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حسابداری مربىط به واحد های بازرگانی (خرید و فروش کاال )
تعریف مىسسه بازرگانی :
هْضطَ ای اضت کَ بَ قؿذ تحؿیل ضْد بَ خریذ ّ فرّظ ّ یا در ّاقغ هؼاهلَ ًْػی خاؼ یا اًْاػی از هْاد
خام  ،فرآّردٍ ُای کػاّرزی ّ یا کاالُای ضاختَ غذٍ اغتغال دارد  .ایي گًَْ هْضطات هؼوْال در غکل ّ
هحتْای اجٌاضی کَ خریذاری هی کٌٌذ ّ هی فرّغٌذ تغییری ًوی دٌُذ.
در حطابذاری بازرگاًی ها با غع حطاب جذیذ کَ هربْط بَ فؼالیت اؾلی هْضطَ بازرگاًی هی باغٌذ
برخْاُیي خْرد کَ با ػٌْاًِای زیر بیاى هی غْد :
 حطاب خریذ  :یک حطاب با هاُیت بذُکار اضت کَ با ثبت بذُکار افسایع ّ با ثبت بطتاًکار کاُع
خْاُذ یافت.
 حطاب فرّظ  :حطابی اضت کَ هاُیت بطتاًکار دارد ّ با ثبت بطتاًکار افسایع پیذا خْاُذ کرد ّ با
ثبت بذُکار کاُع دادٍ هی غْد.
 حطاب برگػت از خریذ ّ تخفیفات  :ایي حطاب ػکص حطاب خریذ هی باغذ یؼٌی هاُیت بطتاًکار
دارد ّ با ثبت بطتاًکار افسایع ّ با ثبت بذُکار کاُع خْاُذ یافت .
 تخفیفات ًقذی خریذ  :ایي حطاب ًیس هاًٌذ برگػت از خریذ هاُیت بطتاًکار دارد .
 حطاب برگػت از فرّظ ّ تخفیفات  :ػکص حطاب فرّظ هی باغذ ّ با ثبت بذُکار افسایع ّ با ثبت
بطتاًکار کاُع هی یابذ.
 تخفیفات ًقذی فرّظ  :ایي حطاب ًیس هاُیت بذُکار دارد.
روشهای نگهداری حساب مىجىدی کاال :
در هْضطات بازرگاًی اؾْال بخع زیادی از دارائیِا را هْجْدی کاال تػکیل هی دٌُذ بٌابرایي هٌطقی اضت کَ
کٌترل هْجْدیِا ّ حطاب ّ کتاب آًِا از اُویت خاؾی برخْردار باغذ ّ ؾاحباى ضرهایَ در هْضطات بازرگاًی
ضؼی کٌٌذ اطالػات زیادی در ارتباط با هْجْدی کاالی خْد داغتَ باغٌذ در ًتیجَ ػلن حطابذاری ضؼی ًوْدٍ
ًیاز آًِا را بَ ًحْ هوکي برآّردٍ ضازد ّ بَ ُویي دلیل حطابذاری دّ رّظ را برای ًگِذاری حطاب هْجْدی
کاال ددر هْضطات بازرگاًی پیػٌِاد کردٍ اضت :
 روش ثبت دائمی مىجىدی کاال
 روش ثبت ادواری مىجىدی کاال
روش ثبت دائمی مىجىدی کاال چیست ؟
در ایي رّظ ُوْارٍ خریذ ّ فرّظ کاال در حطابی بَ ًام هْجْدی کاال ثبت هی غْد ّ دیگر از حطابِایی بَ
ًام خریذ ّ فرّظ اضتفادٍ ًوی غْد بلکَ کاالی خریذاری غذٍ بَ حطاب هْجْدی کاال بذُکار ّ قیوت توام
غذٍ کاالی فرّظ رفتَ از حطاب هْجْدی کاال خارج ّ بطتاًکار هی غْد .هؼوْال ایي رّظ در هْضطاتی کَ
ُر لحظَ هی خْاٌُذ حطاب هْجْدی کاالی خْد را بؿْرت دقیق داغتَ باغٌذ هْرد اضتفادٍ قرار هی گیرد.
