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شرح 

بهای تمام شده ـ ریال

مانده در یادداشت
1395/12/30

دارایی  های 
اضافه شده طی 

سال مالی

دارایی های 
فروحته شده 
طی سال مالی

نقل و 
مانده در تعدیالت انتقاالت 

1396/12/29

       زمین 

       جاده و معدن

       ساختمان و تأسیسات

       محوطه سازی و دیواركشی

       تجهیزات و ماشین آالت

       وسایط نقلیه

       اثاثه اداری و كارگاهی

       ابزار كار و لوازم فنی

       جمع

       دارایی های در جریان تکمیل 

       پیش پرداخت های سرمایه ای

       اقالم سرمایه ای در انبار

       جمع

       جمع كل

عوامل مؤثر در تعیین بهای تمام شده دارایی های ثابت را نام ببرید.فعالیت

لَُتْبَلُونَّ فی أَموالُِکم و أَنُفِسُکْم
به یقین )همه شما( در اموال و جان های خود، آزمایش می شوید.

                                                                                                           )سوره آل عمران ـ آیه 186(
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اصل بهای تمام شده )بهای تمام شده تاریخی(
طبقایناصل،مبادالتحسابداریدرتاریخوقوعبهبهایتمامشدهدردفاترثبتمیگردند.

منظورازبهایتمامشدههرداراییارزش مبادله ای نقدی آن در تاریخ تحصیلاست،پرداختهایاضافی
بهعلتخریدهاینسیهومدتدارجزءبهایتمامشدهداراییمحسوبنمیشوند.

بهای تمام شده دارایی نامشهود
داراییهاینامشهوددرهنگامتحصیلبهقیمتتمامشدهدردفاترثبتمیگردند.

یا مستقیم بهطور که است و ضروری معقول  مجموعه مخارج  شامل نامشهود دارایی شده تمام بهای
استفاده برای دارایی آماده سازی و  تولید  ایجاد،  جهت یکنواخت و منطقی تخصیص مبانی براساس

است. انتساب قابل مؤسسه موردنظر
قیمت تمام شده دارایی های نامشهود شامل اقالم زیر است:

موادوخدماتبهکارگرفتهشدهبرایایجاددارایینامشهود 1
حقوقومزایایکارکنانیکهدرایجاددارایینقشداشتهاند 2

مخارجثبتحقوققانونی 3
استهالکحقاختراعوحقامتیازیکهبرایایجاددارایینامشهودبهکارمیرود 4

استهالکداراییهایثابتمشهودمورداستفادهدرایجادداراییهاینامشهود 5
بهای تمام شده دارایی های ثابت مشهود

داراییهایثابتنیزدرهنگامتحصیل،دردفاتربهقیمتتمامشدهثبتمیشوند.
بهایتمامشدهداراییثابتشاملمجموعه مخارج معقول و ضروریاستکه برای تحصیل و آماده کردن

آنبهمنظوراستفاده و بهره برداریدرشرایطدلخواهمؤسسهالزماست.
درنتیجهبهایتمامشدهشاملقیمتخریدوهزینههایساخت،کمیسیونخرید،هزینههایثبتینقلو
انتقالمالکیت،حقوقگمرکیوعوارضدولتی،هزینههایبارگیری،حملونقل،نصب،راهاندازیوهزینههای
دورهبهرهبرداریآزمایشیوتماممخارجضروریوعادیکهصرفمیگرددتاداراییدروضعیتوموقعیت

آمادهبرایاستفادهقرارگیرد،میباشد.
قیمت تمام شده دارایی های ثابت شامل اقالم زیر است:

1 قیمت خرید نقد
داراییهایثابتبایدبرمبنایارزشنقدیارزیابیوثبتشوند.چنانچهمؤسسهایداراییثابتیرابهصورتنسیه
یااقساطیخریدارینمایدودرنتیجهمبلغیبهعنوانسودیاکارمزدبهفروشندهبپردازد،درصورتیکهدارایی
مزبوربالفاصلهقابلبهرهبرداریباشدسودیاکارمزدپرداختینبایدبهحساببهایتمامشدهداراییمنظورگردد.

تفاوتبینقیمتنقدیومجموعمبالغپرداختیطیدورهاعتباربهعنوانهزینهتأمینمالیشناسایی
میشود.

نکته

قیمتتمامشدهداراییثابتنبایدازقیمتنقدیآنتجاوزنماید.بنابراینهرگونهتخفیفتجارییانقدی
الزماستازقیمتخریدکسرشود.
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2 هزینه های قبل از بهره برداری
اینهزینههابرایرساندنداراییبهوضعیتقابلبهرهبرداریانجاممیشودکهمواردزیرنمونههاییازآنها

میباشند:
هزینهحملوبیمهوعوارضگمرکی 

هزینهحقوقومزایایکارکنانیکهبهطورمستقیمدرساختداراییثابتمشهودمشارکتداشتهاند 
مخارجنصبومونتاژوراهاندازی 

مخارجتولیدآزمایشیدارایی،پسازکسرخالصعوایدحاصلازفروشاقالمتولیدشده)نظیرنمونههای 
تولیدشدههنگامآزمایشتجهیزات(

درمحاسبهقیمتتمامشده،اقالمغیرعادیوپیشبینینشدهمثلهزینهتعمیرتجهیزاتیکهدرجریان
حـملآسیبدیدهویاجریمهتأخیردرپرداختعوارضگمرکینبایدمنظورشود.

3  هزینه های اساسی بعد از بهره برداری )مخارج سرمایه ای(
مخارجیاستکهانتظارمیرودمنافع آنعالوه  بر دوره جاری به دوره های آتی نیز انتقال یابدوباعث

افزایشمنافعآتیموجودبهمیزانبیشازبرآوردقبلیگردد.
مواردافزایشمنافعآتیمیتواندشاملمواردزیرباشد:

الف(افزایشبرآوردعمرمفیددارایی
ب(افزایشظرفیتدارایی

ج(بهبوداساسیدرکیفیتبازدهییاکاهشدربهایتمامشدههرواحدازمحصولتولیدی
مخارج جاری:

سایرمخارجداراییهایثابت،کهمشمولمواردفوقنیستندومنافعحاصلازخدماتواستفادهازدارایی
ثابتراافزایشنمیدهندتعمیراتجزئیتلقیمیگردند.

اینمخارجکهبرایحفظونگهداریداراییثابتدرشرایطعادیعملیاتیانجاممیشوندحتیاگررقمبا
اهمیتیباشنددردورهوقوعبهعنوانهزینهدرحسابهاثبتمیگردند.

برایمثالهزینههایتعمیروتعویضقطعاتجزئیماشینآالت،وسائطنقلیهوتأسیسات،رنگآمیزیو
بهحسابهزینهدورهمنظورمیشوند. تعمیراتجزئیساختمان

اقالم غیر قابل قبول در محاسبه بهای تمام شده:
تخفیفاتتجاریوتخفیفاتنقدیخریددارایی)بدونتوجهبهاستفادهیاعدماستفادهآن( 1

تفاوتبینقیمتنقدیومجموعمبالغپرداختیطیدورهاعتبار)هزینههایتأمینمالیمرتبطباخرید 2
اعتباری(

مخارجافتتاحومعرفیداراییجدیدیاکاالوخدماتمرتبطباآندارایی)مخارجتبلیغاتوآگاهی( 3
مخارجمربوطبههزینههایغیرمستقیم)سربار(عمومیواداریغیرمرتبطبارساندنداراییبهوضعیت 4

قابلبهرهبرداری
مالیاتهایقابلاستردادمانندمالیاتبرارزشافزودهبرایمؤسساتمشمولاینقانون 5

هزینهبیمهومالیاتکهبعدازتاریختحصیلداراییهرسالهپرداختمیشود. 6
مخارجغیرعادیپرداختشدهجهتتحصیلداراییمانندجریمهتأخیردرپرداختحقوقوعوارضگمرکی 7

مخارجتأمینمالیبعدازآمادهسازیداراییواجدشرایطبرایبهرهبرداری 8
مخارجآموزشکارکنانبرایاستفادهمناسبازدارایی 9
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یک نمونه آیین نامه یا دستورالعمل مخارج جاری و سرمایه ای تهیه كنید و با توجه به آن، جدول زیر 
را تکمیل كنید.

