٭
١ــ مخارج ترخيص و حمل         ٭٭٭٭  
 ۱١ــ بهره اعتبارات موقت              ٭٭٭٭

بانک ها معموالً هنگام واريز سپرده ثبت سفارش، برای مشتريان خود، اعتبار موقت معادل سپرده 
ثبت سفارش در اختيار مشتريان خود قرار داده و در زمان ترخيص کاال اين مبلغ تسويه می  گردد. در 
مواردی که شرکت يک دارايی ديگر مانند ماشين  آالت و تجهيزات وارد نموده باشد، به جای حساب 

خريد کاال، حساب دارايی مربوطه را بدهکار می  کند. 
برای تشريح نحوه حسابداری اعتبارات اسنادی به مثال زير توجه کنيد: 

در تاريخ ۸ ارديبهشت ۱۳۹۱، شرکت سفير جهت واردات کاالهايی از کشور چين به ارزش 
۱۰۰,۰۰۰ دالر بر مبنای ۱CIF، پيش  فاکتور (پروفرما) دريافتی از فروشنده را به بانک ارائه نمود. پس 
از موافقت اوليه بانک برای گشايش اعتبار اسنادی، به ترتيب عمليات زير برای واردات کاالهای فوق 

صورت گرفته است:
۱۰ ارديبهشت ــ برداشت مبلغ ۱۷۵،۱۰۰،۰۰۰ ريال از حساب شرکت سفير بر مبنای ۱۰۰ 

درصد ارزش پيش فاکتور بابت وديعه ثبت سفارش.

١ــ بر مبنای CIF هزينه حمل و بيمه تا بندر مقصد به عهده فروشنده است. در بخش بعدی اين فصل، انواع و شرايط  ديگر حمل در 
تجارت  های بين الملل تشريح خواهد شد.
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شماره  اسنادی  اعتبار  گشايش  به  نسبت  الزم  مدارک  ارائه  با  سفير  شرکت  ــ  ارديبهشت   ۱۶
۹۱/۷۰۰/۰۱۴ اقدام نمود. در اين تاريخ بانک مبالغ زير را از حساب شرکت برداشت نمود:

حق ثبت سفارش (۴۰ ريال به ازای هر دالر ارزش پروفرما)
۴،۰۰۰,۰۰۰ ريال

کارمزد گشايش اعتبار        
۳۵۰،۲۰۰     

سپرده اعتبار         
۲۳۴،۰۰۰,۰۰۰      

هزينه تلکس به بانک کارگزار بابت اعالم گشايش اعتبار
۳۶،۰۰۰

فروشنده  به  کارگزار  بانک  توسط  تير   ۲۰ تاريخ  در  اسناد  وجه  که  داد  اطالع  بانک  ــ  تير   ۲۸
پرداخت شده  است و اسناد مذکور به بانک رسيده است. بانک بابت تأخير در واريز وجه اسناد، مبلغ 

۵۲۱،۰۰۰ ريال از حساب شرکت برداشت نمود.
۳۱ تير ــ کار پرداز شرکت با مراجعه به بانک، اسناد الزم را جهت ترخيص کاال تحويل گرفت. 

بانک مبالغ زير را از حساب شرکت برداشت نمود:
۶۰۰،۰۰۰ ريال کسری سپرده اعتبار      

۱،۲۵۰ هزينه تأخير واريز کسری سپرده   
۱۵ مرداد ــ پرداخت ۸،۰۰۰،۰۰۰ ريال بابت هزينه های گمرکی و ترخيص کاالها.

۱۹ مرداد ــ پرداخت ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال بابت هزينه حمل و تخليه کاال در انبار شرکت.
۲۰ مرداد ــ ارائه جواز سبز گمرکی به بانک و استرداد وديعه ثبت سفارش به حساب شرکت.

