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 6  شماره  بخش عمومي استاندارد حسابداري

 هاموجودی

 هدف

هدفايناستانداردتشريحنحووهسسوابداریموجوديهوااسوت.مهمتورينموروو در.1

هوایدارايیوانتقالآنبوهدورهعنوان بهشده تمام یبها،شناسايیهاسسابداریموجودي

رهنمودهوايیجهوتتعیوینايناسوتانداردآتیجهتتطابقبارويدادهایمربوطاست.

وروشهایارزش كاهشهرگونهجمله ازهزينه،عنوان بهوشناختبعدیشده تمام بهای

كند.تمامشدهموجوديهاارائهمی بهایتعیین

 كاربرد  دامنه

كندد و مدوارد    مي  را تشريح  مالي  در صورتهاي هاموجودي  و انعكاس  ارزشيابي  استاندارد، نحوه  اين . 2

 گيرد: زير را دربر نمي

 ؛ بلندمدت  پيمانهاي  پيشرفت  كار در جريان .  الف

 ؛ مالي  ابزارهاي .  ب

 و ؛و معدني  جنگلي محصوالت موجودي .  پ

داراييهاي زيستي غيرمولدد مربدوب بدع فعاليدت      توليدات كشاورزي در زمان برداشت و . ت

 .كشاوزي

  تعاريف

 : است  زير بكار رفتع  مشخص  استاندارد با معاني  در اين  ذيل  اصطالحات . 3

 شود كع مي  اطالق  داراييهايي  بع : هاموجودي : 

 د؛شو مي  مصرف  گزارشگر واحد  فعاليت  در .  الف

 ؛شود مي  و نگهداري  شده  يداري، خر خدمات  ئدعيا ارا  محصول  منظور ساخت بع . ب

 يا ؛يند توليد قرار دارددر فرا  خدمات  يا ارائدع  محصول  منظور ساخت بع .  پ

 .شود مي  نگهداري  شگررگزاواحد   عمليات  عادي  در روال  فروش  براي . ت
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 از كسر:  پس  فروش  از بهاي  است  عبارت :  فروش  ارزش  خالص 

 و ؛تكميل  ورديآبر  مخارج  .  الف

 .  و توزيع  ، فروش بازاريابي  ورديآبر  مخارج .  ب

 كامالً   موجودي  قلم  يك  خريد يا ساخت  بايد براي  كع  از مخارجي  است  عبارت : جايگزيني  بهاي

 شود.  تحمل  مشابع

 هاموجودي

،شده یساختهمجدد،كاالشدهجهتفروش شدهونگهداری شاملكاالیخريداریموجوديها.4

موجوديهواجريانساخت،وموادوملزوماتآمادهبرایمصرفدرتولیداست.همچنین كاردر

شدهجهتتوزيعبهسايربخشهاوواسدها،بودونمطالبوه تولیدياشده شاملكاالیخريداری

جهوتازدولوت خشیبباشد.برایمثالكتابهایآموزشیكهتوسطبهايامطالبهبهایناچیزمی

جایآنکه عمومی،موجوديهابه شود.دربسیاریازواسدهایبخشبهمدارسمنتشرمیفروش

شوند.جهتفروشياتولیدنگهداریشوند،جهتارائهخدماتنگهداریمی

عمومیعمدتاًشاملمواردزيراست: دربخشموجوديها.2

مهمات؛الف.

مصرفی؛كاالهایذخاير.ب

لوازموقطعاتيدكی؛.پ

استراتژيک)برایمثالذخايرانرژی(؛ذخاير.ت

موجودیملزوماتپستی)مانندتمبر(؛.ث

هایآموزشی؛وبستهمانندجريانساخت كاردر.ج

شدهبرایفروش. نگهداریامالک.چ

اختیاردارد،ايون رادراسنادرسمیدولتینظیریكهدولتامتیازانتشاردارايیهايآنجا از.6

اسمیگزارشارزش بهايناقالمشوند.اقالمطبقايناستانداردجزءموجوديهامنظورمی

شوند.گیریمیاندازهشده تمام بهایبلکهبهگردندنمی
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درمواردیكهدولتذخايراستراتژيکمختلف)ازقبیلذخوايرنتوت(رابورایاسوتتاده.7

