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فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

:فصل خالصه

کاردکس: یا کاال حساب آنکارت در که ویدامقکارتی صادره وارده، کاالهای ریالی ارزش و کمی ر

آنها نگهداری محل همچنین و میموجودی نشان کاال»،دهدرا حساب می«کارت  شود.گفته

جداگان صورت به کاال حساب کارت کاالیی هر میبرای نگهداری شود.ه

کاال: حساب کارت تهیه برای الزم مستندات

انبار-1 وارده←رسید کاالهای ثبت برای

استفادهاالکرسیداعالمیهیاانبارقبضهمچوندیگریعناوینانبار،رسیدجایبهاستممکنهاشرکتبرخیدر

.شود

انبار-2 صادره←حواله کاالهای ثبت برای

خروجحوالةکاال،صدوراعالمیههمچوندیگریعناوینانبارحوالةجایبهاستممکنهاشرکتبرخیدر

.شوداستفادهمشتری،بهکاالتحویلرسیدیاوفروشحوالةانبار،ازکاال

قیمتروش سیستمعینیگذاریهای دائمیدر و ادواری :های

1-( وارده اولین از صادره اولین دو←(FIFOروش هر دائمیدر و ادواری سیستم

2-( وارده اولین از صادره اولین دائمی←(LIFOروش و ادواری سیستم دو هر میدر شود.استفاده

موزونروش-3 ادواریدر←میانگین میسیستم شود.استفاده

متحرک)سیار(-4 میانگین دائمیدر←روش میسیستم شود.استفاده

ویژه-5 سیست←شناسایی دو هر دائمیدر و ادواری می م دائمیشود.استفاده سیستم در بیشتر دارد.کارولی برد

وارده: اولین از صادره اولین میروش فرض روش این فروشدر که ازشود کاالیمحلکاال موجودی

خرید و دوره اسابتدای دوره خریدها آخرین از دوره پایان کاالی موجودی بنابراین است. بوده دوره طی .تهای

می فرض روش این در دیگر عبارت میبه فروش به نیز زودتر است، شده خریداری زودتر که کاالیی سد.رشود
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از صادره اولین میوارده:آخرینروش فرض روش این فروشدر که خریدشود آخرین از دورهیهاکاال

دوره پایان کاالی موجودی و است. دورهبوده ابتدای کاالی موجودی محل خریداز اولین بودهو دوره طی های

می فرض روش این در دیگر عبارت به میاست. خریداری زودتر که کاالیی دیرترشود فرنیزشود، میبه .رسدوش

موزون: میانگین روشروش این در دارد. کاربرد ادواری سیستم در روش مالیدراین دوره هر داابتپایان

ت طریق از واحد یک شده تمام برایبهای آماده کاالی تعداد روی فروش برای آماده کاالی شده تمام بهای قسیم

شده محاسبه واحدسپس،فروش یک شده تمام دورهبهای پایان موجودی تعداد و رفته فروش کاالی تعداد در

می شود.ضرب محاسبه کدام هر شده تمام بهای تا شود

متحرک)سیار(: میانگین سیستمروش در روش روشیدائماین این در دارد. ورکاربرد بار هر از ،ودپس

برای آماده کاالی تعداد روی فروش برای آماده کاالی شده تمام بهای تقسیم طریق از واحد یک شده تمام بهای

موجودی تعداد و رفته فروش کاالی تعداد در واحد یک شده تمام بهای سپس شده، محاسبه زمان، آن در فروش

می ضرب دوره شود.پایان محاسبه کدام هر شده تمام بهای تا شود

ویژه: میشناسایی مشخص دقیقاً روش این شدهدر خریداری قیمتی چه با انبار از شده خارج کاالی که شود

می خریدها کدام به مربوط انبار در موجود دوره پایان کاالهای و باشد.است

:مهم نکات

.شودمیثبتکاالهمانحسابکارتدرکاالیکخروجوورودعملیاتکلیه-1

روش-2 اعمال برای دائمی سیستم قیمتدر میهای تهیه کاال)کاردکس( حساب کارت شود.گذاری،

حسابداری-3 استانداردهای شمارهمطابق شدههایروش(8ایران)استاندارد تمام بهای محاسبه برای مجاز

از: است عبارت کاال و مواد موجودی

اولین واردهروش اولین از متحرک-صادره و موزون میانگین ویژه–روش شناسایی روش

از-4 ازاستفاده صادره اولین نیست.واردهآخرینروش مجاز

از-5 صادره اولین عکسواردهآخرینروش واردهبر اولین از صادره اولین باشد.میروش

بکارگیری-6 واردهنتایج اولین از صادره اولین یکسانسیستمدرروش دائمی و ادواری است.های

دارد.-7 کاربرد دائمی سیستم در متحرک میانگین روش و ادواری سیستم در موزون میانگین روش

می-8 محاسبه جدید میانگین فروش( از برگشت و ورود)خرید بار هر از پس متحرک میانگین روش ودشدر
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فعالیت:

فروش«الف»شرکت و خرید داردقل11به اشتغال کاال باید،م شرکت این شما نظر کاالچندبه حساب کارت

کنید.کند؟نگهداری بحث

:جواب

کاال قلم میهر نشان را کاال همان واطالعات ،بایددهد قلم هر جداگانهبرای صورت به کاال حساب کارت

الف شرکت در بنابراین شود. است.11نگهداری الزم کاال حساب کارت

صفحه فعالیت :141جواب

فعالیت:

شما، نظر به فوق، تعریف به توجه کاال»با حساب باشد؟«کارت اطالعاتی چه حاوی باید

:جواب

هر شده تمام بهای موجودی، و فروش خرید، مقادیر فروش، و خرید تاریخ کاال، نام مورد در اطالعاتی حاوی

و... کل شده تمام بهای واحد،
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لیت:فعا

فروش و شرکتخریدها در«تبریز»های شده گفته مطالب به توجه با است. بوده زیر شرح به جاری ماه در

قسمت کاال، حساب کارت با شرکتارتباط برای شده، مشخص سؤال عالمت با که را محاسبه«تبریز»هایی

کنید.

جواب:

با موجودی بارستون افزایشهر بارباوخرید کاهشهر .یابدمیفروش

تاریخ می111تعداد5/8در موجودی تعداد افزایش باعث که داشتیم خرید تعدادچشود.واحد هم قبل از ون

این25 با موجودی ستون بنابراین داریم، موجودی به111واحد خرید می125واحد رسد.واحد

تاریخ از8/8در موجودی به125تعداد می31واحد که رسیده یعنینتیجهتوانواحد آن مابقی 55گرفت

( است.125–31واحد رسیده فروش به )

تاریخ خرید12/8در هم115تعداد قبل از و است بوده تعداد31واحد این بنابراین داشتیم، موجودی واحد

می باعث موجودیخرید تعداد که بهشود یابد.31+115واحد)145ها افزایش )

ردیف صسایر همین به نیز میها محاسبه شود:ورت

خریدشرحتاریخ فروشتعداد موجودیتعداد تعداد

دوره1/8 ابتدای 25------------------------موجودی

121------------111خرید5/8

5131------------فروش8/8

141------------115خرید12/8

11233------------فروش16/8

524------------فروش21/8

52------------86خرید27/8

1844------------فروش31/8
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فعالیت:

کنید. فهرست را آن از استفاده مزایای کاال، حساب کارت فرم مشاهده با

کاال-1 موجودی میزان به سریع راکد-2دسترسی مفقودی اقالم تشخیص

وارده-3 کاالهای مقدار از یافتن صادره-4 اطالع کاالهای مقدار از یافتن اطالع

وارده-5 کاالهای ریالی ارزش از یافتن شده(-6اطالع تمام ریالی)بهای ارزش از یافتن اطالع

صادره کاالهای

موجودی-7 حداقل و حداکثر از یافتن حسابداری-8اطالع سیستم نیاز مورد آمارهای ارائه سهولت

فعالیت:

ورود-1 از میپس تهیه فرمی چه انبار به گردد؟کاالها

جواب:

می انبار تحویل کاالیی که انبارهنگامی توسط کاال تحویل معنی به فرم این شود. تهیه آن انبار رسید باید دارشود

است. بوده

می-2 تنظیم واحدی چه توسط کاال خرید مستندات از یکی عنوان به انبار چرسید آن تهیه مبنای و ت؟یسشود

جواب:

می تنظیم انباردار است.توسط فروشنده صورتحساب یا فاکتور آن تهیه مبنای و شود

فعالیت:

یک25معادل هر قیمت به کاال مبلغ120111عدد و خریداری کاال510111ریال حمل هزینه بابت ریال

ریا چند واحد هر شده تمام بهای کاال، حساب کارت وارده ستون در شد. میپرداخت ثبت شود؟ل

جواب:

(25 × 120111 ) + 510111 = 3510111 شده خریداری واحدهای کل شده تمام بهای  

3510111 ÷ 25 = 140111 واحد هر شده تمام بهای  

کاال، واحد هر شده تمام بهای وارده ستون در می140111بنابراین ثبت شود.ریال
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فعالیت:

م به توجه کنید.با کامل را زیر جدول شده، خریداری کاالی شده تمام بهای با ارتباط در شده گفته وارد

:جواب

می کمک زیر صورت به شده تمام بهای فرمول از سؤال این حل گیریم:برای

خرید از خرید-برگشت شده تمام بهای = خرید قیمت + شده خریداری کاالی حمل هزینه

ردیف :1محاسبات

خرید  50111 -  210111 + 810111 شده تمام بهای =

خرید550111 شده تمام بهای =

ردیف :2محاسبات

خرید – 320111 + 1210111 = 1430111 از   برگشت

خرید – 1520111 = 1430111 از خرید → برگشت از  50111 = برگشت

ردیف :3محاسبات

خرید = 5120111 → 810111 + قیمت خرید  4320111 = قیمت

ردیف :4محاسبات

خرید + 680111 = 740111 حمل   20111 - هزینه

خرید + 660111 = 740111 حمل هزینه خرید →  حمل  80111 = هزینه

خریدردیف خریدقیمت حمل خریدهزینه از خریدبرگشت شده تمام بهای

181011121011150111510999

21210111320111509991430111

34120999810111-5120111

46801116099920111740111
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عملی :1کار

بازرگانی قرار«گیالن»شرکت به را ساختمان رنگ نوعی خرید به مربوط اطالعات جاری مالی سال فروردین در

کاال: کد قوطی، شمارش: واحد متالیک، آبی رنگ کاال: )نام کاال مشخصات است. کرده اعالک ،115زیر

سفارش:52قفسه:شماره تجدید نقطه و میانگین ارزیابی: روش می11، کاالقوطی نوع این موجودی تعداد باشد(.

دوره ابتدای آن25در واحد هر شده تمام بهای و است.611قوطی ریال

تاریخ
شماره

انبار رسید
تعداد

خرید قیمت

-واحدهر

ریال

حملکل هزینه

محل تا پرداختی

ریال-شرکت

راهیکل بین بیمه هزینه

شرکت محل تا پرداختی

ریال-

هر فروش قیمت

ریال-واحد

6/121151611751111681

11/121245611541135685

12/121311161510411131682

16/12147161110151771652

21/121531612481311655

28/121651615851551655

است:مطل وب

خرید(1 بار هر در کاال واحد هر شده تمام بهای محاسبه

ستون(2 کاال«وارده»تنظیم حساب کارت

ماه(3 فروردین پایان در شده خریداری کاالی شده تمام بهای محاسبه
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حل:

واحد: هر شده تمام بهای

خرید، قیمت شامل شده تمام ببهای حمل، استهزینه مرتبط مخارج کلیه و حمل یمه

تاریخ
شماره

انبار رسید
 تعداد

خرید قیمت

ریال-واحد

حملکل هزینه

محل تا پرداختی

ریال-شرکت

بین بیمه هزینه کل

محل تا پرداختی راهی

ریال-شرکت

هر شده تمام بهای

واحد

6/121151611751111617

12/1213111615104111313/621

16/12147161110151771636

21/121531612481311638

28/121651615851551643
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کاال: متالیکنام آبی قفسه:رنگ 52 شماره

کاال: ارزیابی:115کد میانگین روش

شمارش: سفارش:قوطیواحد تجدید قوطی11 نقطه

کاال: مدل یا سفارش:................................نوع .................................میزان

گیالنشرکت بازرگانی

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره

رسید
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

شماره

حواله

بهایمقدار

واحد

 بها
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

کلجزءجزءکل

25611150251وجودیم11

21151617310851خرید61

21245615270675خرید111

2131113/621620131خرید121

21471636440521خرید161

21531638150141خرید211

21651643320151خرید281

شده خریداری کاالی شده تمام 2160365بهای
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فعالیت:

تهیه-1 میحوالةمبنای صادر واحدی چه توسط و چیست شود؟فروش

:جواب

فروش حواله تهیه انبارمبنای حواله همان سفارشیا اساس بر حواله است ممکن نیز مورادی فروش)در فاکتور ،

شود تهیه مشتریان از شده میدریافت انباردار توسط و .شود(

انبارحوالة-2 رسید با تفاوتیفروش کنید.دارد؟چه بحث یک هر کاربرد مورد  در

:جواب

م به فروش میحواله محسوب کاال فروش مستندات از یکی و است بوده انبار از کاال خروج وعنی برایشود

صادر کاالهای حواثبت دارد. کاربرد کاال حساب کارت در نظره از و انباردار توسط مقداری نظر از انبار له

می تکمیل حسابداری توسط میمبلغ نشان را کاال ریالی ارزش هم و مقدار هم انبار حواله بنابراین هد.دشود.

می محسوب کاال خرید مستندات از یکی و بوده انبار به کاال ورود منزله به انبار ورسید کاالهایبرایشود ثبت

دوارد میه ثبت کاال مقدار فقط انبار رسید در دارد. کاربرد کاال حساب کارت ثبر آن ریالی ارزش و تشود

شود.نمی

فعالیت:

کنید انبارفرض عنوان به وشما هستید بکار مشغول شرکتی در فرروردیندار دهم جاریماهدر طرفاسال ز

مدل«سردشت»فروشگاه به کاال نوع یک خواست در کرده«2ف/ال»برگ دریافت درخواستاید.را این طی

انبار111باید از کاال فروشگاهجهتواحد به آن«سردشت»تحویل واحد هر فروش نرخ شود. 611خارج

شماره و خواهیدمی1623قبلیحوالةریال انجام اقداماتی چه کاال درخواست برگ وصول از پس شما باشد.