در ایي هْضطات هؼوْال قیوت هْجْدی کاال بطیار گراى ّ یا حجن کاال زیاد ّ دفؼات گردظ خریذ ّ فرّظ آًِا
کن هی باغذ هاًٌذ طالفرّغیِا ّ ُواًٌذ بٌگاُِای هؼاهالت اتْهبیل در ایي جا ًکتَ ظریف ّ جالبی ّجْد دارد ّ
آى ایي اضت کَ اتْهبیل برای یک غرکت تْلیذی یا خذهاتی بَ ػٌْاى دارائیِای ثابت غٌاختَ هی غْد چْى کار
اؾلی ّ فؼالیت اؾلی هْضطَ خذهات یا تْلیذ اضت ّ .لی اتْهبیل برای بٌگاٍ هؼاهالت اتْهبیل هْجْدی کاال
هی باغذ ّ بایذ تْجَ داغتَ باغیذ برای کلیَ هْضطات بَ ُویي ؾْرت هی باغذ یؼٌی ُر ًْع دارائی کَ
یک هْضطَ خریذ ّ فرّظ آى هْضْع تجارت ّ بازرگاًی آى هْضطَ باغذ هْجْدی کاال هحطْب هی گردد ّ در
ؾْرتی کَ هوکي اضت ُویي دارائی در طبقَ دیگری از دارائیِای هْضطَ دیگری باغذ.
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روش ثبت ادواری مىجىدی کاال چگىنه است ؟
در رّظ ثبت ادّاری هْجْدی کاال هْضطات حطاب هْجْدی کاالی خْد را در اّل دّرٍ دارًذ ّ در طی دّرٍ
هالی خریذ کاال بَ حطاب خریذ ّ فرّظ آى را بَ حطاب فرّظ بَ قیوت فرّظ بازار هٌظْر هی ًوایٌذ.
در پایاى دّرٍ هالی کاالُای هْجْد هْرد غوارظ قرار گرتَ تا هْجْدی کاال در پایاى دّرٍ پص از پایاى ػولیات
هػخؽ غْد پص از ارزیابی بَ ػٌْاى هْجْدی کاالی پایاى دّرٍ غٌاختَ غذٍ بَ حطاب هْجْدی کاالی
ابتذای دّرٍ هالی بؼذ اًتقال یابذ.
از رّظ ثبت ادّاری هؼوْال در هْضطاتی کَ اجٌاش با قیوت پاییي ّ هؼوْال گردظ زیادی در هْجْدی کاال دارًذ
اضتفادٍ هی غْد چرا کَ ثبت بذُکار ّ بطتاًکار بطیار در حطاب هْجْدی کاال اهکاى ایجاد اغتباٍ را افسایع
هی د ُذ بَ ُر ؾْرت برای ًوًَْ بَ ضْپرهارکتِا ّ فرّغگاُِای لْازم خاًگی ّ غیرٍ هیتْاى اغارٍ ًوْد کَ از
رّظ ثبت ادّاری برای ًگِذاری حطاب هْجْدی کاالی خْد اضتفادٍ هی ًوایٌذ.
ّ اها ارتباط حطاب خریذ ّ حطاب فرّظ با حطاب هْجْدی کاال چگًَْ اضت ؟
برای غٌاخت ارتباط بیي حطاب خریذ ّ حطاب فرّظ با هْجْدی کاال ابتذا بایذ تؼریف ّ هفاُین دیگری را کَ
بطیار با اُویت هی باغٌذ ّ کاربرد بطیاری در حطابذاری دارًذ فرا گیریذ  .هفاُیوی از قبیل بِای توام غذٍ
کاالی آهادٍ فرّظ  ،بِای توام غذٍ کاالی فرّظ رفتَ ّ  ....کَ در جلطَ بؼذی بَ تْضیح ایي هفاُین هی
پردازین .
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