كند،طبقايناستانداردنگهداریمی(برایمثالباليایطبیعیارطراریياديگرورعیتها)

د.نشوموجودیشناسايیمیعنوان به

 هاگیری موجودي اندازه

و خالص ارزش  شده تمام بهايبايد برمبناي اقل  01و  9موارد مندرج در بندهاي  جز بعموجوديها  . 8

 گيري شود. اندازه تك يا گروههاي اقالم مشابع، تك فروش

در تداري  تحصديل    منصداانع  ارزش بعاي،  طريق عمليات غيرمبادلع شده از موجوديهاي تحصيل . 9

 شوند. گيري مي اندازه

و ارزش جايگزيني  شده تمام بهايشده جهت مقاصد زير بايد برمبناي اقل  موجوديهاي نگهداري . 01

 د:نگيري شو اندازه

 اچيز؛ ياتوزيع بدون مطالبع بها يا مطالبع بع بهاي ن الف.

 يند توليد كاال جهت توزيع بدون مطالبع بها يا مطالبع بع بهاي ناچيز.امصرف در فر . ب

 هاموجودي شده تمام بهاي

بايد در برگيرنده مخارج خريد، مخارج تبديل و ساير مخارجي باشدد  موجوديها  شده تمام بهاي . 00

كداال يدا خددمات بدع مكدان و       جريان فعاليت معمول خود، براي رساندن در گزارشگر واحددكع 

 شرايط فعلي آن متحمل شده است.

 خريد  مخارج

خريدشاملبهایخريدوهرگونهمخوارجديگوریازقبیولسقووعوعووار مخارج.12

كوهمسوتقیماًبوهخريودمربووطبرگشتاست قابل كی،هزينهسملومالیاتهایغیرگمر

شود.گردد.تختیتاتتجاریازبهایخريدكسرمیمی

   تبديل  مخارج

گردد)ماننودمیمربوطتولیدشدهاقالممستقیماًبهكهاستمخارجیشاملتبديلمخارج.13

كوهومتغیر(اسوتازثابتسربارتولید)اعمشاملهمچنینتبديل(.مخارجكارمستقیم

شود.میاقعوخدماتياارائهمحصولبهمواداولیهتبديلبرای

يابود.مویتخصیصمحصوالتبهسیستماتیکومتغیرباروشیازثابتسربارتولیداعم.14
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دردامنهمعینیازسجومكهتولیداستغیرمستقیمازمخارجبخشتولید،آنسربارثابت