نمونه یک تنظیمانبارحوالةداد؟ درخواست این نمایید.برای

:جواب

باید تعدادانبار تاریخ، لحاظ از کاال درخواست سپسفرم نماید کنترل مجاز امضاهای کو را درکاالهایی ه

شده ثبت درخواست نسخهاندفرم نماید. صادر انبار وحواله دهد مربوطه واحد حوالهتحویل از ازپانبارای س

بماند.انباردربایدگیرندهتحویلفردامضایاخذوانبارمسئولتأیید باقی

می تنظیم زیر صورت به کاال این انبار شود:حواله

قبلی انبار حواله حواله1623شماره این شماره بنابراین است بود.1624بوده خواهد



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

خر انبارحواله از 1824 وج شماره:              

حساب: طرف سردشتنام 19/1/1158تاریخ: فروشگاه

گردد تکمیل انبار گرددتوتوسط تکمیل حسابدار سط

کاالردیف کاالکد واحدنام مبلغنرختعداد

2199899890999الف/1
2

3

4

شد. داده تحویل کامل طور به و سالم و صحیح فوق 890999جمعکاالی
گیرنده: تحویل نام

امضاء

دهنده)انبار(: تحویل نام

امضاء

کننده: تأیید نام

ءامضا

مشتری حسابداریسفید: انبار سبز: زرد:

است توضیح به میالزم تکمیل انباردار توسط تعدادی یا و مقداری نظر از فقط انبار درشودحوالة یستمسو

می ثبت و شده مشخص آن ریالی ارزش قسمگرددحسابداری، و واحد تعداد و کاال نام ستون فعالیت، این در ت.

است. شده تکمیل انباردار توسط امضا، به مربوط

فعالیت:

فصل، این در شده گفته مطالب به توجه انبار»با رویداد«رسید «انباروالةح»وگرددمیتهیهخریدبرای

میفروشبرای .شودتهیه



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

فعالیت:

دوره ابتدای کاالی دوره5110111موجودی پایان کاالی موجودی شده8110111ریال، تمام بهای و ریال

شده خریداری نمایید.است.ریال106110111کاالی تعیین زیر موارد

:جواب

در که تصویری به توجه تمام151صفحهبا بهای است، آمده شده تمام بهای تخصیص نحوه با ارتباط در کتاب

ب و دوره ابتدای کاالی موجودی مجموع از فروش برای آماده کاالی شدهشده خریداری کاالی شده تمام های

می بنابراین:بدست آید.

شده تمام فروش:بهای برای آماده 5110111+106110111=201110111 کاالی

س اطالعات به توجه یعنیؤبا فروش برای آماده کاالی شده تمام بهای از قسمتی ب8110111ال آن هریال

کاالی شده تمام بهای از بنابراین رفته، فروش کاالی به مابقی و یافته تخصیص دوره پایان کاالی موجودی

می کسر دوره پایان کاالی موجودی شده تمام بهای فروش، برای فروشآماده کاالی شده تمام بهای تا شود

شود:رفته محاسبه

رفته: فروش کاالی شده تمام 201110111–8110111=103110111بهای

فعالیت:

قابل کاال حساب کارت ستون کدام از شرح(، زیر)ستون موارد از یک هر ، شده گفته مطالب به توجه با اکنون

است؟ استخراج

واردهشرح صادرهستون موجودیستون ستون

رفته فروش کاالی شده تمام بهای

شده خریداری کاالی شده تمام بهای

دوره پایان موجودی شده تمام بهای



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

فعالیت:

می درج کاال حساب کارت در نحوی چه به زیر رویدادهای از یک شوند؟هر

:جواب

رویداد
ستون

وارده
صادره میستون میشودکسر شوداضافه

ستون بر تأثیر

موجودی

یشافزا--خرید

فروش از افزایش--برگشت

رفته فروش کاالی حمل تأثیر----هزینه بدون

خرید از کاهش--برگشت

افزودهبرمالیات تأثیر----ارزش بدون

شده خریداری کاالی حمل افزایش--هزینه

کاهش--فروش



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

 فعالیت:

را وارده اولین از صادره اولین روش اگر نادرستحال واژه حذف با باشید، شده متوجه خوبی ربه زیر اجمله

:کنیدکامل

می» فرض وارده اولین از صادره اولین روش )در که کاالیی که دیرترشود شده،)زودتر/ خریداری دتر/زو(

میدیرتر فروش به موجود( و )رسد از دوره پایان آخرینی است.اولین/ شده تشکیل خریدها )»

:جواب

کتاب: متن توضیحات به توجه با

می» فرض وارده اولین از صادره اولین روش )در که کاالیی که )زودترشود شده، خریداری بزودتر( ه(

می )فروش از دوره پایان موجودی و استآخرینرسد شده تشکیل خریدها )».

یا:

می» فرض وارده اولین از صادره اولین روش )در که کاالیی که )دیرترشود شده، خریداری به(دیرتر(

می )فروش از دوره پایان موجودی و استآخرینرسد شده تشکیل خریدها )».

صفحه 124فعالیت

ادواری:جواب سیستم در وارده اولین از صادره اولین روش به

فعالیت:

ریال چند رفته فروش کاالی و نرفته( فروش )واحدهای دوره پایان کاالی موجودی شده تمام بهای شما نظر به

است؟

واحدمقدارشرح کلریال-بهای ریال-بهای

دوره ابتدای کاالی 311111310111موجودی

5/2451111450511خرید

17/2211115011132خرید

فروش برای آماده 5511120511کاالی

دوره پایان کاالی (190499)(127)موجودی

رفته فروش ........؟........681کاالی



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

تاریخ فروش مجموع از رفته فروش کاالی تعداد12/2تعداد فروش511به و تعداد28/2واحد واحد181به

کتاب همچنین است. آمده )تعدادبدست دوره پایان کاالی موجودی شده تمام را271بهای کاال( 310711واحد

استریال نموده ازمحاسبه معادل1120511. فروش برای آماده کاالی شده تمام بهای به310711ریال آن ریال

اختصا دوره پایان موجودی شده تمام رفتهبهای فروش کاالی شده تمام بهای به مربوط آن مابقی و است یافته ص

شود:می

1120511 – 310711 = 710811 رفته فروش کاالی شده تمام بهای  

فعالیت:

وارده اولین از صادره اولین روش موجودی،در قیمت مبنای بر رفته فروش کاالی شده تمام دورهیابتدابهای

محاسب اولیه خریدهای میو حسابشوده این با قیمت681. ترتیبی چه به رفته فروش کاالی گذاریواحد

شود؟می

واحد311 هر نرخ به دوره ابتدای موجودی از :111واحد 311×111=310111ریال

 169×119=410699:ریال111واحدهرنرخبه5/2تاریخخریدازبقیهواحد381

تم رفتهبهای فروش کاالی شده 410699ام

عملی 121صفحه:2کار

کاالی فروش و خرید با ارتباط در زیر فروشگاه«15الف/»اطالعات در«یاسوج»در جاری سال ماه شهریور برای

است: اختیار

شمارشتعدادشرحتاریخ واحدواحد شده تمام بهای

دوره1/6 ابتدای 121تنکار81موجودی

111کارتن21151رسید-خرید7/6

-کارتن15211حوالة–فروش14/6

125کارتن21231رسید-خرید15/6

-کارتن16211حوالة-فروش26/6

131کارتن2285رسید–خرید31/6



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

است :مطلوب

ا روش به دوره پایان موجودی و رفته فروش کاالی شده تمام بهای سیستممحاسبه در وارده اولین از صادره ولین

ادواری.

می خالصه زیر جدول در را عملی کار نماییم:اطالعات

واحدمقدارشرح کلریال-بهای ریال-بهای

دوره ابتدای کاالی 8112150611موجودی

7/6151111150111خرید

15/6231125280751خرید

31/685131110151خرید

فروش برای آماده 585680411کاالی

دوره پایان کاالی (220311)(175)موجودی

460111 رفته) فروش 411(211+211کاالی

اختالف175تعداد از کاال و585واحد فروش برای آماده آمده411کاالی بدست رفته فروش کاالی واحد

است.

شده تمام رفته411بهای فروش کاالی رواحد زیرFIFOوشدر صورت موجودیبه از ترتیب دورهبه ابتدای

خرید اولیهو میهای شود:محاسبه

81 × 121 = 50611

411 151 × 111 = 150111

170511= 125×141

460111

شده تمام روشواحد175بهای در دوره پایان کاالی خریدFIFOموجودی از ترتیب به زیر صورت هایبه

میآ محاسبه دوره شود:خر

85 × 131 = 110151
175

110251= 125× 51

220311



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

می داریم، را فروش برای آماده کاالی شده تمام بهای که آنجایی موجودیاز شده تمام بهای محاسبه از پس توانیم

بالعکس(: برسیم)و رفته فروش کاالی شده تمام بهای به دوره پایان

رفته 460111 = 22.311 – 680411 فروش کاالی شده تمام  بهای

 فعالیت:

واژه حذف با اکنون است، وارده اولین از صادره اولین روش عکس بر وارده آخرین از صادره اولین روش

کنید: کامل را زیر جمله نادرست

می» فرض وارده آخرین از صادره اولین روش )در که کاالیی که دیرترشود خریدزودتر/ اری(

دیرترشده،) میزودتر/ فروش به )( از دوره پایان موجودی و آخرینرسد شدهاولین/ تشکیل خریدها )

«.است

جواب:

می» فرض وارده آخرین از صادره اولین روش )در که کاالیی که شده،)دیرترشود خریداری بهزودتر( )

می )فروش از دوره پایان موجودی و ااولینرسد شده تشکیل خریدها «.ست(

یا:

می» فرض وارده آخرین از صادره اولین روش )در که کاالیی که شده،)زودترشود خریداری بدیرتر( ه(

می )فروش از دوره پایان موجودی و استاولینرسد شده تشکیل خریدها ).»

صفحه :11فعالیت

فعالیت:

روش واردهدر آخرین از صادره رفتهاولین فروش کاالی شده تمام بهای قیمت، مبنای خریدهابر آخرین

می حسابشود.محاسبه این قیمت681با ترتیبی چه به فوق مثال در رفته فروش کاالی میواحد شود؟گذاری

خرید211 از واحد17/2واحد هر نرخ به خرید( آخرین 211×115=230111ریال:115)  

خرید451 از واحد5/2واحد هر نرخ  450511 = 111 × 451ریال:111به

واحد31 هر نرخ به دوره ابتدای کاالی موجودی از  30111 = 111 × 31ریال:111واحد

رفته فروش کاالی شده تمام 750511بهای



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

عملی     124صفحه:1کار

شماره عملی کار روشیاسوج(فروشگاه)2در به را دوره پایان موجودی و رفته فروش کاالی شده تمام بهای ،

ص نمایید.اولین محاسبه ادواری سیستم در وارده، آخرین از ادره

جواب:   

واحدمقدارشرح کلریال-بهای ریال-بهای

دوره ابتدای کاالی 8112150611موجودی

7/6151111150111خرید

15/6231125280751خرید

31/685131110151خرید

فروش برای آماده 585680411کاالی

دورهم پایان کاالی (150111)(175)وجودی

450311 رفته) فروش 411(211+211کاالی

شده تمام روش411بهای در رفته فروش کاالی زیرLIFOواحد صورت ترتیببه آخرینبه هایخریداز

می شود:محاسبه

85 × 131 = 110151 

411 231 × 125 = 280751 

50511= 111×55

503114

شده تمام روش175بهای در دوره پایان کاالی موجودی ازLIFOواحد ترتیب به زیر صورت ازبه ترتیب

خرید و دوره ابتدای اولیهموجودی میهای شود:محاسبه

81 × 121 = 50611
175

50511= 111×55

150111

   



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

فعالیت:

راوابطر-1 نمایید.زیر کامل

شدهبها(1 تمام دوره)تعداد(ی پایان رفته=موجودی فروش کاالی )تعداد( شده تمام فروش–بهای برای آماده کاالی )تعداد( شده تمام بهای

فروش2 برای آماده کاالی )تعداد( شده تمام بهای )=+ شده خریداری کاالی )تعداد( شدهبهای تمام دوره)تعداد(بهای ابتدای موجودی

قیمت«یشابورن»شرکت-2 برای موزون میانگین روش میاز استفاده خود کاالهای ارگذاری در زیر اطالعات و تباطنماید

می قرار شما اختیار در دوره چند ستونبا سایر اطالعات از استفاده با شما قسمتدهد. جدول، پیداهای را مجهول های

کنید؟

ردیف

تعداد

برای آماده

فروش

تعداد

موجودی

دورهپای ان

تعداد

فروش

رفته

شده تمام بهای

برای آماده کاالی

فروش

شده تمام بهای

واحد یک

شده تمام بهای

پایان موجودی

دوره

شده تمام بهای

فروش کاالی

رفته

1407111011130711564011112112101114440111

22031131120111207610111102113610111204110111

3806112711505111072101112115410111101810111

43021181120411411011112511101113110111

560311105114081110261011121131101115610111

61081148110321451011125112101113310111

قسمت حل برای بنابراین است بوده موزون میانگین شرکت ارزیابی فرمولهایروش از کمجهول زیر مکهای

گیریم:می

واحد یک قیمت موزون  = میانگین
فروش برای آماده کاالی شده تمام بهای

فروش برای آماده کاالی تعداد

دوره پایان کاالی موجودی شده تمام دوره = بهای پایان کاالی موجودی تعداد واحد × یک قیمت موزون میانگین

فر کاالی شده تمام رفتهبهای وش شده = فروخته کاالهای تعداد واحد × یک قیمت موزون  میانگین

دوره پایان موجودی )تعداد( شده تمام رفته=بهای فروش کاالی )تعداد( شده تمام فروش–بهای برای آماده کاالی )تعداد( شده تمام بهای

فروش برای آماده کاالی )تعداد( شده تمام کاال=بهای )تعداد( دورهبهای ابتدای موجودی )تعداد( شده تمام بهای + شده خریداری ی

رفته فروش کاالی )تعداد( شده تمام دوره + بهای پایان موجودی )تعداد( شده تمام فروش = بهای برای آماده کاالی )تعداد( شده تمام بهای

ردیف :1محاسبات



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

واحد یک شده تمام  121 = 40711 ÷ 5640111 = بهای

تم دورهبهای پایان موجودی شده ام  = 121 × 10111 = 1210111 

رفته فروش کاالی شده تمام  4440111 = 30711 × 121 = بهای

ردیف :2محاسبات

دوره پایان موجودی شده تمام  3610111 = 10211 × 311 = بهای

رفته فروش  20111 = 10211 ÷ 204110111 = تعداد

فروش برای آماده  20311 = 311 + 20111 = تعداد

فروش برای آماده کاالی شده تمام  207610111 = 3610111 + 204110111 یا 207610111= 10211 × 20311 = بهای