مخارج سرمایه ایمخارج جاریشرح مخارجردیف

 روغن كاری ماشین آالت1
مالیات ارزش افزوده غیر قابل استرداد خرید اثاثه2
افزودن یک خط تولید به ماشین آالت3
تعویض قطعات جزئی و كم اهمیت4
حمل و نقل اولیه5
نظافت ساختمان6
ایزوگام ساختمان7
تعمیر اساسی 8
9... 

10... 

صدور سند حسابداری خرید اموال 

اموال و دارایی های ثابت به روش های مختلفی خریداری می شوند كه عمده ترین موارد آن شامل خرید نقد، 
خرید نسیه، خرید اقساطی و ترکیبی از موارد مذکور است.

با توجه به گستردگی موضوع خرید اقساطی در این مبحث تنها به خرید نقد و نسیه اكتفا می شود.
طبق قانون، خرید و فروش اموال منقول مانند اثاثه و ماشین آالت مشمول عوارض و مالیات ارزش افزوده 
است و عرضه اموال غیرمنقول از پرداخت عوارض و مالیات معاف است اما وجوه پرداختی به عنوان حق 
كمیسیون نقل و انتقال این دارایی ها مشمول عوارض و مالیات بوده و مبالغ مذكور را می توان به بهای تمام شده 
دارایی خریداری شده اضافه نمود یا به عنوان اعتبار مالیاتی در حساب »  سایر حساب های دریافتنی« ثبت نمود.

فعالیت

در صورتی كه شركتی در نظام مالیات ارزش افزوده ثبت نام نموده باشد و مؤدی مالیات بر ارزش افزوده 
تلقی شود، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در تمامی مراحل خرید، حمل، نصب و راه اندازی و 
همچنین عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مرتبط با خدمات دریافتی پس از مرحله بهره برداری 
از بهای دارایی یا خدمات دریافت شده تفکیک و به عنوان اعتبار مالیاتی تلقی می گردد و در حساب 

»  سایر حساب های دریافتنی« ثبت می شود.

نکته

اگر شركتی مؤدی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشد باید كلیه عوارض و مالیات های ارزش افزوده 
پرداختی در زمان خرید را به بهای تمام شده دارایی ثابت اضافه و در بدهکار حساب مربوط ثبت نماید.
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الف( خرید نقدی دارایی ثابت
ـ خرید دارایی ثابت بدون ثبت مالیات بر ارزش افزوده:

 شماره سند:                        شرکت ……                                        شماره صفحه دفتر روزنامه: 
 تاریخ سند:                                                   سند حسابداری                                     تعدادضمائم: 

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××زمین

×××ساختمان 

×××                موجودی نقد ـ بانک 

××××××جمع:

شرح سند: پرداخت بابت خرید دارایی ثابت

تنظیم كننده:                                          تأیید كننده:                                     تصویب كننده:

ـ خرید دارایی ثابت با ثبت مالیات بر ارزش افزوده:

 شماره سند:                        شرکت  ……                                  شماره صفحه دفتر روزنامه: 
 تاریخ سند:                                                      سند حسابداری                                 تعدادضمائم:  

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××اثاثه

×××وسایط نقلیه

×××سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات ارزش افزوده

×××               موجودی نقد ـ بانک 

××××××جمع:

شرح سند: پرداخت بابت خرید دارایی ثابت و منظور نمودن اعتبار مالیاتی

تنظیم كننده:                                          تأیید كننده:                                     تصویب كننده:
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ب( خرید نسیه دارایی ثابت 
ـ خرید دارایی ثابت بدون مالیات بر ارزش افزوده:

 شماره سند:                        شرکت ……                                        شماره صفحه دفتر روزنامه: 
 تاریخ سند:                                                    سند حسابداری                                       تعدادضمائم:  

 بستانکار)ریال( بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××زمین

×××ساختمان 

×××               سایر حساب های پرداختنی 

××××××جمع:

شرح سند: پرداخت بابت خرید دارایی ثابت

تنظیم كننده:                                          تأیید كننده:                                     تصویب كننده:

ـ خرید دارایی ثابت با مالیات بر ارزش افزوده:

شماره سند:                                                        شرکت ……                                     شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                     سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××اثاثه و منصوبات

×××وسایط نقلیه

×××سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات ارزش افزوده

×××               سایر حساب های پرداختنی

××××××جمع:

شرح سند: پرداخت بابت خرید دارایی ثابت و منظور نمودن اعتبار مالیاتی

تنظیم كننده:                                          تأیید كننده:                                     تصویب كننده:
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 شماره سند:                          شرکت ……                                       شماره صفحه دفتر روزنامه: 
 تاریخ سند:                                                   سند حسابداری                                     تعدادضمائم:  

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××دارایی ثابت

×××هزینه مالی

×××                   سایر حساب های پرداختنی

××××××جمع:

شرح سند: خرید نسیه دارایی ثابت به بهایی بیشتر از ارزش نقدی

تنظیم كننده:                                          تأیید كننده:                                     تصویب كننده:

مثال : 
شركت »تجریش« در تاریخ 96/7/1 اثاثه ای را كه قیمت نقدی آن 24،000،000 ریال بود به صورت نسیه سه 
ماهه از شركت »جماران« به بهای 25،000،000 ریال خریداری نمود و بابت حمل آن 2،000،000 ریال 

پرداخت نمود و بالفاصله مورد بهره برداری قرار داد.
مطلوب است:

 تنظیم سند حسابداری مربوط به خرید اثاثه

شماره سند:                                                       شرکت ……                                      شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/7/1                                       سند حسابداری                                    تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

26،000،000اثاثه و منصوبات

1،000،000هزینه مالی

25،000،000سایر حساب های پرداختنی ـ جماران

2،000،000                         موجودی نقد ـ بانک

27،000،00027،000،000جمع: بیست وهفت میلیون ریال

شرح سند: خرید نسیه اثاثه و پرداخت نقدی هزینه حمل آن

تنظیم كننده:                                          تأیید كننده:                                     تصویب كننده:

اگر دارایی ثابت به بهایی بیشتر از قیمت نقدی و به طور نسیه خریداری و بالفاصله مورد بهره برداری قرار 
گیرد اختالف قیمت نقد و نسیه به عنوان هزینه دوره )هزینه مالی( شناسایی می شود.

نکته
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اگر در مثال صفحۀ قبل، فروشنده و حمل كننده، درصدی )برای مثال 9%( را به عنوان عوارض و مالیات بر 
ارزش افزوده به بهای خرید اثاثه طبق فاكتور رسمی و هزینه حمل طبق بارنامه اضافه نمایند، سند حسابداری 

خرید، به صورت زیر تغییر می كند )شركت تجریش مؤدی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است(:

شماره سند:                                                       شرکت ……                                         شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/7/1                                      سند حسابداری                                        تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

26،000،000اثاثه و منصوبات
1،000،000هزینه مالی

2،430،000سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده
27،250،000                سایر حساب های پرداختنی ـ جماران

2،180،000                موجودی نقد ـ بانک
29،430،00029،430،000جمع: بیست ونه میلیون  و     چهارصد و  سی هزار ریال

شرح سند: خرید نسیه اثاثه و پرداخت نقدی هزینه حمل آن
تنظیم كننده:                                          تأیید كننده:                                     تصویب كننده:

اگر در مثال فوق )شركت تجریش(، فقط اثاثه مشمول مالیات شود و هزینه حمل، مربوط به جابه جایی 
داخل شهر فرض شده و مشمول مالیات نباشد سند حسابداری خرید نسیه اثاثه و پرداخت هزینه حمل 

را صادر كنید.

شماره سند:                                                        شرکت ……                                        شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/7/1                                        سند حسابداری                                      تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
..............................................
..............................................
..............................................