كارخانهوتجهیزاتساختماننگهداریومخارجماند،ماننداستهالکمیتولیدنسبتاًثابت

تولیداسوتغیرمستقیمازمخارجبخش.سربارمتغیرتولیدآنكارخانهمديريتومخارج

.يابد،مانندموادودستمزدغیرمستقیمتولیدتغییرمیباتغییرسجممتناسبكه

يابد.ظرفیتمییصتخصگزارشگرواسدفعالیتمعمولظرفیتتولیدبرمبنایسربارثابت.12

)بادرنظرگورفتنعادیروددرشرايطانتظارمیكهاستمحصولیبیانگرمتوسطمعمول

،تولیديافصلچنددوره(طیشدهريزیبرنامهونگهداریازتعمیراتتولیدناشیتوقتات

تولیوداسوتتادهواقعویطحازستوانتولیدمیسربارثابتهایهزينهتخصیصشود.برای

باشود.بايودتوجوهفعالیوتمعمولسطحبهمزبورتقريباًنزديکسطحآنکهشرط كردبه

،اينفعالیتمعمولسطحتولیدبرمبنایسربارثابتدرتخصیصكنندهتعیینعاملداشت

هزينهدورهمنظورشود.بسسا بهبايدبالاستتادهظرفیتبهمربوطمخارجكهاست

:زيررابايددرنظرداشتعواملگزارشگرواسدفعالیتمعمولسطحتعیینجهت.16

،تحتگزارشگرواسدومديريتتولیدیدستگاههایتولیدموردنظرطراسانمیزان.الف

؛ (اریكيادونوبتكارینوبتيک)مثالًسالدرطولكارساكمشرايط

و؛بعدازآنوسالبررسیتحتسالفعالیتسطحبودجه.ب

گذشوتهونیزدرسالهایبررسیتحتدرسالگزارشگرواسدازتولیدكهسطحی.ج

.استيافتهدستآنعمالًبه

تغییوراتسوال ايون ،بواگرفتناديدهتوانرامیفعالیتدرسطحموقتتغییراتچه اگر

منجرشود.شدهشناختهقبالًمعمولتجديدنظردرآنچهبايدبهمداوم

،الومثرایوود.بودشوتولیولومحصازيکبیشانوهمزماستدممکنودتولیودرفراين.17

بواهموراهاصولیمحصوليايکمشترکمحصوالتداردكهمصداعزمانیورعیت اين

قابلجداگانههرمحصولتبديلمخارجكهشود.درمواردیتولیدمیفرعیمحصوليک
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يابود.میتخصیصمحصوالتبهويکنواختمنطقیبرمبنايیمخارجنباشد،اينتشخیص

هازفرايندتولیدكایدرمرسلههرمحصولفروشنسبیازارزشاست،ممکنمثالبرای

مبنایعنوان تولید،بهتکمیلباشدويادرزمانتشخیصقابلطورجداگانهبهمحصوالت

،تواسواهمیتاًكموماهیتفرعیوالتووارد،محصومود.دراغلبوشاستتادهتخصیص

هایازبشدهساصلومبلغگیریاندازهفروشارزشخالصبهمحصوالترواين اين از

بوابهوایاصولیمحصوولدفتوریمبلغشود.درنتیجهكسرمیاصلیمحصولشده تمام

ندارد.اهمیتی با،تتاوتآنشده تمام

مربووطمخارجشودكلیهساصلگرددتااطمینانمیطراسیمعموالًچنانيابیهزينهروشهای.18

مبنوايی وبور،مشوخصمناسوبنحویبهمستقیمرمخارجوساي،كارمستقیمموادمستقیمبه

اعموالمعمووالًمسوتلزمسوربار،مخارجشود.تخصیصگرفتهسساببهويکنواختمنطقی

.استمناسبقاعدهيکدرانتخابشخصیقضاوتهای

اسوتخدماتیمیزانمعموالًتخصیص،مبنایمركزیدوايرخدماتیمخارجدرتخصیص.11

درمعمووالًسسوابداری،دايورهمثوالشود.برایمیارائهمختلفباعملیاترابطه دركه

:زيراستعملیاتخدمت

خريد،كنترلتولیدیوغیرمستقیمودستمزدمستقیمسقوعپرداختطريق تولید)از.الف

؛(تولیدیواسدهایبرایادواریمالیصورتهایوتهیه

معویندفترياكارتهایوكنترلفروشوتحلیلتجزيهطريق )ازوتوزيعبازاريابی.ب

و؛(فروش

ومالی،صورتهایمديريتخاصداخلیگزارشهایتهیهطريق )ازعمومیمديريت.پ

گذاريها(.سرمايهريزیوبرنامهنقدیمنابع،كنترلساالنههایبودجه

منظورشوودتبديلمخارجبايددرمحاسبهبخش،تنهاآنسسابداریدايرهمخارجازكل

داد.تولیدتخصیصعملیاتبهمنطقیایگونه رابهآنبتوانكه
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  ساير مخارج