ردیف :1محاسبات

دوره پایان موجودی فروش = تعداد برای آماده رفته – تعداد فروش   تعداد

دوره پایان موجودی  20711 = 50511 – 80611 = تعداد

وا یک شده تمام حدبهای = 107210111 ÷ 80611 =211 

دوره پایان موجودی شده تمام  5410111 = 20711 × 211 = بهای

رفته فروش کاالی شده تمام  101810111 = 5410111 – 107210111 یا 101810111 = 50511 × 211 = بهای

ردیف :4محاسبات

رفته فروش کاالی شده تمام دوره + بهای پایان موجودی شده تمام فروش = بهای برای آماده کاالی شده تمام  بهای

3110111 +1110111 = 4110111 

واحد یک شده تمام  125 = 30211 ÷ 4110111 = بهای

دوره پایان موجودی  811 = 125 ÷ 1110111 = تعداد

رفته فروش  20411 = 125 ÷ 3110111 = تعداد

ردیف :1محاسبات



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

فروش برای آماده  6.311 = 40811 + 10511 = تعداد

واحد یک شده تمام  211= 10511 ÷ 3110111 = بهای

فروش برای آماده کاالی شده تمام  102610111 = 211 × 60311 = بهای

رفته= فروش کاالی شده تمام بهای  5610111 = 3110111 – 102610111 یا 5610111 = 211 × 40811

ردیف :8محاسبات

فروش برای آماده  1.811 = 251 ÷ 4510111 = تعداد

دوره پایان موجودی  481 = 251 ÷ 1210111 = تعداد

رفته فروش  10321 = 481 – 10811 = تعداد

رفته فروش کاالی شده تمام ای  3310111 = 251 × 10321 = بهای   4510111 – 1210111 = 3310111 

عملی 125صفحه:4کار

شماره عملی کار و2در رفته فروش کاالی شده تمام بهای یاسوج(، روش)فروشگاه به را دوره پایان موجودی

نمایید. محاسبه ادواری سیستم در موزون، میانگین

:جواب

واحدمقدارشرح کلریال-بهای ریال-بهای

دوره ابتدای کاالی 8112150611موجودی

7/6151111150111خرید

15/6231125280751خرید

31/685131110151خرید

ف برای آماده 585680411روشکاالی

دوره پایان کاالی (210462)(175)موجودی

رفته) فروش 411470538(211+211کاالی



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

واحد یک قیمت موزون  = میانگین
فروش برای آماده کاالی شده تمام بهای

فروش برای آماده کاالی تعداد
= 

68.411
585

= 116/523 

دوره پایان کاالی موجودی شده تمام بهای دوره = پایان کاالی موجودی تعداد واحد × یک قیمت موزون  میانگین

210462 = 175 × 116/523 

رفته فروش کاالی شده تمام شده = بهای فروخته کاالهای تعداد واحد × یک قیمت موزون  میانگین

470538 =411 × 116/523

فعالیت:

اجزای بررسی کاالبا حساب فرو،فوقکارت قیمت درآیا کاال واحد هر کاالش حساب ود؟شمیدرجکارت

:جواب

نمی درج کاال حساب کارت در فروش قیمت ستونخیر در شده درج مبالغ و بهایشود مبنای بر کاردکس های

می )خرید( شده باشد.تمام

فعالیت:
شرکت مثال وارده«میناب»به اولین از صادره اولین روش به توجه با و کنید نمایید:مراجعه تکمیل را خالی جاهای

دائمی ادواریریالسیستم ریالسیستم

دوره ابتدای کاالی دوره310111موجودی ابتدای کاالی 310111موجودی

می شدهاضافه خریداری کاالی شده تمام بهای می720511شود: شدهاضافه خریداری کاالی شده تمام بهای 720511شود:

کاال شده تمام فروشبهای برای آماده فروش1120511ی برای آماده کاالی شده تمام 1120511بهای
می رفتهکسر فروش کاالی شده تمام بهای می(710811)شود: دورهکسر پایان کاالی موجودی (310711)شود:

دوره پایان کاالی رفته310711موجودی فروش کاالی شده تمام 710811بهای

فعالیت:

حسابدا تاریخسند رفته فروش کاالی شده تمام بهای و فروش پخش12/2ری شرکت برای اعمال«میناب»را با

نمایید.٪5نرخ صادر جاری سال افزوده ارزش مالیات



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

:جواب

فروش مبلغ اساس بر اول ثبت است: الزم ثبت دو کاال فروش هنگام دائمی سیستم در شد گفته قبالً که همانطور

فروش میکاال)مقدار استخراج کاال حساب کارت از دوم ثبت و واحد( هر فروش قیمت شود.ضربدر

میناب غذایی مواد پخش شرکت سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری12/2/55تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

نقد 580111موجودی

کاال 510111)1(فروش

حساب پرداختنیسایر افزوده–های ارزش بر 80111)2(مالیات

رفته فروش کاالی شده تمام 520111بهای

کاال  520111موجودی

ریالجمع: صد و هزار پنجاه و 15101111510111صد

سند: احمدیشرح آقای به کاال نقدی فروش بابت

ک تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب ننده:

(1) 511× 181 = 510111 

(2) 510111 × 59 = 80111 

عملی 112صفحه:1کار

فروشگاه می«یاسوج»اطالعات ارائه شود:مجدداً

شمارشتعدادشرحتاریخ واحدواحد شده تمام بهای

دوره1/6 ابتدای 121کارتن81موجودی

111کارتن21151رسید-خرید7/6

-کارتن15211حوالة–فروش14/6

125کارتن21231رسید-خرید15/6

-کارتن16211حوالة-فروش26/6

131کارتن2285رسید–خرید31/6

است: مطلوب



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

موجود و رفته فروش کاالی شده تمام بهای محاسبه جهت کاال حساب کارت اولتنظیم روش به دوره پایان ینی

وارده. اولین از صادره

وارده)جواب اولین از صادره اولین (:روش



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

کاال: قفسه:2الف/نام ................................. شماره

کاال: ارزیابی:.................................کد FIFO روش

شمارش: سفارش:کارتنواحد تجدید ................................ نقطه

کاال: مدل یا سفارش:.................................نوع ................................. میزان

یاسوجفروشگاه

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره

رسید
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

شماره

حواله

بهایمقدار

واحد

 بها
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

کلجزءجزءکل

موجودی16

دوره ابتدای
8112150611

121151111خرید76
81

151

121

111
280611

14
6

15211فروش
81

121

121

111

50611

120111 
210611 7111170111

21231125280751خرید156
71

231

111

125
350751

26
6

16211فروش
71

141

111

125

70111

170511 
240511 51125110251

2285131110151خرید316
51

85

125

131
220311

شده خریداری کاالی شده تمام رفته350811بهای فروش کاالی شده تمام 460111 بهای
موجودی شده تمام بهای

دوره پایان
220311



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

فعالیت:

واردههمان اولین از صادره اولین روش گرفتید، نتیجه دائمی و ادواری سیستم دو هر مقایسه و بررسی از که طور

پایان موجودی شده تمام بهای و رفته فروش کاالی شده تمام بهای برای یکسانی نتایج دارای سیستم دو هر در

می دلیلدوره راباشد. نمایید.آن بررسی خود هنرآموز کمک با

:جواب

از کاال فروش زمان در سیستم دو هر خریدقدیمیقیمتدر و دوره ابتدای اقالم)موجودی دترین اولیه( رهای

استفادهمحاسبات رفته فروش کاالی شده تمام ومیبهای شدهشود تمام مرببهای نیز دوره پایان وطموجودی

اق جدیدترین میالم)خریدبه منتهی یکسانی نتیجه به روش دو هر بنابراین است. انبار در موجود جدید( -های

شوند.

صفحه :181فعالیت

فعالیت:

عزیز هنرجویان برای،حال را کاال حساب روش«میناب»شرکتکارت واردهبه آخرین از صادره باولین او

هنرآموز توضیحات نمایید.توجه تکمیل ،

:جواب



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

کاال: قفسه:نوشابهنام 15شماره

کاال: ارزیابی:21کد LIFOروش

شمارش: سفارش:بستهواحد تجدید .................................نقطه

کاال: مدل یا سفارش:.................................نوع .................................میزان

عذایی مواد پخش مینابشرکت

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره

رسید
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

شماره

حواله

بهایمقدار

واحد

 بها
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

کلجزءجزءکل

311111310111موجودی12

116451111450511خرید52
311

451

111

111
750511

52511فروش122
451

51

111

111

450511

50111 
540511 251111250111

117211115230111خرید172
251

211

111

115
480111

 53181115210711فروش282
251

21

111

115
270311

شده خریداری کاالی شده تمام فر720511بهای کاالی شده تمام رفتهبهای 750211وش
شده تمام بهای

دوره پایان موجودی
270311



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

فعالیت:

روشتفچه-1 بین های قیمتاوت واردهگذاریهای اولین از صادره واردهواولین آخرین از صادره دراولین

دوره پایان موجودی و رفته فروش کاالی شده تمام بهای دارد؟محاسبه وجود

:جواب

روش محاسبهFIFOدر مبنای شده، تمام وورهدابتدایکاالیموجودیقیمتترتیببهرفتهفروشکاالیبهای

قدیمی(خریدهای موجودیمیاولیه)خریدهای شده تمام بهای محاسبه مبنای و آخریدوره،پایانکاالیباشد نقیمت

باشد.میخریدها

روشLIFOدر عکس تFIFOبر بهای محاسبه مبنای کاالهای، شده مبنایفروشمام و خریدها آخرین قیمت رفته،

می دوره، پایان کاالی موجودی شده تمام بهای قیمتمحاسبه دورهخریدهایتواند ابتدای موجودی یا و دوره اول

باشد.

غذایی-1 مواد پخش شرکت شده حل مثال به توجه کنید.«میناب»با تکمیل زیر جدول دو

:1جدول

ادو واردهاریسیستم اولین از صادره واردهاولین آخرین از صادره اولین

دوره پایان موجودی شده تمام 190499240999بهای

رفته فروش کاالی شده تمام 410699410199بهای

:2جدول

دائمی واردهسیستم اولین از صادره واردهاولین آخرین از صادره اولین

دو پایان موجودی شده تمام 190499240199رهبهای

رفته فروش کاالی شده تمام 410699410299بهای

جدول مقایسه از را خود کنید.نتیجه بیان فوق های

:جواب

می نتیجه فوق جدول کهاز وارده،شود اولین از صادره اولین روش تمامدر بهای و دوره پایان موجودی شده تمام بهای

رفته فروش کاالی سیستمشده ترتیبهایدر به کاال فروش برای سیستم دو هر در که چرا است یکسان دائمی و ادواری

قیمت میاز استفاده اولیه خریدهای و دوره ابتدای کاالی موجودی موجودیهای شده تمام بهای محاسبه برای و شود

می استفاده خریدها آخرین قیمت از دوره وپایان آخرین از صادره اولین روش در اما میشود. فرق نتایج این ندکارده،

می قرار رفته فروش کاالی شده تمام بهای محاسبه مبنای خرید آخرین قیمت فروش بار هر در برای بهایگیچون و رد

دوره پایان موجودی شده ترتیبتمام خریدبه و دوره ابتدای موجودی قیمت محل میاز تعیین قدیمی دگردهای



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

عملی 114صفحه:8کار

فروشگا کاالی«یاسوج»هاطالعات با ارتباط می«15الف/»در ارائه )روشمجدداً (LIFOشود:

شمارشتعدادشرحتاریخ واحدواحد شده تمام بهای

دوره1/6 ابتدای 121کارتن81موجودی

111کارتن21151رسید-خرید7/6

-کارتن15211حوالة–فروش14/6

125کارتن21231رسید-خرید15/6

-کارتن16211حوالة-فروش26/6

131کارتن2285رسید–خرید31/6

است:  مطلوب
صادره اولین روش به دائمی سیستم استفاده با دوره پایان موجودی و رفته فروش کاالی شده تمام بهای محاسبه

وارده. آخرین از

:)وارده آخرین از صادره اولین روش ( جواب



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

کاال: قفسه:شما2الف/نام ره  .................................

کاال: ارزیابی:.................................کد LIFO روش

شمارش: سفارش:کارتنواحد تجدید ................................. نقطه

کاال: مدل یا سفارش:.................................نوع ................................ میزان

یاسوج فروشگاه

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره

رسید
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

شماره

حواله

بهایمقدار

واحد

 بها
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

کلجزءجزءکل

16
موجودی

دوره ابتدای
8112150611

21151111150111خرید76
81

151

121

111
280611

15211فروش146
151

11

111

121

150111

10211 
210211 7112180411

21231125280751خرید156
71

231

121

125
370151

 16211125260251فروش266
71

21

121

125
110511

2285131110151خرید316

71

21

85

121

125

131

210551



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

شده خریداری کاالی شده تمام رفته350811بهای فروش کاالی شده تمام 460451 بهای
موجودی شده تمام بهای

دوره پایان
210551



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

عملی 111صفحه:4کار

شرکت از زیر ور«مشهد»اطالعات با ارتباط کاالودر خروج و م«511ب/»ید مرداد می55اهبرای دست :باشددر

شرحانبارحوالةانبار/رسیدشمارهتاریخ
)فروش(وارده)خرید( صادره

تعدادفیتعداد

711211موجودی-1/5

511221خرید7/5421

711--فروش11/5375

211211خرید15/5421

321211خرید18/5422

611--فروش22/5376

551211خرید26/5423

581--فروش31/5377

است :مطلوب

دوره)-1 پایان در کاال موجودی تعداد و رفته فروش کاالی تعداد (.31/5/55محاسبه

از-2 صادره اولین روش دو به دوره پایان موجودی شده تمام بهای و رفته فروش کاالی شده تمام بهای محاسبه

ازواردهاولین صادره اولین واردهو ادواری.آخرین سیستم در

کاالتنظیم-3 حساب پایانکارت موجودی شده تمام بهای و رفته فروش کاالی شده تمام بهای محاسبه جهت

دو به واردهدوره اولین از صادره اولین واردهروش آخرین از صادره اولین دائمی.درو سیستم



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

بند :1جواب

شده خریداری کاالهای 511+211+321+551=10571تعداد

کاال رفتههاتعداد فروش 711+611+581=10881ی

رفته فروش کاالی شده-تعداد خریداری کاالی دورهتعداد ابتدای موجودی تعداد دوره+ پایان موجودی تعداد =