..............................................
2،000،000                       موجودی نقد ـ بانک

29،250،00029،250،000جمع: بیست ونه  میلیون    و   دویست   و   پنجاه هزار   ریال
شرح سند: خرید نسیه اثاثه و پرداخت نقدی هزینه حمل آن

تنظیم كننده:                                         تأیید كننده:                                     تصویب كننده:

فعالیت



42

نحوه محاسبه و ثبت بهای تمام شده اقالم عمده دارایی های ثابت به تفکیک عناوین حساب ها

الف( زمین

شركت گاما در آبان ماه 1396 پرداخت هایی به شرح جدول زیر انجام داده است، به نظر شما هركدام فعالیت
از آنها در چه حساب یا حساب هایی ثبت می شود؟

حساب مربوطهشرح مخارجشرح

كارمزد به بنگاه معامالتی مسکن 1
تعویض لوله كشی ساختمان خریداری شده2
خرید آهن آالت مربوط به ساخت كارگاه3
احداث پاركینگ برای كارخانه4
حمل ماشین آالت خریداری شده از بندر تا كارخانه 5
خرید میز و صندلی6
شماره گذاری خودروی خریداری شده در مناقصه دولتی7
نصب شوفاژ8
تخریب ساختمان فرسوده خریداری شده9

پیش پرداخت خرید ابزار و لوازم فنی 10

شركت آلفا به منظور توسعه بخش تولیدی خود نسبت به خرید ساختمانی فرسوده اقدام نموده است. فعالیت
به نظر شما هزینه های مربوط به خرید و نقل و انتقال آن در چه حساب یا حساب هایی ثبت می شود؟

زمین، دارایی ثابتی است كه در تملک شركت بوده و در آن اقدام به ساخت و ایجاد دارایی های دیگری 
نظیر ساختمان و تأسیسات شده یا به قصد مذكور تحصیل شده است و در فرایند عملیات اقتصادی، اداری 

و خدماتی شركت مورد استفاده قرار می گیرد.

زمین تحصیل شده برای توسعه بعدی شركت یا زمین هایی كه مازاد بر نیاز )بالاستفاده( می باشند در 
سرفصل سایر دارایی ها )تا زمان به كارگیری( ثبت می شوند.

نکته

كلیه مخارج مربوط به خرید و مخارجی كه زمین تحصیل شده را برای استفاده مورد نظر آماده می سازد، باید 
جزء بهای تمام شده زمین منظور گردد.
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برخی از اجزای مشخص بهای تمام شده زمین عبارت اند از: 
1 قیمت خرید

2 مخارج مربوط به معامله و انتقال سند مالکیت زمین از جمله كارمزد داللی، مالیات غیرقابل استرداد خرید، 
حق ثبت و سایر هزینه های دفتری

3 مخارج تخریب و برچیدن تأسیسات و ساختمان های فرسوده مستقر در زمین خریداری شده پس از كسر 
عواید حاصل از فروش مواد و مصالح اسقاطی

مانند مخارج  انجام گیرد  باید  زمین  از  نظر  مورد  استفاده  برای  زمین: مخارجی كه  آماده سازی  4 مخارج 
و... خاک برداری  و  خاک ریزی  تسطیح، 

زمین در مفهوم عمومی آن دارایی ثابت با عمر نامحدود است و برای آن استهالكی در نظر گرفته نمی شود 
بنابراین اگر زمین و ساختمان به طور یکجا خریداری شود، بهای تمام شده هر یک باید جداگانه شناسایی و 

در حساب های مربوطه ثبت گردند.
در صورتی كه در زمین خریداری شده، تأسیساتی نظیر نرده كشی، آسفالت محوطه یا پیاده روسازی، احداث 

پاركینگ و غیره ایجاد گردد، هزینه مربوط به آنها، قابل احتساب به قیمت تمام شده زمین نخواهد بود.
هزینه چنین اقالمی الزم است كه در بدهکار حساب جداگانه ای به نام »  مستحدثات در زمین« ثبت شود و 

در طی عمر مفید آن مستهلک گردد.

مثال  :
آن  تخریب  با  تا  نمود  خریداری  فرسوده  ساختمان  دستگاه  یک   96 ماه  خرداد  در  نائین  بازرگانی  شركت 

زیر است: به شرح  اطالعات  نماید، سایر  احداث  ساختمان جدیدی 
520،000،000 بهای خرید زمین 

2،600،000 كارمزد بنگاه معامالت ملکی )%0/5( 
234،000 مالیات بر ارزش افزوده ـ قابل استرداد )9% كارمزد( 

20،800،000 مالیات نقل و انتقال سند مالکیت )غیر قابل استرداد( 
2،290،000 تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی 
7،500،000 هزینه تخریب ساختمان قدیمی 
3،750،000 عواید حاصل از فروش مصالح به جای مانده 
2،250،000 هزینه تسطیح و خاک برداری 

15،000،000 هزینه حفر چاه عمیق 
4،500،000 هزینه دیواركشی دور زمین 

22،500،000 هزینه ایجاد راه ارتباطی و پیاده روسازی 
12،000،000 هزینه ایجاد فضای سبز 

مطلوب است: 
محاسبه بهای تمام شده زمین

 
 520،000،000 +  2،600،000 + 20،800،000 + 2،290،000 + 7،500،000-3،750،000 + 2،250،000= 551،690،000
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ب( مستحدثات در زمین 

ایجاد  یا  و  حفاظت و محصور کردن زمین،  از دارایی هایی كه جهت  »  مستحدثات در زمین« عبارت اند 
محوطه جهت استفاده بهینه از تأسیسات و ساختمان ها، ایجاد فضای سبز )دارای عمر طوالنی(، همچنین 

تسهیل در رفت و آمد محوطه در تصرف )شامل جاده و راه های عمومی نمی گردد( ایجاد می شوند.
و  زمین  اطراف  دیوار  و  نرده  است:  موارد  این  گروه طبقه بندی می شوند شامل  این  در  كه  موارد عمده ای 
تأسیسات، آسفالت محوطه، جاده های دسترسی تحت تملک شركت، مسیر ماشین رو، پرچین، پیاده روسازی، 
احداث پاركینگ، ایجاد فضای سبز، منظره سازی و... می باشد، بهای تمام شده این گروه از دارایی ها در طی 

عمر مفید آنها مستهلک می گردد.
با توجه به اطالعات مثال قبل )شركت نائین( بهای تمام شده مستحدثات در زمین به  صورت زیر محاسبه 

می شود:

15،000،000 + 4،500،000 + 22،500،000 +12،000،000 = 54،000،000

با فرض اینکه تمامی مبالغ مربوط از طریق حساب جاری شركت پرداخت شده باشند و فقط كارمزد پرداختی 
به بنگاه، مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، سند حسابداری آن به صورت زیر می باشد:

شماره سند:                                                        شرکت ……                                   شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                     سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

551،690،000زمین

54،000،000مستحدثات در زمین

234،000سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات ارزش افزوده

605،924،000               موجودی نقد ـ بانک 

605،924،000605،924،000جمع: ششصدوپنج میلیون و نهصدوبیست وچهار هزار ریال

شرح سند: پرداخت بابت خرید دارایی ثابت

تنظیم كننده:                                       تأیید كننده:                                   تصویب كننده:

معنی و مفهوم واژه »  مستحدثات« چیست و دربرگیرنده چه اقالمی و با چه كاربردی است؟فعالیت
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ج( ساختمان

1   آیا ایجاد حساب »  ساختمان« در شركت ها مستلزم وجود حساب »  زمین« است؟فعالیت
را در چه حسابی ثبت  این خرید  آپارتمانی نموده است  به خرید یک واحد  اقدام  2  شركتی كه 

می كند؟

بهای تمام شده ساختمان شامل تمام مخارجی است كه برای تحصیل ساختمان، انتقال مالکیت ساختمان به 
خریدار و آماده سازی آن برای استفاده مورد نظر انجام می شود.