مربووطآنفعلیايطوشرمکانبهموجوديهارساندنبرایكهتنهاتامیزانیسايرمخارج.20

شود.موجوديهامنظورمیشدهتمامازبهایبخشیعنوان بهاست

موجوديهامنظوورشدهتمامدربهایكهاستازمخارجیهايی،نمونهزيرمندرجدرموارد.21

گردد:میشناسايیهزينهعنوان بهوقو شودودردورهنمی

؛(كنترلقابلتولید)رايعاتمواد،دستمزدوسايرمخارجیغیرعادرايعات.الف

محصووالتیانبارداریدرفرايندتولیدبرایكهمخارجیباستثنایانبارداریمخارج.ب

؛شودمیبیشتردارند،انجامازشپردنیازبهكه

؛ونداردنقشیفعلیوشرايطانمکموجوديهابهدررساندنكهسرباراداری.پ

.فروشمخارج.ت


شودنمیمربوطتولیدجاری،مستقیماًبهعملیاتیمديريت،برخالفعمومیمديريتمخارج.22

(منظوورگوردد.موجوديهواشوده تموام،دربهوای)ودرنتیجهتبديلولذانبايددرمخارج

ازهوريوکروزانوهمعمووالًدرادارهموديريتهترككوچکگزارشگرموردواسدهای در

لئ،مسواعمومیسربارمديريتمخارجدرتتکیکاستدارد،ممکننقشمختلفعملیات

ازسوتتادهبوااتووانرامیمديريت،مخارجواسدهايیچنین بروزكند.دردرعملخاصی

داد.تخصیصواداری،فروشتولید،بازاريابیعملیاتبهمنصتانهایگونه،بهمناسبمبانی

موجوديهامنظوركرد.شدهتمامدربهایتوانرامیمالیتأمین،مخارجخاصدرشرايطی.23

.استشدهخصمشمالي  تأمين  مخارج  دراستانداردسسابداریشرايطاين

 کشاورزی برداشت شده از دارايیهای زيستی اتتولید شده تمام بهاي

ازدارايیهوایگزارشگر كهتوسطواسدیتولیدات،فعاليتهاي كشاورزيطبقاستانداردسسابداری.24

كسورمخوارجبورآوردیاز پسشود،درشناختاولیهبهارزشمنصتانهزيستیبرداشتمی

شوود.بورایبکوارگیریايوناسوتاندارد،ايونمبلوغ،گیریمیاندازهداشتدرزمانبرفروش
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موجودیدرآنتاريخاست.شده تمام بهای

 شده تمام بهايتکنیکهای محاسبه 

فروشویبورایمحاسوبهيوابیاسوتاندارديواروشخوردهماننودروشهزينوهیتکنیکهاي.22

قورارگیورداستتاده موردكارسهولتتواندبهخاطرموجوديها،هنگامیمیشده تمام بهای

آورد.فراهممویشده تمام بهایكهنتايجساصلهموارهنزديکترينتقريبممکنرابرای

راسطوحعادیمواد،ملزومات،سواعاتكوار،كوارايیوظرفیوت،یاستانداردهاهزينه

لوزومصوورت دراينروشبايدمکورراًبررسویواز ساصلمبالغدهد.قرارمینظر مد

نظرقرارگیرد. بهشرايطجديد،موردتجديدتوجه با

است ممکنایتحصیلشود.برایمثالطريقمعامالتغیرمبادله از است ممکنموجوديها.26

المللویمقوداریملزومواتپزشوکیرادرزمانوقو باليایطبیعی،يوکسوازمانبوین

موجوديهواشوده تموام بهایشرايطیچنین اختیاريکبیمارستاندولتیقراردهد.در در

درتاريختحصیلاست.منصتانه ارزش بابرابر

 شده تمام بهايروشهای محاسبه 

نيستند و كاالها و خدماتي كع براي يدك   ستد و دادموجوديهايي كع معموالً قابل  شده تمام بهاي . 27

 شود. شناسايي ويژه محاسبع روش بعاند، بايد  پروژه خاص توليد و تاكيك شده

يکازاقالمموجودیبهآنقلم شناسايیويژه،روشیاستكهدرآنمخارجمختصهر.28

نظرازخريديواتولیود، يابد.اينروشبرایاقالمیمناسباستكهصرفاختصاصمی

اند.اماكاربرداينروشدرمواردیكوهتعودادشده گرفتهنظر درهایخاصیبرایپروژه

مواردجهوت اين درتتکیکوجوددارد،مناسبنیست. موجودیغیرقابلزيادیازاقالم

استتادهكرد.ديگریتوانازروشهایمیشده تمام بهایمحاسبه

يكسددان بددراي محاسددبع   ياز روشدد دبايدد گزارشددگر واحدددد، 31الزامددات بنددد  بكددارگيري در . 29