10881–10571+711=411

کمکتوانمیهمچنین هم زیر جدول  گرفت:از

واحدمقدارشرح کلریال-بهای ریال-بهای

دوره ابتدای کاالی 7112111420111موجودی

7/55112211110111خرید

15/5211211420111خرید

18/5321211670211خرید

26/55512111110111خرید

فروش برای آماده 202814710211کاالی

رفته) فروش (10881)(711+611+581کاالی

دوره پایان کاالی 411موجودی

بند اول قسمت ادواری:2جواب سیستم در وارده اولین از صادره اولین روش

نمود:می استفاده ادواری سیستم محاسبات سهولت جهت قبل جدول از توان

روش در رفته فروش کاالی شده تمام ازFIFOبهای ترتیب قیمتبه خریدمحل و دوره ابتدای هایموجودی

میاولیه :شودمحاسبه

711 × 211 = 1420111

511 × 221 = 1110111

211 × 211 = 420111 10881  

321 × 211 = 670211 



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

151 × 211 = 310111

               3510211 

موجودی شده تمام دورهکاالیبهای روشپایان آخرینFIFOدر محل خرید:از

411 × 211= 810111 

قسمت از2بنددومجواب صادره اولین روش ادواریآخرین: سیستم در وارده

روش در رفته فروش کاالی شده تمام آخرینLIFOبهای محل میهاخریداز :شودمحاسبه

551 × 211= 1110111 

321 × 211 = 670211 

211 × 211 = 420111 10881  

511 × 221 = 1110111 

311 × 211 = 620111 

   3510211        

شده تمام دورهبهای پایان کاالی روشموجودی دورهLIFOدر ابتدای موجودی محل میاز :شودمحاسبه

411 × 211 = 810111 

قسمت از1بنداولجواب صادره اولین روش دائمی: سیستم در وارده اولین



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

کاال: قفسه:511ب/نام ................................. شماره

کاال: ارزیابی:.................................کد FIFO روش

شمارش: سفارش:.................................واحد تجدید ................................. نقطه

کاال: مدل یا سفارش:................................نوع ................................. میزان

مشهد شرکت

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره

رسید
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

شماره

حواله

بهایمقدار

واحد

 بها
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

کلجزءجزءکل

7112111420111موجودی15

4215112211110111خرید75
711

511

211

221
2520111

 3757112111410111فروش115
11

511

211

221
1120111

421211211420111خرید155

11

511

211

211

221

211

1540111

422321211670211خرید185

11

511

211

321

211

221

211

211

2210211

376611فروش225
11

511

211

221

20111

1110111 
1310511 

111

321

211

211
510311



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

51211180511 

4235512111110111خرید265

111

321

551

211

211

211

2110311

377581فروش315

111

321

151

211

211

211

230111

670211

310111 

121.311 411211810111

شده خریداری کاالی شده تمام رفته3250211بهای فروش کاالی شده تمام 3510211 بهای
موجودی شده تمام بهای

دوره پایان
810111



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

قیمت که آنجایی تاریخاز دو18/5و15/5خریدهای هر و برابر هم می211با توانریال می کارتباشد در

نوشت. یکجا و جمع هم با را خریدها تعداد کاال حساب

قسمت از1بنددومجواب صادره اولین روش دائمی: سیستم در وارده آخرین



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

کاال: قفسه:511ب/نام ................................. شماره

کاال: ارزیابی:.................................کد LIFO روش

شمارش:واح سفارش:.................................د تجدید ................................. نقطه

کاال: مدل یا سفارش:.................................نوع ................................. میزان

مشهد شرکت

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره

رسید
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

شماره

حواله

بهایمقدار

واحد

 بها
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

کلجزءجزءکل

7112111420111موجودی15

4215112211110111خرید75
711

511

211

221
2520111

375711فروش115
511

211

221

211

1110111

410111 
1510111 5112111120111

421211211420111خرید155
511

211

211

211
1440111

422321211670211خرید185

511

211

321

211

211

211

2110211

376611فروش225

321

211

81

211

211

211

670211

420111

160111 

1250211 431211860111

42355121111101114312111560111خرید265



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

551211

377581فروش315
551

31

211

211

1110111

60111 
1160111 411211810111

شده خریداری کاالی شده تمام رفته3250211بهای فروش کاالی شده تمام 3510211 بهای
موجودی شده تمام بهای

دوره پایان
810111



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

می سؤال این از که جالبی درنتیجه دوره پایان موجودی و رفته فروش کاالی شده تمام بهای برابری گرفت توان

روشسیستم دو هر تحت دائمی و ادواری پایانمیLIFOوFIFOهای موجودی که است این اول دلیل باشد.

آن تعداد که می411دوره ابتواحد موجودی از هم دوره)تعدادباشد )تعداد711دای خرید آخرین از هم و واحد(

می551آن کمتر روشواحد( در خرید)FIFOباشد. آخرین واحد551، هر نرخ با مبنای211واحد ریال(

روش411گذاریقیمت این در آن شده تمام بهای و است دوره پایان موجودی )810111واحد (411×211ریال

روش در و دوره)LIFOاست ابتدای موجودی واحد711، هر نرخ با قیمت211واحد مبنای 411گذاریریال(

روش این در آن شده تمام بهای و است دوره پایان موجودی )810111واحد دوم411×211ریال دلیل است. )

دو هر و برابر هم خرید آخرین و دوره ابتدای موجودی واحد هر بهای که است می211این باشد.ریال

فعالیت:

موزون-1 میانگین سیستمروش سیستمادواریدر در متحرک میانگین روش دارددائمیو .کاربرد

میانگین-2 روش بارمتحرکدر هر از میورودپس محاسبه جدیدی شود.نرخ

بهای-3 تعیین در متحرک میانگین و موزون میانگین روش بین نمتفاوت بیان را واحد یک شده یید.اتمام

جواب:

میانگین قیمت محاسبه که است فرض این بر مبتنی دارد کاربرد ادواری سیستم در که موزون میانگین روش

امکان دوره پایان در صرفاً واحد یک است.موزون بوده تقسیمپذیر طریق از میانگین شاین تمام کاالیبهای ده

تعی فروش برای آماده کاالی تعداد به فروش برای میآماده شود.ین

ورود بار هر از پس دارد. کاربرد دائمی سیستم در که متحرک)سیار( میانگین برگشکاالروش از)خرید، ت

این شود. ثبت کاال حساب کارت در و محاسبه کاال واحد یک شده تمام بهای متحرک میانگین فروش(

ه از پس فروش برای آماده کاالی شده تمام بهای تقسیم طریق از بمیانگین آماده کاالی تعداد به ورود بار رایر

می تعیین زمان آن در شود.فروش



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

عملی 115صفحه:6کار

فروشگاه کاالی«یاسوج»اطالعات با ارتباط می«15الف/»در ارائه شود:مجدداً

شمارشتعدادشرحتاریخ واحدواحد شده تمام بهای

دوره1/6 ابتدای 121کارتن81موجودی

111کارتن21151رسید-خرید7/6

-کارتن15211حوالة–فروش14/6

125کارتن21231رسید-خرید15/6

-کارتن16211حوالة-فروش26/6

131کارتن2285رسید–خرید31/6

است سیستم:مطلوب در میانگین روش به دوره پایان موجودی و رفته فروش کاالی شده تمام بهای محاسبه

دائمی.



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

:جواب

موجودی کل بهای و مقدار میستون کاهش فروش بار هر با و افزایش خرید بار هر با تارها در مثالً 7/6خییابد.

خرید هم151مقدار قبل از و است بوده موجودی81واحد مقدار تاریخ این در که داشتیم موجودی واحد

و بودافزایش خواهد (.81+151واحد)271برابر

(1) 81 + 151 =271 

(2) 280611 ÷ 271 =115/52 

(3) 71 +231 = 311 

(4) 360166 ÷ 311 =121/55 

(5) 51 +85 =175 

(6) 210511 ÷ 175 = 14/125  

یاسوج فروشگاه

کاال: قفسه:15الف/  نام ...................شماره

کاال: ارزیابی:...................کد متحرکروش میانگین

شمارش: سفار...................واحد تجدید ...................:شنقطه

کاال: مدل یا سفارش:...................نوع ...................میزان

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره

رسید
مقدار

بهای

واحد

بهای

کل

شماره

حوالة
مقدار

بهای

واحد
کل واحدمقدار بهای کلبهای بهای

16
موجودی

دوره ابتدای
8112150611

280611(2)52/115(1)21151111150111271خرید76

7152/11570416 1521152/115210184فروش146

360166(4)55/121(3)21231125280751311خرید156

5155/121110851 1621155/121250316فروش266

210511(6)14/125(5)2285131110151175خرید316

شده خریداری کاالی شده تمام رفته580811بهای فروش کاالی شده تمام شده 460511بهای تمام بهای

دوره پایان موجودی

210511



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

 

115صفحه:5عملیکار

نام به تولیدی اولیه ماده نوع یک فروش و خرید مورد در زیر شرکت«الف»اطالعات ماه«ارومیه»از دی 55برای

می اختیار حاویدر ماده این از بسته هر قوطی11باشد. هر فروش قیمت و بوده می351قوطی باشد.ریال

حوالةتاریخ رسید/ شمارشتعدادشرحشماره واحد
ت هربهای شده مام

واحد

دوره---1/11 ابتدای موجودی
20511بسته12

241قوطی16

20551بسته11خرید6/11741

-قوطی188فروش15/11568

20611بسته21خرید21/11742

فروش24/11565
-بسته15

-قوطی5

20751بسته8خرید31/11743

است :مطلوب

تعدا-1 دوره.محاسبه پایان در کاال موجودی تعداد و رفته فروش کاالی د

روش-2 به دوره پایان موجودی شده تمام بهای و رفته فروش کاالی شده تمام بهای صادرهایمحاسبه ازاولین ه

واردهوارده،اولین آخرین از صادره فرضاولین با موزون میانگین ازو ادواری.استفاده سیستم

حتنظیم-3 کاالکارت پایانساب موجودی شده تمام بهای و رفته فروش کاالی شده تمام بهای محاسبه جهت

به وارده،روشدوره اولین از صادره اولین واردههای آخرین از صادره متحرکاولین میانگین فرضو فادهاستبا

دائمی.سیستماز

برمالیات٪5اعمالباشدهگفتهابیارزیهایروشازیکهردرفوقرویدادهایحسابداریسندصدور-4

.افزودهارزش



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

:جواب

حاوی بسته هر و داریم قوطی و بسته شمارش، واحد دو عملی کار این در که آنجایی بسته11از است، بهقوطی نیز ها

یعنی ریزتر میواحدهای تبدیل برقوطی تقسیم نیز بسته هر قیمت می11شود. قوطیقوطی هر قیمت تا شودشود .مشخص

شمارشتعدادشرح قوطیواحد به واحدتبدیل هر شده تمام قوطیبهای

دوره ابتدای موجودی
251= 11 ÷ 20511 129= 11 × 12بسته12

18241قوطی16

255= 11 ÷ 19920551 = 11 × 11بسته11خرید

-166قوطی188فروش

261= 11 ÷ 29920611= 11 × 21بسته21خرید

فروش

119 = 11 × 15بسته15

         1

111 = 5+ 151جمعاً

-

قوطی5
-

275= 11 ÷ 6920751= 11 × 8بسته8خرید

بند :1جواب

شده خریداری کاالهای 111+211+81=381تعداد

کاال رفتههاتعداد فروش 188+155=343ی

رفته فروش کاالی دورهتع-تعداد پایان موجودی تعداد = دوره ابتدای موجودی تعداد + شده خریداری کاالی داد

343–381+(16+121)=173

نمود:می خالصه ادواری سیستم محاسبات سهولت جهت زیر جدول در را عملی کار اطالعات توان



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

واحدمقدارشرح کلریال-بهای ریال-بهای

دوره ابتدای کاالی موجودی
121

16

251

241
330841

6/11111255250511خرید

21/11211261520111خرید

31/1181275220111خرید

فروش برای آماده 5161330341کاالی

رفته فروش (343)(188+155)کاالی

دوره پایان کاالی 173موجودی

بند اول قسمت وار2جواب اولین از صادره اولین ادواری(:)روش سیستم در ده

رفته فروش واحدهای می343تعداد روشواحد به که قیمتFIFOباشد زیر شرح به ادواری سیستم در گذاریو

شوند:می

121 × 251 = 310111 

343
16 × 241 = 30841 

111 × 255 = 250511

117 × 261 = 270821 

رفته فروش کاالی شده تمام  870161 بهای

رفته فروش واحدهای می173تعداد روشواحد به که قیمتFIFOباشد زیر شرح به ادواری سیستم در گذاریو

شوند:می

81 × 275 =220111 

53 × 261 = 240181 
173

دوره پایان موجودی شده تمام 460181بهای



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

بند دوم قسمت سی2جواب در وارده آخرین از صادره اولین ادواری(:)روش ستم

رفته فروش واحدهای روش343تعداد به قیمتLIFOواحد زیر شرح به ادواری سیستم در میو شوند:گذاری

81 × 275 = 220111 

343 211 × 261 = 520111 

63 × 255 =160165 

رفته فروش کاالی شده تمام    510165 بهای

رفته فروش واحدهای به173تعداد قیمتLIFOروشواحد زیر شرح به ادواری سیستم در میو شوند:گذاری

121 × 251 = 310111 

16 × 241 = 30841 

37 × 255 = 50435 

173

دوره پایان موجودی شده تمام 430275بهای



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

بند دوم قسمت ادواری(:2جواب سیستم در موزون میانگین )روش

واحدمقدارشرح کلریال-بهای ریال-بهای

دوره ابتدای کاالی موجودی
121

16

251

241
330841

6/11111255250511خرید

21/11211261520111خرید

31/1181275220111خرید

فروش برای آماده 5161330341کاالی

دوره پایان کاالی (440715)(173)موجودی

رفته) فروش 343880635(188+155کاالی

واحد یک قیمت موزون  = میانگین
فروش برای آماده کاالی شده تمام بهای

فروش برای آماده کاالی تعداد
= 

133,341
516

= 41/258  

دوره پایان کاالی موجودی شده تمام دوره = بهای پایان کاالی موجودی تعداد واحد × یک قیمت موزون  میانگین

440715= 173 × 258/41 

تمام رفتهبهای فروش کاالی شده شده =  فروخته کاالهای تعداد واحد × یک قیمت موزون  میانگین

880635=343 × 258/41



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

بند اول قسمت دائمی(:1جواب سیستم در وارده اولین از صادره اولین )روش



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

کاال: قفسه:الفنام ................................. شماره

کاال: ارزیابی:.................................کد FIFO روش

شمارش: سفارش:قوطیواحد تجدید ................................. نقطه

کاال: مدل یا سفارش:.................................نوع ................................. میزان