1 آالچیق یا سقف های چوبی كه در عرف، ساختمان تلقی نمی شوند مشمول این حساب نیستند. 
2 ساختمان هایی كه به قصد سرمایه گذاری جهت كسب منافع آتی یا به منظور استفاده درفعالیت های 

غیرمرتبط در تملک شركت قرار دارند در حساب ساختمان ثبت نمی شوند.
3 تأسیسات منصوب در بنا از قبیل لوله كشی داخل ساختمان كه جداسازی بهای آن از بهای ساختمان 

به آسانی امکان پذیر نیست، بخشی از ساختمان تلقی می شود و در حساب ساختمان ثبت می گردد. 
در مواردی كه امکان تفکیک هزینه های تأسیساتی موجود در ساختمان وجود دارد بهتر است بهای تمام 

شده تأسیسات ساختمان در حسابی جداگانه ثبت شود.
4 بهای آنچه در داخل ساختمان نصب می گردند و قابلیت جابه جایی و تغییر محل را ندارند )نظیر كمد 

دیواری، قفسه بندی، پارتیشن، كابینت، كتابخانه و...( به بهای تمام شده ساختمان اضافه می گردد.
در صورتی كه دارایی های مزبور در بنا نصب نشده باشند جزء اموال منقول محسوب و در حساب اثاثه یا 

تجهیزات ثبت می شوند، زیرا عمر این گونه دارایی ها معموالًً با عمر ساختمان متفاوت است.

واحد تجاری ممکن است از طریق خرید، ساختمان مورد نیاز خود را تحصیل نماید یا خود اقدام به ساخت آن 
كند یا برای ساخت با پیمانکار قرارداد منعقد نماید كه در هر حالت بهای تمام شده آن متفاوت خواهد بود.

ـ قیمت تمام شده ساختمان خریداری شده:
زمانی كه ساختمان از طریق خرید تحصیل می شود بهای تمام شده آن معموالًًً شامل موارد زیر است:

1  قیمت نقدی خرید ساختمان
2  مخارج قانونی، مانند هزینه های انتقال مالکیت و تغییر كاربری

3  كلیه هزینه های الزم جهت استفاده مناسب از ساختمان، مانند مخارج مربوط به تعمیر و بهسازی پشت بام، 
كف پوش ها، سیم كشی و لوله كشی و...

شركت ها در صورتی كه قصد اجاره ساختمان را نداشته باشند و هدف آنها مالکیت ساختمان باشد از فعالیت
چه روش هایی اقدام به تحصیل ساختمان می كنند؟

نکته
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ـ قیمت تمام شده احداث ساختمان: 

بهای تمام شده ساختمانی كه شركت به قصد استفاده خود می سازد شامل تمام مخارجی است كه در طول 
دوره ساخت صرف شده و قابل اختصاص به ساختمان باشد.

این مخارج در طی دوره ساخت تا قبل از تکمیل و بهره برداری در سرفصل دارایی های در جریان ساخت 
ثبت می گردد، پس از ساخت و در زمان شروع به بهره برداری، با تعیین بهای تمام شده دارایی، به سرفصل 

مذكور )ساختمان( منتقل می شود.

بخشی از هزینه های مرتبط با بهای تمام شده احداث ساختمان عبارت اند از:
1  حق الزحمه طراحی و مهندسی 

2  هزینه اخذ پروانه ساخت   
3  مخارج گودبرداری و خاک برداری ناشی از آن  

4  مواد و مصالح مصرفی مورد نیاز 
5  دستمزد و سایر هزینه های ساخت و نصب تأسیسات جدایی ناپذیر  

6  هزینه حمل، عوارض گمركی و سود بازرگانی، تخلیه و بارگیری و انبارداری مصالح خریداری شده   
7  هزینه بهره در طی دوره ساخت تا قبل از بهره برداری

8  سایر مخارج عادی و ضروری  
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ارزش منصفانه: مبلغی است كه خریدار و فروشنده ای مطلع و مایل می توانند در معامله ای حقیقی و در شرایط 
عادی، یک دارایی را در ازای آن مبلغ با یکدیگر مبادله كنند.

ـ قیمت تمام شده تحصیل ساختمان از طریق قرارداد با پیمانکار:
با پیمانکار احداث می شوند شامل تمامی مبالغ  انعقاد قرارداد  بهای تمام شده ساختمان هایی كه از طریق 
قرارداد و مخارج آماده سازی ساختمان برای استفاده مورد نظر می باشد كه این مبحث در دوره های تحصیلی 

باالتر تحت عنوان »حسابداری پیمانکاری« مطرح می شوند.
مثال   :

با امضای قراردادی، عملیات ساخت دفتر بازرگانی خود را به معمار مورد اعتماد  مؤسسه تجاری »آبادان« 
تاریخ های مذكور  در  نقد  به طور  از طریق حساب جاری شركت  را  زیر  مبالغ  و  است  نموده  واگذار  شركت 

است: نموده  پرداخت 
95/7/1ـ خرید یک قطعه زمین به مبلغ 80،000،000 ریال.

95/7/11ـ پرداخت 10،000،000 ریال بابت تهیه نقشه ساختمانی و مجوز ساخت.
95/8/8ـ خرید مصالح ساختمانی مورد نیاز و پرداخت هزینه حمل آنها جمعاً به مبلغ 120،000،000 ریال.

95/10/10ـ پرداخت 45،000،000 ریال حق الزحمه معمار و سایر عوامل اجرایی.
95/11/22ـ ساختمان تکمیل گردید و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مطلوب است:
صدور سند حسابداری رخدادهای فوق

1 مخارج مستحدثات موقتی كه به صورت كارگاه یا انبار لوازم و مواد و مصالح در طی دوره احداث بنای 
جدید انجام می شود به عنوان بهای تمام شده ساختمان جدید ثبت می شود. 

2 مخارجی كه به عنوان بیمه حوادث در طی دوره احداث بنای جدید پرداخت می شود، در واقع بخشی 
از بهای تمام شده ساختمان جدید است، زیرا جزء مخارج عادی و ضروری بنای جدید است.

3 اگر واحد تجاری یکی از ساختمان های قدیمی خود را برای احداث ساختمان جدید تخریب نماید، 
مخارج  تخریب )پس از كسر عواید حاصل از فروش مواد و مصالح اسقاطی( قابل انتقال به هیچ یک 

ازحساب های زمین یا ساختمان نیست و باید به حساب سود و زیان انتقال یابد.
4 در صورتی كه قیمت تمام شده دارایی ساخته شده توسط واحد تجاری، بیشتر از ارزش متعارف نقدی 

آن باشد، مبلغ مازاد، هزینه محسوب می شود و به سود و زیان انتقال می یابد.

نکته
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شماره سند:                                                             شرکت ……                                 شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  95/7/1                                          سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

80،000،000زمین

80،000،000                       موجودی نقد ـ بانک

80،000،00080،000،000جمع: هشتاد میلیون ریال

شرح سند: خرید نقدی زمین به منظور شروع عملیات ساختمانی

تنظیم كننده:                                          تأییدكننده:                                     تصویب كننده:

شماره سند:                                                            شرکت ……                                  شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  95/7/11                                       سند حسابداری                                    تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

10،000،000دارایی در جریان ساخت ـ ساختمان 

10،000،000                    موجودی نقد ـ بانک

10،000،00010،000،000جمع: ده میلیون ریال

شرح سند: تهیه نقشه ساختمانی و دریافت مجوز ساخت

تنظیم كننده:                                          تأییدكننده:                                     تصویب كننده:

شماره سند:                                                         شرکت ……                                      شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  95/8/8                                      سند حسابداری                                     تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

120،000،000دارایی در جریان ساخت ـ ساختمان 

120،000،000                    موجودی نقد ـ بانک

120،000،000120،000،000جمع: یکصدوبیست میلیون ریال

شرح سند: خرید مصالح ساختمانی و پرداخت هزینه حمل آنها

تنظیم كننده:                                          تأییدكننده:                                     تصویب كننده:
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شماره سند:                                                    شرکت ……                                         شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  95/10/10                               سند حسابداری                                       تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

45،000،000دارایی در جریان ساخت ـ ساختمان 

45،000،000                    موجودی نقد ـ بانک

45،000،00045،000،000جمع: چهل وپنج میلیون ریال

شرح سند: حق الزحمه معمار و سایر عوامل اجرایی

تنظیم كننده:                                          تأییدكننده:                                     تصویب كننده:

شماره سند:                                                           شرکت ……                                   شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  95/11/22                                    سند حسابداری                                    تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

175،000،000ساختمان 

175،000،000            دارایی در جریان ساخت ـ ساختمان

175،000،000175،000،000جمع  : یک صد   و   هفتاد  و   پنج میلیون ریال

شرح سند: انتقال هزینه های ساختمان به حساب مربوط

تنظیم كننده:                                          تأیید كننده:                                     تصویب كننده:

د( ماشین آالت و تجهیزات
هرگونه دارایی كه مستقیماً در تولید محصوالت یا ساخت سایر دارایی های شركت یا برای اجرای امور مرتبط با موضوع 

فعالیت شركت مورد استفاده قرار گیرد، تحت عنوان »  ماشین آالت و تجهیزات« طبقه بندی می شود.
ماشین آالت و تجهیزات شامل انواع ماشین آالت راه سازی، تولید كاال، قطعات عمده ماشین آالت و... است كه به روال عادی 

عملیات شركت مورد استفاده قرار می گیرد. 
قیمت تمام شده ماشین آالت وتجهیزات خریداری شده شامل اقالم زیر است: 

1  قیمت خرید پس از كسر كلیه تخفیفات تجاری و نقدی.
2  هزینه حمل و بارگیری و بیمه در طول دوره حمل  

3  حقوق و عوارض گمركی و سایر حقوق پرداختی به مراجع قانونی  
4  مخارج نصب و راه اندازی تا مرحله بهره برداری   

5  مخارج بازسازی و مرمت ماشین آالت دست دوم خریداری شده  
6  سایر مخارج الزم و ضروری جهت استفاده بهینه 
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ارزش افزوده پرداختی در تمامی مراحل  بر  ارزش افزوده، عوارض و مالیات  بر  در شركت های مؤدی مالیات 
خرید، حمل، نصب و راه اندازی ماشین آالت و همچنین عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مرتبط با 
خدمات دریافتی پس از مرحله بهره برداری، از بهای تمام شده ماشین آالت یا هزینه خدمات دریافتی تفکیک 

و به عنوان اعتبار مالیاتی تلقی می شود و در حساب »  سایر حساب های دریافتنی« ثبت می گردد.
مثال:

شركت »خراسان« در اول آذرماه 1396 اقدام به خرید ماشین آالت از شركت »   اراک « نموده و مخارج زیر را 
در رابطه با ماشین آالت خریداری شده متحمل گردیده است:

2،180،000 قیمت خرید طبق فاكتور ـ با احتساب تخفیف و مالیات %9 
 %5 تخفیفات تجاری 

381،500 مخارج حمل و نقل طبق بارنامه ـ با احتساب مالیات %9 
140،000 مخارج تولید آزمایشی 

65،000 عواید حاصل از فروش تولیدات آزمایشی 
109،000 حق الزحمه پرداختی به مهندسین مشاور بابت نصب ـ با احتساب مالیات %9 
 45،000 مخارج اضافی به علت اشتباه در نصب ماشین آالت 

مطلوب است: 
محاسبه بهای تمام شده ماشین آالت و ثبت حسابداری آن

بهای تمام شده ماشین آالت :      ریال
2،000،000 بهای خرید ماشین آالت )% 109÷2،180،000( 

350،000 مخارج حمل و   نقل )% 109÷381،500( 
140،000 مخارج تولید آزمایشی 
)65،000( عواید حاصل از فروش تولیدات آزمایشی 
100،000 حق الزحمه پرداختی به مهندسین مشاور )% 109÷ 109،000( 

2،525،000 بهای تمام شده ماشین آالت 

180،000   +   31،500   +  9،000  =220،500 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده 

مخارج غیرمترقبه و غیرعادی نظیر پرداخت جریمه به علت تأخیر در پرداخت حقوق گمركی یا تعمیر 
و  ماشین آالت  شده  تمام  بهای  به  نباید  دیده اند،  خسارت  حمل و نقل  در  كه  ماشین آالت  از  قطعاتی 

گردد. اضافه  تحصیل شده  تجهیزات 

نکته
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شماره سند:                                                        شرکت ……                                     شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  96/9/1                                         سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

2،525،000ماشین آالت

220،500سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات ارزش افزوده

45،000هزینه متفرقه

2،790،500                      موجودی نقد ـ بانک

2،790،5002،790،500جمع: دو میلیون    و   هفتصد  و   نودهزار   و   پانصد   هزار   ریال

شرح سند: پرداخت بابت خرید ماشین آالت و هزینه های مربوط به آن

تنظیم كننده:                                          تأییدكننده:                                     تصویب كننده:

هـ( وسایط نقلیه 

هر وسیله قابل حركت جهت حمل بار و یا مسافر )به استثنای وسایلی كه در حوزه تعریف ماشین آالت قرار 
می گیرند( مانند انواع خودرو، وانت، كامیون و كامیونت، وسایل نقلیه دریایی و هوایی در سرفصل »  وسایط 

نقلیه« قرار می گیرند.

بهای تمام شده وسایط نقلیه خریداری شده شامل اقالم زیر است:
1  قیمت خرید پس از كسر تخفیف های تجاری و نقدی

2  هزینه حمل و نقل و بارگیری و بیمه حمل
3  عوارض حقوقی گمركی، شماره گذاری و سایر حقوق پرداختی به مراجع قانونی

4  مخارج بازسازی و مرمت كه برای قابل استفاده ساختن وسایط نقلیه دست دوم انجام می شود.  
5  وجوه غیرقابل استرداد مربوط به سفارش خرید.  

شركت »  بتا« در مهر ماه سال جاری نسبت به خرید یک دستگاه خودرو »  ون« و یک دستگاه لیفتراک فعالیت
اقدام نموده است، هر یک از آنها در چه حسابی ثبت می شوند؟

1 هزینه های بیمه اعم از بدنه و شخص ثالث و لوازم اضافی كه همراه وسیله نقلیه خریداری شده تحویل 
می شود، در زمان تحصیل، جزء بهای تمام شده دارایی به شمار می رود.

2 هزینه استعالم بها، حق داللی و نظایر آنها بخشی از بهای تمام شده محسوب نمی شود و به حساب 
هزینه دوره منظور می گردد.

نکته
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مثال   :
شركت »  ایلیا«، یک دستگاه خودروی سواری با مشخصات و شرایط درج شده در فاكتور زیر )صادره از طرف 

فروشنده( را به صورت اینترنتی خریداری كرده است.

مطلوب است: 
صدور سند حسابداری مرتبط با این رویداد.

شماره سند:                                                            شرکت ……                                  شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                        سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

280،600،700وسایط نقلیه

23،604،300سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات ارزش افزوده

304،205،000                 موجودی نقد ـ بانک

304،205،000304،205،000جمع: سیصدوچهار میلیون و دویست وپنج هزار ریال

شرح سند: پرداخت بابت خرید ماشین آالت و هزینه های مربوط به آن

تنظیم كننده:                                          تأییدكننده:                                     تصویب كننده:
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و( اثاثه و منصوبات 
داراییهاییهستندکهجزءوسایلضروریوتسهیالتیبرایاجرایاموراداری،خدماتدفتریوعمومیبه
گرمایشی، شمارمیروند،اثاثهومنصوبات،شاملدستگاههایمحاسباتی،تجهیزاتاداری،تجهیزاتسرمایشیـ

تجهیزاتمخابراتیمنقول،وسایلصوتیوتصویریو...میباشد.