مطلوب است:
الف) ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه 

ب) تنظيم حساب اعتبارات اسنادی در دفتر کل
ج) بستن حساب اعتبارات اسنادی در خاتمه عمليات
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بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخ
۱۳۹۱

۱
ودايع دريافتنیارديبهشت

وجه نقد و بانک  
از  کاال  واردات  اسنادی  اعتبار  سفارش  ثبت  وديعه  (بابت 

چين)

۱
۱

۱۷۵،۱ ،
۱۷۵،۱ ،

اعتبارات اسنادی۱۶
وجه نقد و بانک  

(۹۱/۷ / (بابت      حق      ثبت سفارش اعتبار اسنادی ۱۴

۲
۲

۴، ،
۴، ،

اعتبارات اسنادی۱۶
وجه نقد و بانک  

(۹۱/۷ / (بابت    کارمزد   گشايش   اعتباراسنادی ۱۴

۳
۳

۳۵ ،۲
۳۵ ،۲

اعتبارات اسنادی۱۶
وجه نقد و بانک  

(۹۱/۷ / (بابت سپرده اعتبار اسنادی ۱۴

۴
۴

۲۳۴، ،
۲۳۴، ،

اعتبارات اسنادی۱۶
وجه نقد و بانک  

(۹۱/۷ / (بابت هزينه تلکس اعتبار اسنادی ۱۴

۵
۵

۳۶،
۳۶،

اعتبارات اسنادی۲۸ تير
وجه نقد و بانک  

اسنادی  اعتبار  وجه  واريز  تأخير  هزينه  (بابت 
(۹۱/۷ / ۱۴

۶
۶

۵۲۱،
۵۲۱،

اعتبارات اسنادی۳۱ 
وجه نقد و بانک  

(۹۱/۷ / (بابت کسری سپرده اعتبار اسنادی ۱۴

۷
۷

۶ ،
۶ ،

اعتبارات اسنادی۳۱ 
وجه نقد و بانک  

اسنادی  اعتبار  سپرده  کسری  واريز  در  تأخير  هزينه  (بابت 
(۹۱/۷ / ۱۴

۸
۸

۱،۲۵
۱،۲۵
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اعتبارات اسنادی۱۵ مرداد
وجه نقد و بانک  

(۹۱/۷ / (بابت هزينه گمرکی اعتبار اسنادی ۱۴

۹
۹

۸، ،
۸، ،

اعتبارات اسنادی۱۹
وجه نقد و بانک  

(۹۱/۷ / (بابت هزينه حمل اعتبار اسنادی ۱۴

۱
۱

۱، ،
۱، ،

وجه نقد و بانک۲ 
ودايع دريافتنی  

(بابت استرداد وديعه اعتبار اسنادی واردات کاال از چين)

۱۱
۱۱

۱۷۵،۱ ،
۱۷۵،۱ ،

موجودی کاال۲ 
اعتبارات اسنادی  

(۹۱/۷ / (بابت بستن حساب اعتبار اسنادی ۱۴

۱۲
۱۲

۲۴۸،۵ ۸،۴۵
۲۴۸،۵ ۸،۴۵

مانده ۲۴۸،۵۰۸،۴۵۰ ريالی حساب اعتبار اسنادی نشان دهنده بهای تمام شده کاالهای وارداتی 
است. با پايان عمليات واردات کاال، مانده حساب اعتبار اسنادی بسته شده و به حساب موجودی کاال 

انتقال می  يابد. حساب اعتبار اسنادی شماره ۹۱/۷۰۰/۰۱۴ در دفتر کل به شرح زير است:

اعتبار اسنادی ۹۱/۷۰۰/۰۱۴
۴، ،                     (۲)
۳۵ ،۲                         (۳)
۲۳۴، ،                (۴)
۳۶،                           (۵)
۵۲۱،                         (۶)
۶ ،                         (۷)
۱،۲۵                              (۸)
۸، ،                     (۹)
۱، ،                   (۱ )