ارومیه شرکت

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره

رسید
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

شماره

حواله

بهایمقدار

واحد

 بها
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

کلجزءجزءکل

موجودی111
121

16

251

241
330841

741111255250511خرید611

121

16

111

251

241

255

550341

568188فروش1511

121

16

52

251

241

255

310111

30841 

130261 

470111 48255120241

742211261520111خرید2111
48

211

255

261
640241

565155فروش2411
48

117

255

261

120241

270821 
410161 53261240181

74381275220111خرید3111
53

81

261

275
460181



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

قسمت از1بنددومجواب صادره اولین دائمی(:آخرین)روش سیستم در وارده

شده خریداری کاالی شده تمام رفته550511بهای فروش کاالی شده تمام 870161 بهای
موجودی شده تمام بهای

دوره پایان
460181



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

کاال: قفسه:الفنام ................................. شماره

کاال: ارزیابی:.................................کد LIFO روش

شمارش: سفارش:قوطیواحد تجدید ................................. نقطه

کاال: مدل یا سفارش:.................................نوع ................................ میزان

ارومیه شرکت

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره

رسید
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

شماره

حواله

بهایمقدار

واحد

 بها
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

کلجزءجزءکل

موجودی111
121

16

251

241
330841

741111255250511خرید611

121

16

111

251

241

255

550341

568188فروش1511

111

16

72

255

241

251

250511

30841 

180111 

470341 48251120111

742211261520111خرید2111
48

211

251

261
640111

 565155261410311فروش2411
48

45

251

261
230711

74381275220111خرید3111
48

45

251

261
450711



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

بند اول قسمت متحرک)روش1جواب دائمی(:میانگین سیستم در

81275

شده خریداری کاالی شده تمام رفته550511بهای فروش کاالی شده تمام 870641 بهای
موجودی شده تمام بهای

دوره پایان
450711



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

مقا و دوره ابتدای موجودی متحرک میانگین میدر جمع هم با خرید شونددیر

(1) 121 + 16 = 136 

(2) 330841 ÷ 136 = 248/82

(3) 136 +111 =236

(4) 550341 ÷ 236 = 251/44

(5) 236 – 188 = 48 

(6) 48 + 211 =248

(7) 640171 ÷ 248 = 258/35 

(8) 248 – 155 = 53

(5) 53 + 81 = 173 

(11) 460126 ÷ 173 = 266/14 

ارومیهشرک ت

کاال: قفسه:الف  نام ...................شماره

کاال: ارزیابی:...................کد متروش حرکمیانگین

شمارش: سفارش:قوطیواحد تجدید ...................نقطه

کاال: مدل یا سفارش:...................نوع ...................میزان

اریخت

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره

رسید
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

شماره

حوالة
مقدار

بهای

واحد
کل واحدبهامقدار بهای کلی بهای

330841(2)82/248(1)136موجودی111

550341(4)44/251(3)741111255250511236خرید611

44/125120171(5)48 56818844/251470271فروش1511

640171(7)35/258(6)742211261520111248خرید2111

35/258240126(8)53 56515535/258410144فروش2411

460126(11)14/266(5)74381275220111173خرید3111
شده خریداری کاالی شده تمام فروش550511بهای کاالی شده تمام بهای

رفته
شده 870254 تمام بهای

دوره پایان موجودی
460126



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

بند حسابداری،1-4جواب سند فروشصدور و سیخرید ادواریدر :ستم

شده تمام بهای و است صورت یک به ارزیابی روش سه هر در فروش و خرید حسابداری سند ادواری سیستم در

نمی ثبت سیستم این در رفته فروش فروشکاالی و خرید حسابداری سند بنابراین سکاالشود. ادواریدر یستم

ازهایروشدر صادره اولین وارده، اولین از صادره موزوناولین میانگین و وارده است:آخرین زیر صورت به

سند: روزنامه:ارومیهشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری 6/11/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 250511خرید

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 20255مالیات

نقد 270755موجودی

270755270755ریالپنجونودوهفتصدوهزارهفتوتبیسجمع:

سند: خریدشرح الفبسته11)معادلقوطی111بابت اولیه ماده )

کننده: تأیید کننده: کنندتنظیم ه:تصویب

حاصل از کاال خرید خریدمبلغ قیمت در خرید تعداد واحدضرب میهر د:آیبدست

کاال  250511 = 255 × 111 خرید مبلغ

افزوده   20255 =5 × 250511 ارزش بر مالیات خریدمبلغ

سند: روزنامه:ارومیهشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری 15/11/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

نقد 710722موجودی

کاال 650811فروش

حساب پرداختنیسایر افزوده–های ارزش بر 50522مالیات

دوجمع: و بیست و هفتصد و هزار یک و 710722710222ریالهفتاد

سند: فروششرح اولیه188بابت ماده الفقوطی

ک کننده:تنظیم تأیید کننده:ننده: تصویب

حاصل از نیز فروش میمبلغ بدست واحد هر فروش قیمت در فروش تعداد گفتهضرب مطابق ضمن در ؤالسآید.

قوطی هر فروش میر351قیمت باشد:یال



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

فروش 650811 = 351 × 188  قیمت

فروش  50522 = 59 × 650811 افزوده ارزش بر مالیات مبلغ  

سند: روزنامه:ارومیهشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری21/11/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 520111خرید

حساب افزوده–دریافتنیهایسایر ارزش بر 40681مالیات

نقد 560681موجودی

560681560681ریالهشتادوششصدوهزارششوپنجاهجمع:

سند: خریدشرح اولیهبسته21)معادلقوطی211بابت ماده الف(

کننده: کننده:تنظیم تصویب کننده: تأیید

خرید  520111 = 261 × 211 مبلغ  

افزوده  40681 = 59 × 520111 ارزش بر مالیات مبلغ  

سند: روزنامه:ارومیهشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری 24/11/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ال(ریبستانکار)بدهکار)

نقد 550132موجودی

کاال 540251فروش

حساب پرداختنیسایر افزوده–های ارزش بر 40882مالیات

550132550132ریالدووسیوصدوهزارنهوپنجاهجمع:

سند: فروششرح الف155بابت اولیه ماده قوطی

کننده: کننده:تنظیم تصویب کننده: تأیید

فروش           540251 = 351 × 155  مبلغ

فروش 40882 = 59 × 540251 افزوده ارزش بر مالیات  مبلغ



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

سند: روزنامه:ارومیهشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری31/11/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حردیف جزءشرحسابکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 220111خرید

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 10581مالیات

نقد 230581موجودی

230581230581ریالهشتادونهصدوهزارسهوبیستجمع:

سند: خریدشرح الفبسته(8عادل)مقوطی81بابت اولیه ماده

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

خرید220111 = 275 × 81 مبلغ  

خرید 10581 = 59 × 220111 افزوده ارزش بر مالیات مبلغ

بند صادره،2-4جواب اولین روش به دائمی سیستم در فروش و خرید حسابداری سند صدور

وارده اولین :از

سیستم میدائمیدر ثبت کاال موجودی حساب در کاال میخرید انجام ثبت دو کاال فروش هنگام و ود.ششود

شده تمام بهای اساس بر هم دوم ثبت و کاال فروش مبلغ اساس بر اول آنثبت مبلغ که رفته فروش ازکاالی

می استخراج کاال شود.کاردکس

سند: روزنامه:ارومیهشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری 6/11/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

250511کاالموجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 20255مالیات

نقدموج 270755ودی

270755270755ریالپنجونودوهفتصدوهزارهفتوبیستجمع:

سند: خریدشرح الفبسته11)معادلقوطی111بابت اولیه ماده )

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

سند: روزنامه:ارومیهشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسا 15/11/1355تاریخ ضمائم:بداریسند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

نقد 710722موجودی

کاال 650811فروش

حساب پرداختنیسایر افزوده–های ارزش بر 50522مالیات

کا شده تمام رفتهبهای فروش 470111الی

کاال 470111موجودی

11808221180822ریالدووبیستوهشتصدوهزارهشتوهشتادوصدجمع:

سند: فروششرح اولیه188بابت ماده الفقوطی

تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب کننده:

مبلغ دوم ثبت از470111در صادرهریال استستون شده استخراج .کارکس

سند: روزنامه:ارومیهشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری21/11/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

520111کاالموجودی

حسابسا دریافتنییر افزوده–های ارزش بر 40681مالیات

نقد 560681موجودی

560681560681ریالهشتادوششصدوهزارششوپنجاهجمع:

سند: خریدشرح الفبسته21)معادلقوطی211بابت اولیه ماده )

کننده: کننده:تنظیم تصویب کننده: تأیید

سند: روزنامهارومیهشرکتشماره دفتر صفحه :شماره

سند: حسابداری 24/11/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

نقد 550132موجودی

کاال 540251فروش



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

حسابسای  پرداختنیر افزوده–های ارزش بر 40882مالیات

رفته فروش کاالی شده تمام 410161بهای

کاال 410161موجودی

550152550152ریالدوونودوصدوهزارنهونودجمع:

سند: فروششرح الف155بابت اولیه ماده قوطی

کننده: کننده:تنظیم تصویب کننده: تأیید

سند: روزنامه:ارومیهشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری31/11/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

220111کاالموجودی

حساب دریافتنیهسایر افزوده–ای ارزش بر 10581مالیات

نقد 230581موجودی

230581230581ریالهشتادونهصدوهزارسهوبیستجمع:

سند: خریدشرح الفبسته8)معادلقوطی81بابت اولیه ماده )

کننده: کننده:تنظیم تصویب کننده: تأیید

بند صادره،1-4جواب اولین روش به دائمی سیستم در فروش و خرید حسابداری سند صدور

وارده: آخرین از

سند: روزنامه:ارومیهشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری6/11/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد رمبلغ ریال(یال(بدهکار) بستانکار)

کاال 250511موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 20255مالیات

نقد 270755موجودی

270755270755ریالپنجونودوهفتصدوهزارهفتوبیستجمع:

سند: خریدشرح )معادل111بابت ابسته(11قوطی الفماده ولیه

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

سند: روزنامه:ارومیهشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری 15/11/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

نقدموجود 710722ی

کاال 650811فروش

حساب پرداختنیسایر افزوده–های ارزش بر 50522مالیات

رفته فروش کاالی شده تمام 470341بهای

کاال 470341موجودی

11501621150162ریالدووشصتوهزارنوزدهوصدجمع:

سند: فشرح اولیه188روشبابت ماده الفقوطی

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

سند: روزنامه:یهارومشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری21/11/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریالبستانبدهکار) (کار)

کاال 520111موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 40681مالیات

نقد 560681موجودی

560681560681ریالهشتادوششصدوهزارششوپنجاهجمع:

سند: خریدشرح )معادل211بابت الفبسته(21قوطی اولیه ماده

کننده:تنظیم تأیید کننده:کننده: تصویب

سند: روزنامه:ارومیهشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری 24/11/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

نقد 550132موجودی

کاال 540251فروش

حساب پرداختنیسایر افزوده–های ارزش بر 40882مالیات

رفته فروش کاالی شده تمام 410311بهای

کاال 410311موجودی

550432550432ریالدووسیوچهارصدوهزارنهونودجمع:

سند: فروششرح الف155بابت اولیه ماده قوطی

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

سند: روزنامه:ارومیهشرکتشماره دفتر صفحه شماره



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

سند: حسابداری31/11/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریابدهکار) (لبستانکار)

کاال 220111موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 10581مالیات

نقد 230581موجودی

230581230581ریالهشتادونهصدوهزارسهوبیستجمع:

سند: خریدشرح )معادل81بابت الفبسته(8قوطی اولیه ماده

کننده: کننده:تنظیم تصویب کننده: تأیید

بند روش4-4جواب به دائمی سیستم در فروش و خرید حسابداری سند صدور نمیانگی،

:متحرک

سند: روزنامه:ارومیهشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری6/11/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 250511موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 20255مالیات

نقد 270755موجودی

270755270755ریالپنجونودوهفتصدوهزارهفتوبیستجمع:

سند: خریدشرح )معادل111بابت الفبسته(11قوطی اولیه ماده

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

سند: روزنامه:ارومیهشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری 15/11/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریمبلغ ریال(ال(بدهکار) بستانکار)

نقد 710722موجودی

کاال 650811فروش

حساب پرداختنیسایر افزوده–های ارزش بر 50522مالیات

رفته فروش کاالی شده تمام 470271بهای

کاال 470271موجودی

11805521180552ریالدوونودونهصدوهزارهجدهوصدجمع:

سند: فروششرح اولیه188بابت ماده  الفقوطی

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

سند: روزنامه:ارومیهشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری21/11/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 520111موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 40681مالیات

نقد 560681موجودی

560681560681ریالهشتادوششصدوهزارششوپنجاهجمع:

سند: خریدشرح )معاد211بابت الفبسته(21لقوطی اولیه ماده

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

سند: روزنامه:ارومیهشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری 24/11/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریبستانکابدهکار) ال(ر)

نقد 550132موجودی

کاال 540251فروش

حساب پرداختنیسایر افزوده–های ارزش بر 40882مالیات

رفته فروش کاالی شده تمام 410144بهای

کاال 410144موجودی

550176550176ریالششوهفتادوصدوهزارنهونودجمع:

سند: فروششرح الف155بابت اولیه ماده  قوطی

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

سند: روزنامه:ارومیهشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری31/11/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(بمبلغ ریال(دهکار) بستانکار)

کاال 220111موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 10581مالیات

نقد 230581موجودی

230581230581ریالهشتادونهصدوهزارسهوبیستجمع:

سند: خریدشرح )معادل81بابت اولیهبسته(8قوطی الفماده

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

 

عملی 149صفحه:19کار

ماد«کرمان»شرکت با ارتباط در را زیر اطالعات دارد. اشتغال تولیدی اولیه مواد فروش و خرید اولیهبه نوعه

«m2»:است اختیار در جاری سال ماه آذر برای

شامل-1/5 دوره ابتدای واحد5موجودی هر قیمت به و10111واحد واحد3ریال هر قیمت به 10211واحد

ریال.