شرکتیاثاثهخودرادرهفتگروهبهشرحجدولذیلطبقهبندینمودهاست،بهنظرشماهریکاز
اثاثهبایددرکدامگروهطبقهبندیشود؟

ماشین های شرح اثاثه ردیف
اداری

لوازم 
الکترونیکی

لوازم خانگی و 
آشپزخانه

مبلمان اداری و 
خانگی

لوازم 
مخابراتی

وسایل 
ورزشی

وسایل 
پزشکی

دستگاههایفتوکپیوتکثیر1
بارکدخوان2
دوربینعکاسیوفیلمبرداری3
یخچالوفریزر4
کمدهاوفایلها5
تلفنهایرومیزیوهمراه6
تردمیل7
دستگاهتستقندخون)گولکومتر(8
دستگاهپرفراژبرقی9
آمپلیفایرومیکروفون10
ماشینلباسشوییوظرفشویی11
دمبل،وزنهوهالتر12
برانکارد13
بخاریبرقیوگازی14
فرشهایدستبافتوماشینی15
آبسردکنویخساز16
قابهاینفیسوباارزش17
فشارسنج،گوشیودماسنجطبی18

بهای تمام شده اثاثه و منصوبات شامل اجزای زیر است:
قیمتخریدپسازکسرتخفیفهایتجاریونقدی 1

هزینهحملونقل،بیمهوبارگیری 2
عوارضحقوقیگمرکیوسایرحقوقپرداختیبهمراجعقانونی 3

سایرمخارجیکهبرایراهاندازیداراییتامرحلهبهرهبرداریانجاممیشوند،مانندنصبوزیرسازیو 4
فنی. حقالزحمهخدمات

فعالیت
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مثال   :
 شرکت»گنبد«بابرندهشدندریکمزایده،100عددصندلیویژهسالنهمایشراازشرکت»گرگان«

خریداریکردهودراینخصوصپرداختهاییبهشرحزیرانجامدادهاست:

مبلغشرح پرداخت هاردیف

54،500،000مبلغاثاثهطبقفاکتورـبامالیات1

250،000مخارجشرکتدرمزایده2

1،750،000حملوجابهجاییـبدونمالیات3

9،810،000فاکتورخریدوتعویضروکشـبامالیات4

2،500،000مخارجنصبدرسالناجتماعات5

68،810،000جمع

مطلوب است:
صدورسندحسابداریخریداثاثهوتعیینبهایتمامشدههرعددصندلی

)54،500،000+9،810،000(÷%109=59،000،000 
59،000،000× %9=5،310،000 

شماره سند:                                                         شرکت ……                                     شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                      سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

63،500،000اثاثه

5،310،000سایرحسابهایدریافتنیـمالیاتارزشافزوده

68،810،000موجودینقدـبانک

68،810،00068،810،000جمع:شصتوهشتمیلیونوهشتصدودههزارریال

شرحسند:پرداختبابتخریدماشینآالتوهزینههایمربوطبهآن

تنظیمکننده:تأییدکننده:تصویبکننده:
 

بهایتمامشدههرعددصندلی635،000=100÷63،500،000
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ز( تأسیسات

شركت »دلتا« با توجه به مخارج باالی هزینه برق مصرفی كارخانه جهت خرید و نصب یک دستگاه فعالیت
ژنراتور تولید برق و چند دستگاه كولر كم مصرف اقدام كرده است، حسابدار جدید شركت با مراجعه 

به اسناد قبلی دریافته است كه شركت به رغم داشتن تأسیسات، حسابی تحت این عنوان ندارد. 
بررسی كنید دلیل این امر چیست و هر یک از خریدهای جدید در چه حسابی ثبت می شوند و چرا؟

تأسیسات، به دارایی هایی گفته می شود كه جهت اجرای خدمات جنبی فعالیت های شركت و یا تسهیل آن ایجاد 
می گردد مانند دستگاه های مولد برق، موتور پمپ های آب، دستگاه های ایجاد گرمایش و سرمایش )مانند شوفاژ( 
و غیره، هر چند نبودن این نوع دارایی ها ممکن است به مختل شدن عملیات منجر شوند ولی مستقیماً در فعالیت 

شركت نقشی ندارند.
تفکیک تأسیسات از ساختمان، با توجه به ماهیت تأسیساتی كه در ساختمان یا كارخانه یا محل كارگاه نصب 

می شوند، مشکل است.
برای شناسایی تأسیسات و ثبت آن می توان آنها را در گروه های زیر طبقه بندی نمود و عوامل تشکیل دهنده 

یا قیمت تمام شده آنها را مشخص كرد:
الف( تأسیسات موجود در سازه ساختمان های خریداری شده در قیمت تمام شده همان ساختمان 
منظور می گردد. سایر تأسیسات موجود در شركت باید از قیمت تمام شده خرید شركت تفکیک و 

به صورت مجزا در سر فصل تأسیسات ثبت گردد.
ب( تأسیسات ایجاد شده در ساختمان یا كارخانه یا كارگاه ها: هرگاه تأسیسات جدیدی در ساختمان 
بهره برداری در سرفصل  زمان  تا  زمان شروع  از  مرتبط  كلیه هزینه های  باید  ایجاد گردد  یا كارخانه 

تأسیسات ثبت گردد.
ج( تأسیسات ایجاد شده در ساختمان های استیجاری: تأسیساتی كه به هزینه  مستأجر ایجاد می شود در 

صورتی كه قابل دریافت از مالک نباشد تحت سر فصل تأسیسات منظور می گردد.

عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده تأسیسات عبارت اند از:
1  قیمت خرید پس از كسر تخفیفات
2  هزینه حمل و نقل بیمه و بارگیری

3  مخارج نصب و راه اندازی تا مرحله بهره برداری
4  سایر هزینه های ضروری مرتبط  

مثال : 
كارگاه ریسندگی »زابل« یک دستگاه مولد برق را به مبلغ 75،000،000 ریال از شركت »زهک« خریداری 
نمود و طبق توافق، مبلغ خرید به اضافه مالیات بر ارزش افزوده آن )9%( ثبت فاكتور گردید و همراه با مبلغ 
7،500،000 ریال مخارج برچیدن تأسیسات در تاریخ خرید )96/4/16( توسط خریدار پرداخت شد. در تاریخ 
96/4/20 بابت انتقال تأسیسات به كارگاه طبق بارنامه معتبر مبلغ 2،180،000 ریال و در تاریخ 96/4/30 
بابت نصب و آماده سازی دستگاه مبلغ 16،895،000 ریال )بهای خدمات + مالیات ارزش افزوده( پرداخت 
شد و از تاریخ 96/5/1 شروع به كار كرد، بر اساس قراردادی معین با واحد »  خدمات پس از فروش« شركت 

تولیدكننده، مبلغ 272،500 ریال در پایان هر ماه، بابت سرویس و نگهداری پرداخت می شود.
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مطلوب است: 
صدور سند حسابداری مرتبط با پرداخت های فوق تا پایان مرداد ماه 96 

شماره سند:                                                              شرکت ……                               شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   96/4/16                                         سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

82،500،000تأسیسات 

6،750،000سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

89،250،000                موجودی نقد ـ بانک

89،250،00089،250،000جمع: هشتادو   نه   میلیون    و   دویست و   پنجاه    هزار   ریال

شرح سند: پرداخت بابت خرید ژنراتور برق و مخارج برچیدن آن

تنظیم كننده:                                          تأییدكننده:                                     تصویب كننده:

شماره سند:                                                                  شرکت ……                            شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   96/4/20                                             سند حسابداری                            تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

2،000،000تأسیسات 

180،000سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

2،180،000                موجودی نقد ـ بانک

2،180،0002،180،000جمع: دو   میلیون  و  صد   و   هشتاد  هزار ریال

شرح سند: پرداخت هزینه حمل تأسیسات

تنظیم كننده:                                          تأییدكننده:                                     تصویب كننده:
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شماره سند:                                                         شرکت……                                   شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   96/4/30                                   سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

15،500،000تأسیسات 

1،395،000سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات برارزش افزوده

16،895،000                موجودی نقد ـ بانک

16،895،00016،895،000جمع: شانزده میلیون وهشتصد  و نود و پنج هزار ریال

شرح سند: پرداخت بابت نصب و آماده سازی ژنراتور برق 

تنظیم كننده:                                          تأیید كننده:                                     تصویب كننده:

شماره سند:                                                          شرکت ……                                   شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   96/5/31                                     سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

250،000هزینه تعمیر و نگهداری 

22،500سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات برارزش افزوده

272،500                موجودی نقد ـ بانک

272،500272،500جمع: دویست   و  هفتاد   و    دو هزار   و   پانصد   ریال

شرح سند: پرداخت بابت تعمیر و نگهداری 

تنظیم كننده:                                          تأییدكننده:                                     تصویب كننده:
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ح( ابزار و لوازم فنی و پشتیبانی 
ابزار و لوازمی كه برای نگهداری، تعمیر و راه اندازی سایر دارایی ها به كار گرفته می شوند به اصطالح »  ابزار و 

لوازم فنی« نامیده می شوند.