ه كندد. بدراي موجوديهدايي بدا     تمام موجوديها با ماهيت و كاربرد مشابع استااد شده تمام بهاي

كاالهداي مشدخص در قسدمتهاي متاداوت      از اسدتااده ماهيت و كاربرد متاداوت ببدراي ملدال    

 استااده نمود. شده تمام بهايتوان از روشهاي متااوت محاسبع  ( ميگزارشگر واحدد يك



 6  شماره  بخش عمومي استاندارد حسابداري

 هاموجودی

 9 

دره از اولدين  اولين صدا  روش بع، بايد 27موارد مندرج در بند  جز بعموجوديها  شده تمام بهاي . 31

از روشدي يكسدان بدراي محاسدبع      دباي گزارشگر واحددوارده و يا ميانگين موزون محاسبع شود. 

براي تمام موجوديهاي با ماهيت و كاربرد مشابع استااده كند. براي موجوديهايي  شده تمام بهاي

 توان از روشهاي محاسبع متااوت استااده نمود. با ماهيت و كاربرد متااوت مي

در يا  سسامت  اساتااده ماوردموجوديهاای  است ممکن . 31

دارای کاااربرد متااااوتی در سساامتهای ديناار  مااا  

وجود مناطق جغرافیاايی  اين باشند. با گزارشنر واحاد

خاود دلییای جهات کااربرد روشاهای  خاودی متااوت به

 نیست. شده تمام بهايمتااوت برای محاسبه 

لین واردهدر روش  . 32 صادره از او لین  شود  فرض می او

صورت می تدا  که در اب يد ايی  یز  خر تدا ن یرد در اب گ

و اسالم باسیمانده در پايا   شود فروخته يا مصرف می

خريد ا يا آخرين تولیدات است. دوره بیاننر آخرين 

  ار سیا  شاده تماام بهااي ،در روش میاننین ماوزو 

اساالم مشاابه در  شده تمام بهاي تقسی  مجموع طريق از

اسالم مشاابه خرياداری  شده تمام بهاي و رهابتدای دو

تعیاین  بر مقدار واحد ای آ  شده طی دوره يا تولید

 تاوا  از ، میگزارشنر واحادشرايط  به توجه باشود.  می

 ننهااداری موجااودی باارایيااا ادواری  سیساات  دایماای

 استااده کرد.میاننین موزو  

 خالص ارزش فروش

ايی کاه دااار موجوديها شاده تماام بهااي اسات ممکن . 33

ديدگی يا فرسودگی جزیی يا کیی، يا کا ش سیمت  آسیب

نین در  شد.  مچ فت نبا بل بازيا ست، سا شده ا فروش 

که مخارج برآوردی تکمیل يا مخارج بارآوردی  مواردی

 اسات ممکانيابد،  يا توزيع افزايش می معاوضهفروش، 

 ارزش کاا شسابال بازيافات نباشاد.  ،شاده تمام بهاي

بر ايان ديادگاه   ارزش فروش مبتنی الصخ بهموجوديها 

از خادمات  است که دارايیها نبايد به مبیغی بیشاتر

فاروش،  از حاصل انتظار مورداستصادی  بالقوه و منافع

ماالی  در صورتهای ،، توزيع يا استااده آنهامعاوضه

 منعکس شود.
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و خاالص ارزش فاروش معماو    شاده تمام بهايمقايسه  . 34

ي  از اسالم موجاودی   ر مورد درنه جداگا طور بهبايد 

برخی موارد بايد گرو های کا  و  انجام شود. اما در

مثال،  برایگرفت.  نظر دريا کا  ای مشابه را جمعا  

اسالمی از موجودی که ا داف يا کاربرد مشابه داشته 

عماال  جادا از سااير اساالم خاط  را آ باشد و نتوا  

نه کرد، نمو يابی  ید ارز که  ای از تول ست  می ا اسال

گیرد. ارزياابی  گرو ی مورد ارزيابی سرار می طور به

بندی موجوديها مثال  موجوديهاای  بر طبقه  گرو ی مبتنی

يا  یات  ي  عمی های  کل موجودي يا  شده  ساخته  کا ی 

 سسمت جغرافیايی خاص، مناسب نخوا د بود.