شماره21خرید-3/5 انبار رسید طی واحد121واحد هر قیمت پرداخت1251به و هزینه30111ریال بابت ریال

خریدارحمل شده.کاالی ی

شماره18فروش-8/5 انبار حوالة طی واحد56واحد هر قیمت ریال.10811به



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

شماره32خرید-14/5 انبار رسید طی واحد122واحد هر قیمت ریال.10111به

مورخ-16/5 خرید بارنامه مبلغ14/5دریافت به شده خریداری کاالی حمل هزینه پرداخت .ریال80111و

شماره28فروش-21/5 انبار حوالة طی واحد57واحد هر قیمت ریال.10851به

اخیر)-21/5 تاریخ رفته فروش کاالی حمل هزینه خریدار، با توافق بابت21/5طبق این از و بوده خریدار عهده به )

است.70111مبلغ نموده پرداخت نقل و حمل شرکت به ریال

ان12خرید-28/5 رسید طی شمارهواحد مبلغ123بار پرداخت160811به و هزین111ریال بابت هرریال حمل ه

شده. خریداری کاالی واحد

است :مطلوب

دوره.-1 پایان در کاال موجودی تعداد و رفته فروش کاالی تعداد محاسبه

روش-2 به دوره پایان موجودی شده تمام بهای و رفته فروش کاالی شده تمام بهای صادرهایمحاسبه ازاولین ه

واردهوارده،اولین آخرین از صادره فرضاولین با موزون میانگین ازو ادواری.استفاده سیستم

کاالتنظیم-3 حساب پایانکارت موجودی شده تمام بهای و رفته فروش کاالی شده تمام بهای محاسبه جهت

به وارده،روشدوره اولین از صادره اولین ازهای صادره واردهاولین متحرکآخرین میانگین فرضو فادهاستبا

دائمی.سیستماز

برمالیاتاعمالبدونشدهگفتهارزیابیهایروشازیکهردرفوقرویدادهایحسابداریسندصدور-4

.افزودهارزش

:جواب

خالص زیر جدول در را عملی کار میاطالعات کنیم:ه

شدبهایمقدارشرحتاریخ یکتمام  واحده

دوره1/5 ابتدای کاالی موجودی
5

3

10111

10211

)شامل3/5 حمل(30111خرید )2110411هزینه =21÷30111+ )10251

-18فروش8/5

خرید14/5

معادل حمل 80111هزینه

32
10251( =32÷80111+ )10111

16/5

-28فروش21/5

حمل(10211)شامل28/5خرید28/5 )111=1210511هزینه +12÷160811)



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

تاریخ رویداد است توضیح به این21/5الزم مشتری)خریدار( به مربوط بلکه نیست کرمان شرکت به مربوط

می نمیشرکت لحاظ حسابداری سند ثبت و محاسبات در بنابراین شود.باشد

:شنکته خریداری کاالی حمل هزینه که آنجایی است،از شده خریداری کاالی شده تمام بهای از جزئی ده

می حمل هزینه و خرید قیمت شامل واحد یک شده تمام باشد.بهای

بند :1جواب

شده خریداری کاالهای 21+32+12=64تعداد

کاال رفتههاتعداد فروش 18+28=46ی

رفته فروش کاالی خرید-تعداد کاالی دورهتعداد پایان موجودی تعداد = دوره ابتدای موجودی تعداد + شده اری

26 = (5 + 3 ) + 64 -46 

بند سیستم1-2جواب در دوره پایان کاالی موجودی و رفته فروش کاالی شده تمام بهای ،

وارده: اولین از صادره اولین روش به ادواری

شده تمام روشواحد46بهای به رفته فروش :FIFOکاالی

5 × 10111 = 50111 

48

3 × 10211 = 30611 

21 × 10411 = 280111 

18 × 10251 = 220511 

رفته فروش کاالی شده تمام  550111 بهای



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

شده تمام روش26بهای به دوره پایان موجودی :FIFOواحد

12 × 10511 = 180111 
26

14 × 10251 = 170511 

دوره پایان موجودی شده تمام 350511بهای

بند سیستم2-2جواب در دوره پایان کاالی موجودی و رفته فروش کاالی شده تمام بهای ،

وارده: آخرین از صادره اولین روش به ادواری

شده تمام روشواحد46بهای به رفته فروش :LIFOکاالی

12 × 1.511 = 180111 

48 32 × 10251 = 410111 

4 × 10411 = 50611 

رفته فروش کاالی شده تمام  630611 بهای

شده تمام روش26بهای به دوره پایان موجودی :LIFOواحد

5 × 10111 = 50111 

28 3 × 10211 = 30611 

16 × 10411 = 220411 

دوره پایان موجودی شده تمام 310111بهای

بند سیستم،1-2جواب در دوره پایان کاالی موجودی و رفته فروش کاالی شده تمام بهای

موزون: میانگین روش به ادواری

واحدبهایمقدارشرح یک شده کلتمام بهای

دوره ابتدای کاالی موجودی
5

3

10111

10111
80611

3/52110411280111خرید

14/53210251410111خرید

28/51210511180111خرید

فروش برای آماده 72540611کاالی

دوره پایان کاالی (340161)(26)موجودی

رفته فروش 46610435کاالی



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

واحد یک قیمت موزون  = میانگین
فروش برای آماده کاالی شده تمام بهای

فروش برای آماده کاالی تعداد
= 

54,611
72

= 5/10313  

دوره پایان کاالی موجودی شده تمام دوره = بهای پایان کاالی موجودی تعداد واحد × یک قیمت موزون  میانگین

340161 = 26 × 10313/5 

رفته فروش کاالی شده تمام شده = بهای فروخته کاالهای تعداد موزون × واحدمیانگین یک قیمت  

= 46 × 10313/5610435

بند سیستم1-1جواب در دوره پایان کاالی موجودی و رفته فروش کاالی شده تمام بهای ،

روشدائمی واردهبه اولین از صادره :اولین



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

کاال: قفسه:m2نام ................................. شماره

کاال: ارزیابی:................................کد FIFO روش

شمارش: سفارش:.................................واحد تجدید ................................. نقطه

کاال: مدل یا سفارش:.................................نوع ................................. میزان

کرمان شرکت

تاریخ

حشر

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره

رسید
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

شماره

حواله

بهایمقدار

واحد

 بها
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

کلجزءجزءکل

موجودی15
5

3

10111

10211
80611

1212110411280111خرید35

5

3

21

10111

10211

10411

360611

5618فروش85

5

3

11

10111

10211

10411

50111

30611

140111

2206111110411140111

1223210251410111خرید145
11

32

10411

10251
540111

5728فروش215
11

18

10411

10251

140111

220511
3605111410251170511

1231210511180111خرید285
14

12

10251

10511
350511



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

شده خریداری کاالی شده تمام رفته860111بهای فروش کاالی شده تمام 550111 بهای
موجودی شده تمام بهای

دوره پایان
350511



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

بند سیستم2-1جواب در دوره پایان کاالی موجودی و رفته فروش کاالی شده تمام بهای ،

روشدائمی واردهاولیبه آخرین از صادره :ن



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

کاال: قفسه:m2نام ................................. شماره

کاال: ارزیابی:.................................کد LIFO روش

شمارش: سفارش:.................................واحد تجدید ................................. نقطه

یا کاال:نوع سفارش:.................................مدل ................................. میزان

کرمان شرکت

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره

رسید
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

شماره

حواله

بهایمقدار

واحد

 بها
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

کلجزءجزءکل

موجودی15
5

3

10111

10211
80611

1212110411280111خرید35

5

3

21

10111

10211

10411

360611

561810411250211فروش85

5

3

2

10111

10211

10411

110411

1223210251410111خرید145

5

3

2

32

10111

10211

10411

10251

510411

572810251350111فروش215
5

3

10111

10211
160411



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

2

4

10411

10251

1231210511180111خرید285

5

3

2

4

12

10111

10211

10411

10251

10511

340411

شده خریداری کاالی شده تمام رفته860111بهای فروش کاالی شده تمام 610211 بهای
تما موجودیبهای شده م

دوره پایان
340411



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

بند سیستم2-1جواب در دوره پایان کاالی موجودی و رفته فروش کاالی شده تمام بهای ،

روشدائمی متحرک:به میانگین

(1) 5 + 3 = 8 

(2) 80611 ÷ 8 = 11075 

(3) 8 + 21 = 28 

(4) 360611 ÷ 28 = 10317/14 

(5) 11 + 32 = 42 

(6) 530171 ÷ 42 =10263/6 

(7) 14 +12 = 26 

(8) 350651 ÷ 26 =  10372/6 

کرمان شرکت

کاال: قفسه:m2  نام ...................شماره

کاال: ارزیابی:...................کد متحرکروش میانگین

شمارش: سفارش:...................واحد تجدید ...................نقطه

کاال: مدل یا سفارش:..................نوع ...................میزان

اریخت

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره

رسید
واحدمقدار کلبهای بهای

شماره

حوالة
واحدمقدار کلبهای واحدمقدار بهای کلبهای بهای

1017580611)2((1)8موجودی15

10317360611)4(/14(3)121211041128011128خرید35

1114/10317130171 561814/10317230525فروش85

530171(102636)/6(5)122321025141011142خرید145

146/10263170651 57286/10263350381فروش215

350651(103728)/7(7)123121051118011126خرید285

تمام شدهبهای خریداری کاالی کاالی860111شده شده تمام رفتبهای  580511هفروش
شده تمام موجودیبهای

دوره پایان
350651



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

بند ادواری:،1-4جواب سیستم در فروش و خرید حسابداری سند صدور

شده تمام بهای و است صورت یک به ارزیابی روش سه هر در فروش و خرید حسابداری سند ادواری سیستم در

نمی ثبت سیستم این در رفته فروش خریدکاالی حسابداری سند بنابراین هزیکاالفروش،شود. حملو درنه

در ادواری واردهایهروشسیستم آخرین از صادره اولین وارده، اولین از صادره بهاولین موزون میانگین و

سؤال گفته مطابق ضمن در است. زیر باشد.،صورت افزوده ارزش بر مالیات اعمال بدون حسابداری سند صدور

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری3/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ال(ریبستانکار)بدهکار)

کاال 250111خرید

شده خریداری کاالی حمل 30111هزینه

نقد 280111موجودی

هزاربیستجمع: هشت 280111280111ریالو

سند: خریدشرح پرداخت21بابت و اولیه مواد شده30111واحد خریداری واحدهای حمل هزینه ریال

کننده: کننده:تنظیم تصویب کننده: تأیید

21 × 10251 = 250111 

می را فوق حسابداری نمود:سند ثبت نیز زیر صورت به توان

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری3/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف ریال(جزءمبلغشرحکد ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 250111خرید

نقد 250111موجودی

شده خریداری کاالی حمل 30111هزینه

نقد 30111موجودی

هزاربیستجمع: هشت 280111280111ریالو

سند: خریدشرح پر21بابت و اولیه مواد شده30111داختواحد خریداری واحدهای حمل هزینه ریال

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری 8/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جشرحکد ریال(زءمبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

نقد 320411موجودی

کاال 320411فروش

صدجمع: چهار و هزار دو و 320411320411ریالسی

سند: فروششرح اولیه.18بابت مواد واحد

تأ کننده: کننده:تنظیم تصویب کننده: یید

فروش 320411 = 10811 × 18  قیمت

سند: روزنامهکرمانشرکتشماره دفتر صفحه :شماره

سند: حسابداری14/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 320111خرید

نقد 320111موجودی

هزارسیجمع: 320111320111ریالدو

سند: خریدشرح اولیه32بابت مواد واحد

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

32 × 10111 = 320111 

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری16/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

شده خریداری کاالی حمل 80111هزینه

نقد 80111موجودی

8011180111ریالهزارهشتجمع:

سند: هزینهبابتشرح شدهپرداخت خریداری کاالی 14/5حمل

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

سند: روزنامه:کرمانشرکت شماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری 21/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

نقد 510811موجودی

کاال 510811فروش

هشتصدوپنجاهجمع: و هزار 510811510811ریالیک

سند: فروششرح اولیه28بابت مواد واحد

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

28 × 10851 = 510811 

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری28/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 160811خرید

شده خریداری کاالی حمل 10211هزینه

نقد 180111موجودی

هزارجمع: 180111180111ریالهجده

سند: خریدشرح پرداخت12بابت و اولیه مواد شده10211واحد خریداری واحدهای حمل هزینه

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

حمل شدههزینه خریداری 12×111=10211کاالی



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

بند صادره2-4جواب اولین روش به دائمی سیستم در فروش و خرید حسابداری سند صدور ،

وارده: اولین از

سیستم کاالدائمیدر شدهخرید خریداری کاالی حمل هزینه میو ثبت کاال موجودی حساب هنگدر و امشود

کاال میفروش انجام ثبت شدهشود.دو تمام بهای اساس بر هم دوم ثبت و کاال فروش مبلغ اساس بر اول ثبت

می استخراج کاال کاردکس از آن مبلغ که رفته فروش شود.کاالی

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری3/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 280111موجودی

نقد 280111موجودی

هزاروبیستجمع: 280111280111ریالهشت

سند: خریدشرح پرداخت21بابت و اولیه مواد شده30111واحد خریداری واحدهای حمل هزینه ریال

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

کاال موجودی میمبلغ حمل هزینه و کاال خرید قیمت )30111=280111باشد()شامل +10251×21)

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری 8/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

ن 320411قدموجودی

کاال   320411فروش

رفته فروش کاالی شده تمام 220611بهای

کاال 220611موجودی

هزارجمع: پنج و 550111550111ریالپنجاه

سند: فروششرح اولیه18بابت مواد واحد

کننده: کننده:تنظیم تصویب کننده: تأیید

مبلغ دوم ثبت است.220611در شده استخراج کارکس صادره ستون از ریال



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری14/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ال(ریبستانکار)بدهکار)

کاال 320111موجودی

نقد 320111موجودی

هزارجمع: دو و 320111320111ریالسی

سند: خریدشرح اولیه32بابت مواد واحد

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: ضمائم:حسابداریسند16/5/1355تاریخ تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 80111موجودی

نقد 80111موجودی

هزارجمع: 8011180111ریالهشت

سند: حملشرح هزینه پرداخت شدهبابت خریداری 14/5کاالی

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری21/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ال(ریبستانکار)بدهکار)

نقد 510811موجودی

کاال  510811فروش

رفته فروش کاالی شده تمام 360511بهای

کاال   360511موجودی

سیصدجمع: و هزار هشت و 880311880311ریالهشتاد

سند: فروششرح اولیه28بابت مواد واحد

کنند تصوتنظیم کننده: تأیید کننده:ه: یب



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری28/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 180111موجودی

نقد 180111موجودی

هزارجمع: 180111180111ریالهجده

سند: خریدشرح پرداخت12بابت و اولیه مواد شده10211واحد خریداری واحدهای حمل هزینه

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

می حمل هزینه و کاال خرید قیمت )شامل کاال موجودی )180111باشد(مبلغ =111×12+ )160811

بند صادره1-4جواب اولین روش به دائمی سیستم در فروش و خرید حسابداری سند صدور ،

وارده: آخرین از

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری3/5/1355تاریخ ضمائم:تعداسند د