بهای تمام شده ابزار و لوازم فنی شامل اجزای زیر است:
1  قیمت خرید پس از كسر تخفیف های تجاری و نقدی  

2  هزینه حمل و نقل  
3  سایر مخارج ضروری   

آن دسته از ابزار و لوازم فنی كه عمر مفیدشان به حد كافی طوالنی نیست یا از نظر مبلغ با اهمیت 
عنوان موجودی محسوب  به  تفکیک مخارج جاری وسرمایه ای شركت،  نامه  آیین  برمبنای  نمی باشند 

)دوره( منظور می گردند. به كارگیری در سرفصل هزینه های عملیاتی  و در سال  می شوند 

ط( معادن و منابع طبیعی
آنها كاسته  ارزش  بهره برداری،  با  ثابت موجود در طبیعت می گویند كه متناسب  دارایی های  از  به گروهی 

ارزش منابع طبیعی آن به صفر می رسد. بهره برداری،  امکان استخراج و  با تمام شدن  می شود و 

قیمت تمام شده معادن و منابع طبیعی عبارت اند از:
1  قیمت خرید 

2  مخارج مربوط به دریافت مجوز بهره برداری )امتیاز استخراج و بهره برداری(
3  وسایل و تجهیزاتی كه مستقیماً به بهره برداری مربوط می شوند.

4  كلیه هزینه هایی كه شركت، جهت استفاده مناسب از معادن و منابع طبیعی متحمل می شود.

نکته

چند نمونه اموالی را كه می توانند در این گروه طبقه بندی شوند نام ببرید.فعالیت
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ی( پیش پرداخت های سرمایه ای
کلیهپرداختهاییکهشرکتبرایتحصیلداراییهایثابتوسرمایهایواجرایپروژههایعمرانیقبل
ازقبیل انجاممیدهددراینسرفصلطبقهبندیمیگردد، انتقالمالکیتدارایی تازمان آنها ازتصرف

نقلیهوغیره. پیشپرداختخریدزمین،ساختمان،ماشینآالت،وسایط
مثال  :

شرکت»آذرشهر«درتاریخ96/7/11ازطریقپرداختالکترونیکی150،000،000ریالاقدامبهثبتنام
اینترنتیشرکت،خودروهای فروش اعالمسایت است،طبق نموده وانت برایخریدیکدستگاهخودرو

ثبتنامیدراینمرحله،دربهمنماهوپسازدریافتمابقیوجه،تحویلمشتریانخواهدشد،
درتاریخ96/11/12پسازصدورحوالهبانکیدروجهشرکتفروشندهبهمبلغ344،500،000ریال،سند

مالکیتخودروبهنامشرکت»آذرشهر«صادروهمراهباخودروتحویلنمایندهشرکتشد.
بخشیازفاکتورصادرهبیانگرجزئیاتمجموعمبالغپرداختیبهشرحزیراست:

مبلغشرح ردیف
420،348،215قیمتفروشاینترنتیـتحویلنمایندگی1
37،831،339عوارضومالیاتبرارزشافزوده)%9(2
11،210،000بیمهشخصثالث3
6،000،000مبلغثابتشمارهگذاری4
12،610،446مالیاتشمارهگذاری)%3(5
6،500،000تجهیزاتاضافی6

جمعکل
پیشپرداختـ زمانثبتنام

مبلغقابلپرداخت

494،500،000
)150،000،000(
344،500،000

مطلوب است:
صدورسندحسابداریرخدادهایفوق.

شماره سند:                                                        شرکت ……                                     شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   96/7/11                                      سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
150،000،000پیشپرداختخریدوسایطنقلیه

150،000،000موجودینقدـبانک

150،000،000150،000،000جمع:یکصدوپنجاهمیلیونریال
شرحسند:پیشپرداختخریدوانت

تنظیمکننده:تأییدکننده:تصویبکننده:
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شماره سند:                                                           شرکت ……                                 شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   96/11/12                                      سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

456،668،661وسایط نقلیه ـ وانت

37،831،339سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات ارزش افزوده

150،000،000                   پیش پرداخت خرید وسایط نقلیه

344،500،000                   موجودی نقد ـ بانک

494،500،000494،500،000جمع: چهارصد  و  نود و  چهار  میلیون و پانصد هزار ریال

شرح سند: پرداخت مابه التفاوت پرداختی بابت خرید وانت پس از كسر پیش پرداخت

تنظیم كننده:                                          تأیید كننده:                                     تصویب كننده:

مثال   : 
اطالعات زیر مربوط به بخشی از دارایی های شركت »نیاسر« است كه مؤدی مالیات برارزش افزوده محسوب 

نمی شود:

الف( زمین و مستحدثات

1،000،000 قیمت خرید زمین )شامل امتیاز6 خط تلفن ثابت( 
 75،000 هزینه نقل و انتقال سند مالکیت 

 100،000 هزینه تخریب ساختمان قدیمی 
 90،000 مخارج تسطیح و خاک برداری 
50،000 درآمد حاصل از فروش مصالح اسقاطی 
20،000 هزینه نصب حفاظ و نرده دور زمین 
 35،000 هزینه احداث پیاده رو 

ارزش امتیاز خطوط تلفن ثابت مربوط به زمین خریداری شده، مبلغ 125،000 ریال تعیین شده است.

ب( ساختمان

90،000 دریافت پروانه ساختمان و تهیه نقشه 
700،000 مخارج احداث )مواد و مصالح و دستمزد( 

 200،000 هزینه بهره در طول دوره ساخت 
قیمت نقدی ساختمان مشابه در بازار معادل مبلغ   950،000  ریال است.
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ج( ماشین آالت و تجهیزات

300،000 قیمتخرید)قبلازاحتسابتخفیف(
%5 تخفیفاتتجاری

ن/60ـ10/3 تخفیفاتنقدی
75،000 هزینهحملوبیمهحملوعوارضگمرکی
50،000 هزینهنصبوراهاندازی
15،000 موادمصرفیبرایتولیدآزمایشی
10،000 هزینهنگهداریوتعمیراتماهاول
7،500 جریمهتأخیردرپرداختعوارضگمرکی

د( اثاثه

250،000 قیمتخرید)پسازاحتسابتخفیفتجاری(
%3 تخفیفاتتجاری

ن/60ـ10/2 تخفیفاتنقدی
55،000 هزینهحمل

بهاستثنایاثاثهوماشینآالتکهنسیهخریداریشده،بقیهاقالمنقداًخریداریووجهآنپرداختشده
است.

مطلوب است:
الف(تعیینبهایتمامشدههرقلمازداراییها.

ب(صدورسندحسابداریتحصیلداراییهاوپرداختهزینههایمرتبطباآن.
ج(صدورسندحسابداریپرداختبدهیهایناشیازخریدداراییهادردورهتخفیفوبعدازآن.

پاسخ:
الف( قیمت تمام شده زمین

1،000،000 قیمتخرید
)125،000( امتیازتلفن

75،000 هزینهانتقالمالکیت
100،000 هزینهتخریبساختمانقدیمی
90،000 مخارجتسطیحوخاکبرداری

)50،000( درآمدفروشمصالحاسقاط
1،090،000 بهایتمامشدهزمین
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ب( مستحدثات در زمین
20،000 هزینهنصبحفاظونردهدورزمین
35،000 هزینهاحداثپارکینگ
55،000 بهایتمامشدهمستحدثات

ج( ساختمان
90،000 پروانهساختونقشههایفنی

700،000 هزینهاحداث
200،000 هزینهبهرهدرطیدورهساخت
990،000 جمع

)40،000( مازادبهایتمامشدهساختمانبرارزشمتعارف
950،000 قیمتتمامشدهساختمان

د( ماشین آالت و تجهیزات
285،000 قیمتخریدپسازکسرتخفیفاتتجاری
)8،550( تخفیفاتنقدی)%3×285،000(
276،450 خالصقیمتخرید
75،000 هزینهحمل،بیمهوگمرک

50،000 هزینهنصبوراهاندازی
15،000 موادمصرفیبرایتولیدآزمایشی
416،450 بهایتمامشدهماشینآالتوتجهیزات

هـ( اثاثه
250،000 قیمتخریدپسازکسرتخفیفاتتجاری
)5،000( تخفیفاتنقدی)%2×250،000(
245،000 خالصقیمتخرید
55،000 هزینهحمل

300،000 بهایتمامشدهاثاثه

125،000 و( قیمت تمام شده حق االمتیاز
ز( هزینه های جاری )سود و زیانی(

40،000 هزینهبهره)مازادقیمتنقدیبربهایتمامشده(
10،000 هزینهنگهداریماهاولماشینآالت
7،500 جریمهتأخیردرپرداختعوارضگمرکی