خاالص  بارآورد در دف از ننهداری موجوديها باياد  . 35

گرفته شاود. بارای مثاال، خاالص  نظر درارزش فروش 

سرارداد ای شده برای  ارزش فروش موجوديهای ننهداری

شود.  فروش يا خدمات برمبنای سیمت سرارداد تعیین می

از موجاودی  بیشاتر گزارشنر واحاداگر میزا  موجودی 

، باشاد نیاز بارای اجارای سرارداد اای فاروش مورد

فااروش  یعمااومموجوديهااا برمبنااای سیمتهااای  مااازاد

 شوند. ارزيابی می

جودی  . 36 فروش مو خالص ارزش  که  مواردی  که  یمواددر 

 شاده تماام بهاي از کمتراند  شده برای تولید ننهداری

که کا  ايی که از مواد مزبور سااخته  شرطی باشد، به

 معاوضهبرسد يا  فروش بهبا سود  انتظار رودشود،  می

يابد. اما  یو توزيع شود، مبیغ دفتری مواد کا ش نم

آ  اولیاه بیااننر  صورتی که کا ش در سیمت ماواد در

کا يی که از آ  مواد سااخته  شده تمام بهايکه  باشد

، مبیاغ دفتاری اسات از خالص ارزش فروش بیش ،شود می

، بهاای ماوارد ايان درمواد بايد کا ش داده شاود. 

 از سباول سابلتواند تقريبی  اولیه می جاينزينی مواد

 فروش تیقی شود.خالص ارزش 

يابی ،در  ر دوره . 37 مورد ارز فروش  جدد خالص ارزش   م

انعکاس  به منجر سبال  گیرد.  رگاه شرايطی که  سرار می

 شاده تماام بهااي از کمتاربه مبیغای  موجوديهاارزش 

وجاود  صورت در، دينر برسرار نباشد، يا ه استگرديد
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دلیال  بر افزايش خالص ارزش فروش باه مستنداتی مبنی

غییر در شرايط استصادی، ارزش موجودی انتقالی از ت

يد  فروش جد خالص ارزش  یغ  تا مب يد  بل با دوره س

 .میزا  کا ش سبیی( افزايش داده شود حد تا)حداکثر 

ي   شده تمام بهايد د که  در شرايطی رخ می وضعیتاين 

ارزش  خالص بهکا ش سیمت فروش  عیت بهسی  موجودی که 

 ای بعد   مچنا  در دوره ،ستدفتری کا ش داده شده ا

 يافته است.موجود است و سیمت فروش آ  افزايش 

 توزيع کا  بدو  مطالبه بها يا مطالبه بهای ناایز

وكوهخودماتبوالقوهداریكنودنگهوموجوديهوايیراگزارشوگر واسووداست ممکن.38

بهتوانااقتصادیآتی منافع مورتبطنقود ورودیاینهویايجادخوالصجريايآنمستقیماً

كاالهوايیراواسودگزارشوگركوهدرمواردیمصداعداردنباشد.ايننو ازموجوديها

يوااقتصادیآتی منافع،كند.دراينمواردمیبدونمطالبهبهايامطالبهبهایناچیزتوزيع

اهدافگزارشگریموالیبوهمبلغویمونعکسنظر ازهارسانیموجوديتوانبالقوهخدمت

رسوانیاقتصادیياتوانبالقوهخدمت بايدبرایتحصیلمنافعگزارشگرواسدشودكهمی

طريقبوازار اقتصادیآتیياخدماتبالقوهرانتواناز كهمنافع یصورت درمزبوربپردازد.