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 280111موجودی

نقد 280111موجودی

ریالوبیستجمع: هزار 280111280111هشت

سند: خریدشرح پرداخت21بابت و اولیه مواد خریداری30111واحد واحدهای حمل هزینه شدهریال

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری8/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

نقد 320411موجودی

کاال 320411فروش



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

رفته فروش کاالی شده تمام 250211بهای

کاال 250211موجودی

ششصدجمع: و هزار هفت و 570611570611ریالپنجاه

سند: فروششرح اولیه18بابت مواد واحد

کننده: کننده:تنظیم تصویب کننده: تأیید

مبلغ دوم ثبت است.250211در شده استخراج کارکس صادره ستون از ریال

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری14/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ال(ریبستانکار)بدهکار)

کاال 320111موجودی

نقد 320111موجودی

هزارجمع: دو و 320111320111ریالسی

سند: خریدشرح اولیه32بابت مواد واحد

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداریسن16/5/1355تاریخ ضمائم:د تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 80111موجودی

نقد 80111موجودی

هزارجمع: 8011180111ریالهشت

سند: حمشرح هزینه پرداخت شدهبابت خریداری کاالی 14/5ل

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری21/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ال(ریبستانکار)بدهکار)

نقد 510811موجودی

کاال 510811فروش

رفته فروش کاالی شده تمام 350111بهای

کاال 350111موجودی



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

وجمع: هشتصدهشتاد و هزار 860811860811ریالشش

سند: فروششرح اولیه28بابت مواد واحد

کنند تصوتنظیم کننده: تأیید کننده:ه: یب

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری28/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 180111موجودی

نقد 180111موجودی

هزارجمع: 180111180111ریالهجده

سند: خریدشرح پرداخت12بابت و اولیه مواد شده10211واحد خریداری واحدهای حمل هزینه

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

بند میانگین4-4جواب روش به دائمی سیستم در فروش و خرید حسابداری سند صدور ،

متحرک:

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری3/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 280111موجودی

نقد 280111موجودی

ریالوبیستجمع: هزار 280111280111هشت

سند: خریدشرح پرداخت21بابت و اولیه مواد شده30111واحد خریداری واحدهای حمل هزینه ریال

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری8/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

نقد 320411موجودی

کاال 320411فروش

رفته فروش کاالی شده تمام 230525بهای

کاال 230525موجودی

نهجمع: و بیست و نهصد و هزار پنج و 550525550525ریالپنجاه

سند: فروششرح اولیه18بابت مواد واحد

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

مبلغ دوم ثبت است.230525در شده استخراج کارکس صادره ستون از ریال

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری14/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 320111موجودی

نقد 320111موجودی

هزارجمع: دو و 320111320111الریسی

سند: خریدشرح اولیه32بابت مواد واحد

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری16/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءمشرحکد ریال(بلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 80111موجودی

نقد 80111موجودی

هزارجمع: 8011180111ریالهشت

سند: شدهشرح خریداری کاالی حمل هزینه پرداخت 14/5بابت

کننده: کننده:تنظیم تصویب کننده: تأیید

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری21/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

نقد 510811موجودی



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

کاال 510811فروش

کاال شده تمام رفتهبهای فروش 350381ی

کاال 350381موجودی

یکجمع: و هشتاد و صد و هزار هفت و 870181870181ریالهشتاد

سند: فروششرح اولیه28بابت مواد واحد

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

سند: روزنامه:کرمانشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری28/5/1355تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 180111موجودی

نقد 180111موجودی

هزارجمع: 180111180111ریالهجده

سند: خریدشرح پرداخت12بابت و اولیه مواد شده10211واحد خریداری واحدهای حمل هزینه

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

عملی 141صفحه:11کار

نوشت ابتدای«جاجرود»افزارفروشگاه ماه سه طی حساب، ماشین نوع یک گردش با ارتباط در را زیر اطالعات

می55سال اختیار گذارد:در

واحد)ریال(واحد-تعدادشرحتاریخ یک شده تمام واحد)ریال(بهای یک فروش بهای

دوره1/1 ابتدای 11موجودی
18

21،111
21.111

523،111230111(24فروش)حواله7/1

12220511(127خرید)رسید24/1

خرید10511مبلغ واحد هر شده تمام بهای از است.24/1ریال واحد هر حمل هزینه به مربوط

724،511(111فروش)حواله2/2

424،511(145فروش)حواله25/2

1122،111(217خرید)رسید11/3

425،111(275فروش)حواله27/3

525،111 (253فروش)حواله31/3

است: مطلوب

دوره پایان موجودی شده تمام بهای و رفته فروش کاالی شده تمام بهای محاسبه برای کاال حساب کارت تنظیم

روش متحرک.به میانگین و وارده آخرین از صادره اولین وارده، اولین از صادره اولین های



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

کارت تنظیم وارده:جواب، اولین از صادره اولین روش به کاال حساب



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

کاال: حسابنام قفسه:ماشین ................................. شماره

کاال: ارزیابی:.................................کد FIFO روش

شمارش: سفارش:.................................واحد تجدید ................................ نقطه

کاال: مدل یا سفارش:.................................نوع ................................. میزان

جاجرود افزار نوشت فروشگاه

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

رو

ز
ماه

شماره

رسید
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

شماره

حواله

بهایمقدار

واحد

هاب  
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

کلجزءجزءکل

موجودی11
11

18

210111

210111
5780111

2452101111110111فروش71
5

18

210111

210111
4780111

127122205112710111خرید241

5

18

12

210111

210111

220511

7480111

1117فروش22
5

2

210111

210111

1110111

420111
1420111

16

12

210111

220511
6160111

1454210111840111فروش252
12

12

210111

220511
5220111

217112201112210111خرید113

12

12

11

210111

220511

220111

7420111



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

2754210111840111فروش273

8

12

11

210111

220511

220111

6580111

25352101111150111فروش313

3

12

11

210111

220511

220111

5530111

شده خریداری کاالی شده تمام رفته4510111بهای فروش کاالی شده تمام 5150111 بهای
موجودی شده تمام بهای

دوره پایان
5530111



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

حسا کارت تنظیم ازجواب، صادره اولین روش به کاال وارده:آخرینب



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

کاال: حسابنام قفسه:ماشین ................................. شماره

کاال: ارزیابی:.................................کد LIFO روش

شمارش: سفارش:.................................واحد تجدید ................................ نقطه

کاال: مدل یا سفارش:.................................نوع ................................. میزان

جاجرود افزار نوشت فروشگاه

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره

رسید
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

شماره

حواله

بهایمقدار

واحد

 بها
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

کلجزءجزءکل

موجودی11
11

18

210111

210111
5780111

2452101111150111فروش71
11

13

210111

210111
4730111

127122205112710111خرید241

11

13

12

210111

210111

220511

7430111

11172205111570511فروش22

11

13

5

210111

210111

220511

5850511

1454220511510111فروش252

11

13

1

210111

210111

220511

4550511

217112201112210111112101117150511خرید113



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

13

1

11

210111

220511

220111

2754220111880111فروش273

11

13

1

6

210111

210111

220511

220111

6270511

25352201111110111فروش313

11

13

1

1

210111

210111

220511

220111

5170511

شده خریداری کاالی شده تمام رفته4510111بهای فروش کاالی شده تمام 5510511 بهای
موجودی شده تمام بهای

دوره پایان
5170511



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

روش به کاال حساب کارت تنظیم متحرکجواب، :میانگین

(1) 11 + 18 =28 

(2) 5780111 ÷ 28 = 210642/86 

(3) 7440786 ÷ 35 = 210281 

جاجرود افزار نوشت فروشگاه

کاال: حساب  نام قفسه:ماشین ...................شماره

کاال: ارزیابی:...................کد متحرکروش میانگین

شمارش: سفارش:...................واحد تجدید ...................نقطه

کاال: مدل یا سفارش:...................نوع ...................میزان

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره

رسید
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

شماره

حوالة
واحدمقدار کلبهای واحدمقدار بهای کلبهای بهای

2106425780111)2(/86(1)28موجودی11

2386/2106424740786 24586/2106421130214فروش71

7440786(2102813)12712220511271011135خرید241

282102815550826 11172102811480561فروش22

242102815110716 1454210281850121فروش252

2171122011122101113435/2104517310716خرید113

3135/2104516440741 275435/210451850566فروش273

2535/2104515370283 253535/2104511170457فروش313

شده خریداری کاالی شده تمام کاالی4510111بهای شده تمام رفتبهای  5310717هفروش
شده تمام موجودیبهای

دوره پایان
5370283



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

عملی 12کار

سال«سبزوار»شرکت ماه خرداد اول از را خود را5931فعالیت زیر اطالعات و نمود خریددرشروع مورد

کاال نوعی فروش افزوده(و ارزش بر مالیات مشمول اختیار)غیر فروشمیدر و خریدها تمام هایگذارد.

است. گرفته صورت نقد صورت به شرکت

ماه طی ماهفروشخریدهای طی های

واحدتعدادتاریخ هر شده تمام واحدتعدادتاریخبهای هر فروش بهای

4/9/3154 93033353/9/3151430333

3/9/31195033354/9/318430133

51/9/31891033314/9/3154450133

13/9/3153910133

 

اطالعات: سایر

تاریخ51از- در رفته فروش کاالی تعداد53/9واحد خرید53، محل از آن محل4/9واحد از بقیه و بوده

رفته.3/9خرید فروش

فرو8- کاالی تاریخواحد رفته خرید54/9ش محل از بوده.51/9کالً

تاریخ54از- رفته فروش کاالی تعداد14/9واحد خرید9، محل از آن تعداد4/9واحد محل1، از واحد

باقی3/9خرید خریدو محل از بوده.13/9مانده

است: مطلوب

خریداری-5 کاالی تعداد فروش، برای آماده کاالی تعداد تعدادمحاسبه و رفته فروش کاالی تعداد شده،

می فعالیت سال اولین در شرکت که آنجایی از دوره)راهنمایی: پایان کاالیموجودی موجودی فاقد باشد،

است(. دوره ابتدای

ویژه-1 شناسایی روش به دوره پایان موجودی شده تمام بهای و رفته فروش کاالی شده تمام بهای محاسبه

از صادره اولین باشد.و دائمی شرکت استفاده مورد سیستم اینکه فرض با وارده اولین

ویژه-9 شناسایی روش به دوره پایان موجودی شده تمام بهای و رفته فروش کاالی شده تمام بهای محاسبه

باشد. ادواری شرکت استفاده مورد سیستم اینکه فرض با وارده اولین از صادره اولین و



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

حسابداری-4 سند روشصدور از هریک در فوق شده.رویدادهای گفته ارزیابی های

1بندجواب:

می فعالیت سال اولین در شرکت است.چون کاال موجودی فاقد باشد،

فروش→11+8+5+14+0=37 برای آماده کاالی تعداد

رفته→14+8+12=34 فروش کاالی تعداد

پا→37–34=3 موجودی دورهتعداد یان

نمود:می خالصه زیر جدول در را فوق محاسبات توان

مقدارشرح

دورهتعداد ابتدای کاالی 0موجودی
4/314خرید

5/35خرید

12/38خرید

21/311خرید

فروشتعداد برای آماده 37کاالی

11/312فروش

14/38فروش

24/314فروش

رفته فروش کاالی (34)تعداد

دورهتعداد پایان کاالی 3موجودی

بند سیستم1-2جواب در دوره پایان موجودی و رفته فروش کاالی شده تمام بهای محاسبه ،

ویژه شناسایی روش به :دائمی



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

کاال: قفسه:.................................نام ................................. شماره

کاال: ارزیابی:................................کد ویژه روش شناسایی
شمارش: سفارش:.................................واحد تجدید ................................. نقطه

کاال: مدل یا سفارش:.................................نوع ................................. میزان

سبزوار شرکت

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره

رسید
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

شماره

حواله

بهایمقدار

واحد

 بها
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

کلجزءجزءکل

143101114210111143101114210111خرید43

53101111550111خرید53
14

5

310111

310111
5750111

12فروش113
11

2

310111

310111

3110111

620111
3620111

4

3

310111

310111
2130111

83201112560111خرید123

4

3

8

310111

310111

320111

4650111

83201112560111فروش143
4

3

310111

310111
2130111

113205113250111خرید213

4

3

11

310111

310111

320511

5380111

14331011151011144405111310111530511فروش243



فصل خریدسومپاسخنامه حسابداری بلکامهکتاب هیوا کاال................... فروش و

بند وارده:2-2جواب اولین از صادره اولین روش به دائمی سیستم در دوره پایان موجودی و رفته فروش کاالی شده تمام بهای محاسبه ،

2

5

310111

320511

620111

2520511

1

1

310111

320511

شده خریداری کاالی شده تمام رفته101560111بهای فروش کاالی شده تمام 101620511 بهای
موجودی شده تمام بهای

دوره پایان
530511



 و فروش کاال.................... هیوا بلکامه کتاب حسابداری خرید سوم پاسخنامه فصل
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .................................. شماره قفسه: .................................. نام کاال:

 FIFO روش ارزیابی: .................................. کد کاال:

 .................................. نقطه تجدید سفارش: .................................. واحد شمارش:

رش:میزان سفا .................................. نوع یا مدل کاال:  .................................. 