(۱۲)               ۲۴۸،۵ ۸،۴۵

۲۴۸،۵ ۸،۴۵۲۴۸،۵ ۸،۴۵
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انواع و شرايط حمل کاال در تجارت بين الملل
هر ده سال يکبار اتاق بازرگانی اقدام به انتشار نشريه  ای به نام اصطالحات بازرگانی بين  المللی 
در  فروشنده)  و  (خريدار  طرفين  ريسک  های  و  مسئوليت ها  حدود،  آن  در  که  می  نمايد  ترمز  اينکو  يا 
خصوص حمل و نقل کاال مشخص گرديده است. مفاد اينکو ترمز ۲۰۰۰ ميالدی شامل ۴ ترم اصلی 
(D ــ C ــ F ــ E) و سيزده اصطالح بازرگانی بين المللی می  باشد که در ادامه به صورت مختصر تشريح 
می  شوند. درج اين عبارات در قراردادهای خريد کاال و شرايط حقوقی و اقتصادی حاکم بر آن نقشی 
کاالی  به  انتساب  قابل  هزينه های  همچنين  و  راه  در  شده  خريداری  کاالی  مالکيت  تعيين  در  اساسی 

خريداری شده دارد. 
گروه ۱E: در اين گروه، فروشنده کاال را در محل کار خود در اختيار خريدار يا نماينده قانونی 
اين  است.  خريدار  عهده  بر  کاال  تحويل  لحظه  از  کاال  با  مرتبط  هزينه های  و  مسئوليت  دهد.  قرار  او 

اصطالح بيانگر حداقل تعهد برای فروشنده و حداکثر تعهد و ريسک برای خريدار است.
گروه F: در اين گروه فروشنده، کاال را در مبدأ حمل (مانند کمرگ) در اختيار حمل کننده  ای 

که خريدار تعيين کرده است قرار خواهد داد که شامل FAS ،FCA و FOB است.
از  پس  فروشنده  حالت  اين  در  کننده:  حمل  به  مقرر  محل  در  کاال  تحويل   ،۲FCA (الف
ترخيص کاال از کمرگ کشور صادر کننده، کاال را در محل معينی به حمل کننده  ای که خريدار مشخص 

کرده تحويل می  دهد و مسئوليت و ريسک در اين زمان از فروشنده به خريدار منتقل می   شود.
ب) ۳FAS، تحويل کاال در کنار کشتی در بندر مقصد: در اين روش فروشنده، کاال را در 
کنار کشتی و روی اسکله در بندر معين مقصد تحويل خريدار يا نماينده او قرار می دهد و مسئوليت و 
ريسک کاال از اين لحظه به خريدار منتقل می   شود. در اين حالت، مسئوليت اخذ مجوزهای صادرات 

و پرداخت کليه هزينه های مورد نياز برای صادرات کاال به عهده فروشنده است.
ج)۴FOB،  تحويل کاال روی عرشه کشتی: فروشنده کاال را جهت حمل به وسيله کشتی از 
نرده کشتی عبور و روی عرشه کشتی قرار می دهد و از اين پس کليه ريسک ها و هزينه های خسارت 

ديدن يا از بين رفتن کاال به عهده خريدار است.

EXWORK ــ١
Free Carr ــ٢ er
Free A ــ٣ ongs de Sh p
Free On Board ــ٤
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کاال  حمل  کرايه  پرداخت  و  حمل  قرارداد  انعقاد  مسئوليت  فروشنده  گروه  اين  در   :C گروه
تا مقصد را بر عهده دارد. اين گروه شامل اصطالحات بازرگانی زير استCPT ،CIF ،CFR :۱ و 

CIP
الف) ۲CFR، کرايه حمل تا مقصد (بندر مقصد): هزينه و کرايه حمل کاال تا بندر مقصد و 
همچنين مسئوليت انجام تشريفات گمرکی به عهده فروشنده است و مسئوليت و ريسک از بين رفتن 

کاال پس از عبور از نرده کشتی از فروشنده به خريدار منتقل می شود.
ب) ۳CIF، بيمه و کرايه حمل تا مقصد (بندر مقصد): بر اين اساس، فروشنده کاال را بيمه 

دريايی می  کند. ريسک، هزينه ها و مخارج اضافی پس از تحويل کاال به خريدار منتقل می شود.
ج) ۴CPT، پرداخت کرايه حمل کاال تا مقصد: هزينه حمل کاال تا مقصد به عهده فروشنده 
تشريفات  می شود.  منتقل  خريدار  به   حمل کننده  اولين  به  کاال  تحويل  زمان  از  تمامی ريسک  است. 