نگهداریموجوديهواازگیریكرد،برآوردبهایجايگزينیرروریاست.اگرهدفاندازه

شوند.گیریمیزهاندا8تغییركند،طبقبند

  هزينه  عنوان به موجوديها  شناخت

  شناسدايي   درآمد مربوب  كع  اي بايد در دوره  شده  يا توزيع معاوضع، فروختع  موجوديهاي  دفتري  مبلغ . 39

اگر درآمدي وجود نداشتع باشد، هزينع هنگام توزيدع كداال    شود.  شناسايي  هزينع  عنوان گردد، بع مي

  تمام  بهاي  اقل ”  قاعده  از اعمال  موجوديها ناشي  ارزش  كاهش  مبلغ شود. ات شناسايي مييا ارائع خدم

يدا    ارزش  كداهش   با موجوديهدا را بايدد در دوره    مرتبط  زيانهاي  و كليع “ فروش  ارزش  و خالص  شده

  مبلغدي   بع  قبل  در دوره  عك  مورد موجوديهايي كرد. در  شناسايي  هزينع  عنوان بع  مربوب  زيانهاي  وقوع

  ارزش  در خدالص   افدزايش   دليدل  بدع   جداري   و در دوره  اسدت   شدده   ارزيابي  شده  تمام  كمتر از بهاي
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  عندوان  بايد بع  جاري  در دوره  بابت  از اين  افزايشي  گردد، هرگونع مي  ارزيابي  بيشتري  مبلغ ، بع فروش

 شود.  ( شناسايي قبلي  كاهش  بحداكلر تا حد جبران  جاري  دوره  هزينع  درآمد يا كاهش

كندهزينهشناسايیمیعنوان بهخدماتهنگامیموجوديهاراكننده ارائهگزارشگر واسود.40

.باشدشده صادرارائهياصورتحساب،كهخدمات

ازتووانمیثالميابد.برایتخصیصدارايیسايرسسابهایبهاستموجوديهاممکنبرخی.41

بورد.نوامگزارشوگر واسوودمشهودتوسوطثابتدارايیدرساختبکاررفتهیموجوديها

مربووطمتیوددارايوی عمريابد،طیمیتخصیصدارايیسايرسسابهایبهكهموجوديهايی

شود.میشناسايیهزينهعنوان به

 افشا

 الي افشا شود:م موارد زير بايد در صورتهاي . 42

 ؛شده تمام بهايگیری موجودیها، شامل روش تعیین  اندازه به مربوطهای حسابداری  رویه الف.

 عمده موجودیها؛ طبقاتیک از  مبلغ دفتری کل موجودیها و مبلغ دفتری هر . ب

گیری شده  اندازه کسر مخارج فروش از پس منصفانه ارزش بهکه  یمبلغ دفتری موجودیهای . پ

 ؛است

 اند؛ شده هزینه شناسایی عنوان بهمبلغ موجودیهایی که طی دوره  . ت

 ؛93از اعمال الزامات بند  موجودیها طی دوره ناشی ارزش کاهشمبلغ هزینه  . ث

معالی دوره   در وضععیت  اتتغییر صورت درطی دوره  ارزش کاهشمبلغ بازیافت هزینه  . ج

 ؛93از اعمال الزامات بند  ناشی

 93موجودیها طبق الزامات بند  ارزش کاهشبازیافت  به منجرکه  دادهاییرویشرایط یا  . چ

 اند؛ و شده

 است. گزارشگر واحعدمبلغ دفتری موجودیهایی که در وثیقه بدهیهای  . ح

دوره بوه دورهطبقاتمختلفموجوديهاومیزانتغییراتآنازيوکبه مربوطارائهمبالغ.43

دهود.طبقواتمالیقرارموی كنندگانصورتهایاستتادهاختیار اطالعاتمتیدیدر،ديگر

،ملزومواتتولیودی،ياتوزيوعشدهبرایفروش شاملكاالیخريداریمعمولموجوديها
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وكاالیساختهشدهاست.ساختجريان دركاالیاولیه، مواد

 اجـرا  تاريخ

و  0/0/0394  آنهدا از تداري     مدالي   دوره  كدع   مدالي   صورتهاي  مورد كليع استاندارد در  اين  الزامات . 44

 . االجراست شود، الزم مي  شروع  آن از بعد