 شرکت سبزوار
 

 

 تاریخ

 شرح

 موجودی صادره وارده

 ماه روز
شماره 

 رسید
 مقدار

بهای 

 واحد
 بهای کل

شماره 

 حواله

بهای  مقدار

 واحد

 بها
 مقدار

بهای 

 واحد
 بهای کل

 کل جزء جزء کل

 4210111 310111 14       4210111 310111 14  خرید 3 4

       1550111 310111 5  خرید 3 5
14 

5 

310111 

310111 
5750111 

 3610111  310111  12      فروش 3 11
2 

5 

310111 

310111 
2150111 

       2560111 320111 8  خرید 3 12

2 

5 

8 

310111 

310111 

320111 

4710111 

 8      فروش 3 14

2 

5 

1 

310111 

310111 

320111 

610111 

1550111 

320111 

2470111 7 320111 2240111 

       3250111 320511 11  خرید 3 21
7 

11 

320111 

320511 
5450111 

 570511 320511 3 4510511 2240111 320111 7 14      فروش 3 24



 و فروش کاال.................... هیوا بلکامه کتاب حسابداری خرید سوم پاسخنامه فصل
 
 
 

 

 

 

 

 

 

7 320511 2270511 

 

 
 101580511 بهای تمام شده کاالی فروش رفته 101560111 بهای تمام شده کاالی خریداری شده

بهای تمام شده موجودی 

 پایان دوره
570511 



 و فروش کاال.................... هیوا بلکامه کتاب حسابداری خرید سوم پاسخنامه فصل
 
 

 محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته و موجودی پایان دوره در سیستم 1-1جواب بند ،

 ادواری به روش شناسایی ویژه:

ه محاسبه شود، حال به محاسبه بهای تمام تعداد کاالی فروش رفته و تعداد موجودی کاالی پایان دور 1در بند 

 پردازیم:شده هر یک از آنها می

 واحد کاالی فروش رفته: 34بهای تمام شده 

واحد آن  53، تعداد 53/9واحد کاالی فروش رفته در تاریخ  51از 

 فروش رفته. 3/9بوده و بقیه از محل خرید  4/9از محل خرید 

11 × 310111 =3110111  

34 

2 × 31.111 = 620111 

 2560111 = 320111 × 8 بوده. 51/9کالً از محل خرید  54/9واحد کاالی فروش رفته تاریخ  8

واحد آن از  9، تعداد 14/9واحد کاالی فروش رفته تاریخ  54از 

مانده از و باقی 3/9واحد از محل خرید  1، تعداد  4/9محل خرید 

 بوده. 13/9محل خرید 

3 × 310111 = 51.111 

2 × 310111 =620111 

5 × 320511 = 2520511 

  101620511 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 

 واحد موجودی پایان دوره: 3بهای تمام شده 

  310111 = 310111 × 1 4/3مانده از خرید واحد باقی 1تعداد 

 310111 = 310111 × 1 5/3مانده از خرید واحد باقی 1تعداد  3

 320511 = 320511 × 1 21/3مانده از خرید واحد باقی 1تعداد 

    530511 بهای تمام شده موجودی پایان دوره

 

 محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته و موجودی پایان دوره در سیستم 2-1جواب بند ،

 ادواری به روش اولین صادره از اولین وارده:

 فروش رفته: واحد کاالی 34بهای تمام شده 

 

 14 × 310111 = 4210111  

34 
 5 × 310111 = 1550111 

 8 × 320111 =2560111 

 7 × 320511 = 2270511 

    110580511 بهای تمام شده کاالی فروش رفته 



 و فروش کاال.................... هیوا بلکامه کتاب حسابداری خرید سوم پاسخنامه فصل
 
 

 

 واحد موجودی پایان دوره: 3بهای تمام شده 

 شود:گذاری میقیمت 21/3رید تاریخ واحد موجودی پایان دوره کالً از محل آخرین خرید یعنی خ 3

3 × 320511 = 570511 

 صدور سند حسابداری در سیستم دائمی به روش شناسایی ویژه:1-4جواب بند ، 

ها به صورت نقدی بوده و کاال غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده ها و فروشمطابق گفته سؤال تمام خرید

 باشد.می

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                                سبزوارشرکت                                            شماره سند:                  

 د ضمائم:تعدا               سند حسابداری                                                                               4/3/1355تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  4210111  موجودی کاال  

 4210111   موجودی نقد                    

 4210111 4210111  ریال چهارصد و بیست هزار جمع:

 واحد کاال 14بابت خرید شرح سند: 

 تأیید کننده:                                                  تصویب کننده:                            تنظیم کننده:                              

14 × 310111 =4210111 

 ماره صفحه دفتر روزنامه:ش                                                سبزوارشرکت           شماره سند:                                                   

 تعداد ضمائم:               سند حسابداری                                                                               5/3/1355تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  1550111  موجودی کاال  

 1550111   موجودی نقد                    

 1550111 1550111  ریال یکصد و پنجاه و پنج هزار جمع:

 واحد کاال 5بابت خرید شرح سند: 

 ده:تصویب کنن       تنظیم کننده:                                                          تأیید کننده:                                           

5 × 310111 =1550111 

 

 

 

 

 

 



 و فروش کاال.................... هیوا بلکامه کتاب حسابداری خرید سوم پاسخنامه فصل
 
 

 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                                   سبزوارشرکت           شماره سند:                                                   

 تعداد ضمائم:               د حسابداری                                   سن                                            11/3/1355تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  4810111  موجودی نقد  

 4810111   فروش کاال                     

  3620111  بهای تمام شده کاالی فروش رفته  

 3620111   موجودی کاال                    

 8420111 8420111  ریال هشتصد و چهل و دو هزار جمع:

 کاالواحد 12بابت فروش شرح سند: 

 تصویب کننده:       تنظیم کننده:                                                          تأیید کننده:                                           

12 × 410111 =4810111 

 باشدسند دوم بر اساس مبلغ درج شده در کاردکس می

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                                سبزوارشرکت           شماره سند:                                                   

 تعداد ضمائم:               سند حسابداری                                                                               12/3/1355تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  2560111  موجودی کاال  

 2560111   موجودی نقد                    

 2560111 2560111  ریال اردویست و پنجاه و شش هز جمع:

 واحد کاال 8بابت خرید شرح سند: 

 تصویب کننده:       تنظیم کننده:                                                          تأیید کننده:                                           

8 × 320111 = 2560111 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                                سبزوارشرکت                                         شماره سند:                     

 ضمائم:تعداد                سند حسابداری                                                                               14/3/1355تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  3240111  موجودی نقد  

 3240111   فروش کاال                     

  2560111  بهای تمام شده کاالی فروش رفته  

 2560111   موجودی کاال                    

 6480111 6480111  ریال ششصد و چهل و هشت هزار جمع:

 واحد کاال12بابت فروش شرح سند: 



 و فروش کاال.................... هیوا بلکامه کتاب حسابداری خرید سوم پاسخنامه فصل
 
 

 تصویب کننده:       تنظیم کننده:                                                          تأیید کننده:                                           

8 × 410511 = 3240111 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                                سبزوارشرکت                          شماره سند:                                    

 تعداد ضمائم:               سند حسابداری                                                                               21/3/1355تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح حساب کد ردیف

  3250111  موجودی کاال  

 3250111   موجودی نقد                    

 3250111 3250111  ریال سیصد و بیست و پنج هزار جمع:

 واحد کاال 11بابت خرید شرح سند: 

 تأیید کننده:                                                  تصویب کننده:               تنظیم کننده:                                           

11 × 320511 = 3250111 

 تر روزنامه:شماره صفحه دف                                                سبزوارشرکت           شماره سند:                                                   

 تعداد ضمائم:               سند حسابداری                                                                               24/3/1355تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  5810111  موجودی نقد  

 5810111   وش کاالفر                     

  4440511  بهای تمام شده کاالی فروش رفته  

 4440511   موجودی کاال                    

 101250511 101250511  ریالیک میلیون و بیست و پنج هزار و پانصد  جمع:

 واحد کاال14بابت فروش شرح سند: 

 تأیید کننده:                                                  تصویب کننده:                   تنظیم کننده:                                       

14 × 410511 =5810111 

 صدور سند حسابداری در سیستم دائمی به روش اولین صادره از اولین وارده:2-4جواب بند ، 

 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                                سبزوارشرکت                شماره سند:                                              

 تعداد ضمائم:               سند حسابداری                                                                               4/3/1355تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( بلغ جزءم شرح کد حساب ردیف

  4210111  موجودی کاال  

 4210111   موجودی نقد                    

 4210111 4210111  ریال چهارصد و بیست هزار جمع:



 و فروش کاال.................... هیوا بلکامه کتاب حسابداری خرید سوم پاسخنامه فصل
 
 

 واحد کاال 14بابت خرید شرح سند: 

 تأیید کننده:                                                  تصویب کننده:تنظیم کننده:                                                          

 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                                سبزوارشرکت           شماره سند:                                                   

 تعداد ضمائم:               سند حسابداری                                                                               5/3/1355تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  1550111  موجودی کاال  

 1550111   موجودی نقد                    

 1550111 1550111  ریال و پنج هزار یکصد و پنجاه جمع:

 واحد کاال 5بابت خرید شرح سند: 

 تصویب کننده:       تنظیم کننده:                                                          تأیید کننده:                                           

 

 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                                   سبزوارشرکت                               شماره سند:                               

 تعداد ضمائم:               سند حسابداری                                                                               11/3/1355تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  4810111  موجودی نقد  

 4810111   فروش کاال                     

  3610111  بهای تمام شده کاالی فروش رفته  

 3610111   موجودی کاال                    

 8410111 8410111  ریال هشتصد و چهل هزار جمع:

 واحد کاال12بابت فروش رح سند: ش

 تصویب کننده:       تنظیم کننده:                                                          تأیید کننده:                                           

  

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                                بزوارسشرکت           شماره سند:                                                   

 تعداد ضمائم:               سند حسابداری                                                                               12/3/1355تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( (بدهکار) ریال مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  2560111  موجودی کاال  

 2560111   موجودی نقد                    

 2560111 2560111  ریال دویست و پنجاه و شش هزار جمع:

 واحد کاال 8بابت خرید شرح سند: 

 تصویب کننده:                                              تنظیم کننده:                                                          تأیید کننده:    



 و فروش کاال.................... هیوا بلکامه کتاب حسابداری خرید سوم پاسخنامه فصل
 
 

 

 

 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                                سبزوارشرکت           شماره سند:                                                   

 تعداد ضمائم:               سند حسابداری                                                                               14/3/1355تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  3240111  موجودی نقد  

 3240111   فروش کاال                     

  2470111  بهای تمام شده کاالی فروش رفته  

 2470111   موجودی کاال                    

 5710111 5710111  ریال پانصد و هفتاد و یک هزار جمع:

 واحد کاال12بابت فروش شرح سند: 

 تصویب کننده:               تنظیم کننده:                                                          تأیید کننده:                                   

 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                                سبزوارشرکت           شماره سند:                                                   

 تعداد ضمائم:               بداری                                   سند حسا                                            21/3/1355تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  3250111  موجودی کاال  

 3250111   موجودی نقد                    

 3250111 3250111  ریال سیصد و بیست و پنج هزار جمع:

 واحد کاال 11ت خرید بابشرح سند: 

 تصویب کننده:       تنظیم کننده:                                                          تأیید کننده:                                           

 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                                سبزوارشرکت           شماره سند:                                                   

 تعداد ضمائم:               سند حسابداری                                                                               24/3/1355تاریخ سند: 

 ال(ری بستانکار) بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  5810111  موجودی نقد  

 5810111   فروش کاال                     

  4510511  بهای تمام شده کاالی فروش رفته  

 4510511   موجودی کاال                    

 101320511 101320511  ریالیک میلیون و سی و دو هزار و پانصد  جمع:



 و فروش کاال.................... هیوا بلکامه کتاب حسابداری خرید سوم پاسخنامه فصل
 
 

 واحد کاال14بابت فروش شرح سند: 

 تصویب کننده:       تنظیم کننده:                                                          تأیید کننده:                                           

 

 صدور سند حسابداری در سیستم ادواری در هر دو روش شناسایی ویژه و 1-4جواب بند ،

 به صورت زیر است: روش اولین صادره از اولین وارده 

 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                                سبزوارشرکت           شماره سند:                                                   

 تعداد ضمائم:                                           سند حسابداری                                                   4/3/1355تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  4210111  خرید کاال  

 4210111   موجودی نقد                    

 4210111 4210111  ریال چهارصد و بیست هزار جمع:

 واحد کاال 14بابت خرید شرح سند: 

 تصویب کننده:       تنظیم کننده:                                                          تأیید کننده:                                           

 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                                سبزوارشرکت           شماره سند:                                                   

 تعداد ضمائم:               سند حسابداری                                                                               5/3/1355تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  1550111  خرید کاال  

 1550111   موجودی نقد                    

 1550111 1550111  ریال یکصد و پنجاه و پنج هزار جمع:

 واحد کاال 5بابت خرید شرح سند: 

 تصویب کننده:              تنظیم کننده:                                                          تأیید کننده:                                    

 

 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                                   سبزوارشرکت           شماره سند:                                                   

 تعداد ضمائم:               حسابداری                                   سند                                             11/3/1355تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  4810111  موجودی نقد  

 4810111   فروش کاال                     

 4810111 4810111  چهار صد و هشتاد هزار ریال جمع:



 و فروش کاال.................... هیوا بلکامه کتاب حسابداری خرید سوم پاسخنامه فصل
 
 

 واحد کاال12ت فروش بابشرح سند: 

 تصویب کننده:       تنظیم کننده:                                                          تأیید کننده:                                           

  

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                                سبزوارشرکت           شماره سند:                                                   

 تعداد ضمائم:               سند حسابداری                                                                               12/3/1355تاریخ سند: 

 ال(ری بستانکار) بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  2560111  کاال خرید  

 2560111   موجودی نقد                    

 2560111 2560111  ریال دویست و پنجاه و شش هزار جمع:

 واحد کاال 8بابت خرید شرح سند: 

 تصویب کننده:                                 تنظیم کننده:                                                          تأیید کننده:                 

 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                                سبزوارشرکت           شماره سند:                                                   

 تعداد ضمائم:               سند حسابداری                                                                               14/3/1355تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  3240111  موجودی نقد  

 3240111   فروش کاال                     

 3240111 3240111  سیصد و بیست و چهار هزار ریال جمع:

 واحد کاال12بابت فروش شرح سند: 

 تصویب کننده:       تنظیم کننده:                                                          تأیید کننده:                                           

 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                                سبزوارشرکت           شماره سند:                                                   

 تعداد ضمائم:               سند حسابداری                                                                               21/3/1355تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( ) ریال(بدهکار مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  3250111  کاال خرید  

 3250111   موجودی نقد                    

 3250111 3250111  ریال سیصد و بیست و پنج هزار جمع:

 واحد کاال 11بابت خرید شرح سند: 

 تصویب کننده:                                                  تنظیم کننده:                                                          تأیید کننده:

 

 



 و فروش کاال.................... هیوا بلکامه کتاب حسابداری خرید سوم پاسخنامه فصل
 
 

 

 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                                سبزوارشرکت           شماره سند:                                                   

 تعداد ضمائم:               سند حسابداری                                                                               24/3/1355تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  5810111  موجودی نقد  

 5810111   فروش کاال                     

 5810111 5810111  ریالار و هشتاد و یک هزپانصد  جمع:

 واحد کاال14بابت فروش شرح سند: 

 تصویب کننده:       تنظیم کننده:                                                          تأیید کننده:                                           

 

 

 

 

 

 

 

 پیوندید: ب کتب نظام جدید -حسابداری هنرستانبه گروه تلگرامی 

 

 

 التماس دعا

 هیوا بلکامه

 