صدور کاال به عهده فروشنده است. حمل کاال در اين روش به صورت غير دريايی است.
د) ۵CIP، پرداخت کرايه و بيمه کاال تا مقصد (نام محل): شبيه روش CPT است، مضاف 
بر اينکه فروشنده هزينه بيمه کاال را نيز پرداخت می کند. حمل کاال در اين روش به صورت غير دريايی 

است.
گروهD: در اين گروه، فروشنده بايد کاال را در مقصد تعيين شده به خريدار يا نماينده او تحويل 

دهد که شاملDDU ،DEQ ،DES ،DAF و DDP است.
الف) ۶DAF، تحويل کاال در مرز: فروشنده پس از انجام تشريفات صدور کاال، آن را در 
تا  کاال  حمل  و  صدور  هزينه  می  دهد.  تحويل  وی  نماينده  يا  نامبرده  به  خريدار  کشور  مرز  در  نقطه ای 

مقصد تعيين شده به عهده خريدار است.
ب) ۷DES، تحويل کاال روی عرشه کشتی در بندر مقصد: فروشنده کاال را روی کشتی 
در بندر مقصد تعيين شده قبل از انجام تشريفات گمرکی برای ورود در اختيار خريدار قرار می دهد. 

١ــ  CFR و CIF جهت حمل دريايی و CIP و CPT جهت حمل غير دريايی است.
Cost and Fre ــ٢ ght
Cost Insurance and Fre ــ٣ ght
Carr ــ٤ age Pa d To
Carr ــ٥ age and Insurance Pa d to
De ــ٦ verd At Front er
De ــ٧ vered Ex Sh p
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خريدار  به عهده  آن  از  بعد  و  کشتی  از  کاال  انتقال  جهت  احتمالی  ريسک  های  و  ترخيص  هزينه های 
است.

ج) ۱DEQ، تحويل کاال روی اسکله در بندر مقصد: فروشنده کاال را در اسکله بندر تعيين 
شده در مقصد در اختيار خريدار قرار می دهد. هزينه بارگيری کاال از کشتی به عهده فروشنده است. 

هزينه های ترخيص و ريسک  های احتمالی پس از تحويل به خريدار انتقال می  يابد.
د) ۲DDU، تحويل کاال در محل مقرر در مقصد بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوق 
و عوارض گمرکی: فروشنده، کاال را در نقطه ای معين در کشور خريدار و روی وسيله نقليه قبل 
از تخليه کاال در اختيار خريدار قرار می دهد. پرداخت عوارض، ماليات و هزينه های ترخيص کاال از 

کمرگ بر عهده خريدار است.
هـ) ۳DDP، تحويل کاال در محل مقرر در کشور خريدار با ترخيص کاال و با پرداخت 
حقوق و عوارض گمرکی: فروشنده کاال را به کشور خريدار وارد و نسبت به تخليه آن اقدام و کليه 
خريدار  کارخانه  مثالً  مشخص  محل  در  را  کاال  سپس  پرداخت،  را  کاال  ورودی  ماليات  و  عوارض 

تحويل می دهد۴.

De ــ١ verd Ex Quay
De ــ٢ verd Duty Unpa d
De ــ٣ verd Duty Pa d

 DDPدر ولی  است  فروشنده  برای  تعهدات  حداقل  و  ريسک  کمترين   EXW در است.   EXW مقابل نقطه   ،DDP واقع در  ٤ــ 
بيشترين مسئوليت و ريسک برای فروشنده است.