57،500 جمع
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شماره سند:                                                         شرکت ……                                    شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                      سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

1،090،000زمین 

55،000مستحدثات در زمین

950،000ساختمان

416،450ماشین آالت

300،000اثاثه 

125،000حق امتیازها

2،415،000                           موجودی نقد ـ بانک 

521،450                           سایر حساب های پرداختنی

2،936،4502،936،450جمع: دو میلیون ونهصد و سی و شش هزار و چهارصد و پنجاه     ریال

شرح سند: تحصیل دارایی های ثابت

تنظیم كننده:                                           تأییدكننده:                                        تصویب كننده:

شماره سند:                                                     شرکت ……                                         شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                    سند حسابداری                                     تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

47،500هزینه های مالی

40،000             ـ هزینه متفرقه مالی

7،500             ـ هزینه تأخیر در پرداخت عوارض گمركی

10،000هزینه تعمیر و نگهداری

57،500             موجودی نقد ـ بانک 

57،50057،500جمع: پنجاه وهفت هزار  و  پانصد    ریال

شرح سند: پرداخت هزینه های شركت

تنظیم كننده:                                          تأییدكننده:                                        تصویب كننده:
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    بدهی ناشی از خرید ماشین آالت در طی مهلت تعیین شده، از سوی خریدار پرداخت شود:

شماره سند:                                                         شرکت ……                                       شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                      سند حسابداری                                     تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

276،450سایر حساب های پرداختنی

276،450                موجودی نقد ـ بانک 

276،450276،450جمع: دویست  و   هفتاد  و  شش  هزار  و  چهارصدو  پنجاه      ریال

شرح سند: پرداخت بدهی طی دوره تخفیف

تنظیم كننده:                                        تأییدكننده:                                 تصویب كننده:

  بدهی مربوطه به موقع پرداخت نگردد:

شماره سند:                                                         شرکت ……                                      شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                       سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

276،450سایر حساب های پرداختنی

8،550هزینه مالی ـ تخفیفات استفاده نشده

285،000                     موجودی نقد ـ بانک

285،000285،000جمع: دویست  و    هشتاد  و  پنج    هزار   ریال

شرح سند: پرداخت بدهی بعد از دوره تخفیف

تنظیم كننده:                                         تأیید كننده:                                تصویب كننده:
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   بدهی ناشی از خرید اثاثه در طی مهلت تعیین شده، از سوی خریدار پرداخت شود:

شماره سند:                                                         شرکت ……                                    شماره صفحه دفتر روزنامه :
تاریخ سند:                                                     سند حسابداری                                    تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

......سایر حساب های پرداختنی

......                     موجودی نقد ـ بانک 

............جمع:

شرح سند: پرداخت بدهی طی دوره تخفیف

تنظیم كننده:                                     تأیید كننده:                                 تصویب كننده:

  بدهی مربوطه به موقع پرداخت نگردد:

شماره سند:                                                    شرکت ……                                          شماره صفحه دفتر روزنامه :
تاریخ سند:                                                سند حسابداری                                            تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

......سایر حساب های پرداختنی

......هزینه مالی ـ تخفیفات استفاده نشده

......                  موجودی نقد ـ بانک 

250،000250،000جمع: دویست و  پنجاه   هزار  ریال

شرح سند: پرداخت بدهی بعد از دوره تخفیف

تنظیم كننده:                                     تأیید كننده:                                   تصویب كننده:
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کار عملی 4     

 از بین كلمات زیر، كلمه های مناسب را در جاهای خالی قرار دهید.

هزینه،  درآمد،  شده،  تمام  بهای  آتی،  جاری،  غیرضروری،  تخریب، ضروری،  از  ناشی  زیان  »موجودی، 
مشهود«  ثابت  نامشهود، 

 ............. ............. محسوب و در زمان مصرف به عنوان  به عنوان  الف( قطعات یدكی و ابزار تعمیراتی معموالًً 
می شوند.  شناسایی 

ب( مخارجی كه بابت بیمه حوادث در خالل دورۀ احداث بنای جدید پرداخت می شود به عنوان بخشی از 
............. ساختمان جدید، ثبت می شود، زیرا جزء مخارج ............. و عادی بنای جدید است.

ج( قطعات عمده آماده جایگزینی، در صورتی كه انتظار می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده واحد 
............. طبقه بندی می گردد. به   عنوان دارایی  تجاری واقع شود، 

د( مخارج تخریب ساختمان قدیمی متعلق به واحد تجاری به منظور احداث بنای جدید به عنوان ............. 
ساختمان، ثبت می شود، زیرا این گونه مخارج مربوط به ساختمان قدیمی است.

 ............. تنها عاید دوره مالی جاری شود، جزء هزینه های دوره  آنها  انتظار می رود منافع  هـ( مخارجی كه 
ماشین آالت. نگهداشت  و  تعمیر  مانند هزینه  ............. همان دوره كسر می شوند،  از  و  محسوب 

و( دارایی های ............. عموماً كاربرد جایگزین ندارند و نمی توان آنها را به اجزای كوچک تر برای فروش تقسیم 
كرد.

کار عملی 5     

مشخص كنید هریک از موارد زیر مربوط به بهای تمام شده كدام حساب دارایی است؟

2      هزینه خرید تانکر 1   كارمزد داللی زمین                        
4   نرده كشی 3   حق ثبت زمین                      

6   پیاده روسازی 5   آسفالت محوطه                      
8   هزینه انتقال سند مالکیت ساختمان 7   احداث پاركینگ                      

10   هزینه بیمه در طول دوره ساخت 9   هزینه خاک برداری                      
12    عوارض و حقوق گمركی ماشین آالت 11    هزینه بارگیری ماشین آالت                     

14    پرده و كركره 13    پرداخت جریمه به علت تأخیر در پرداخت گمركی           

16    منظره سازی 15    دیواركشی دور زمین                                             

18    آالچیق 17    ایجاد فضای سبز            

20   كمد دیواری 19    لوله كشی داخل ساختمان                                      
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22کابینت 21خریدزمینبرایتوسعۀآیندهکارخانه
24قفسهبندی     23پارتیشن

26پرچین 25کتابخانهدیواری
28هزینهحفرچاه 27آبپاشها 

30مونتاژوسائطنقلیه 29هزینهنصبماشینآالت 
32سیستمسرمایشیوگرمایشی 31کولرگازی 

34هزینهتبلیغات 33بازسازیمحلنصبماشینآالت 
36هزینهتخریبساختمانقدیمی 35هزینهحملونقلاولیهوسایطنقلیه 

38مالیاتمستغالتزمین 37فایلکشویی 
40پروانهساختساختمان 39هزینهخریدموتورسیکلت 
42سیستماطفایحریق 41هزینهخریدبیلمکانیکی 

44سردخانه 43هزینهنقشهکشیساختمان 
46کتابخانهقابلجابهجایی 45تراکتوروبولدوزر 

48زمینیکهبهقصدفروشکنارگذاریشده 47میزوصندلی 
50حقالزحمهمهندساننصبماشینآالت 49بازسازیومرمتماشینآالت 

کد یا شرح مخارجشرح حسابردیف

زمین1

مستحدثات2

ساختمان3

اثاثهومنصوبات4

ماشینآالت5

تأسیسات6

سایرداراییها7

منابعومعادن8

وسایطنقلیه9

10...
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کار عملی 6     

برای محاسبه بهای تمام شده دارایی هایی كه در جداول زیر ارائه شده اند، كدام یک از جاهای خالی را با چه 
مبلغی می توان تکمیل نمود؟

29،000،000 خرید نقدی زمین

1،000،000 هزینه انتقال سند

500،000 كارمزد داللی

دیواركشی دور زمین

مالیات غیر قابل استرداد

هزینه حفرچاه

30،800،000 بهای تمام شده زمین

40،000،000 خرید مصالح جهت احداث ساختمان
1،000،000 هزینه بیمه در طول دوره ساخت
10،000،000 پرداخت دستمزد عوامل ساخت

هزینه نقشه كشی
هزینه ایجاد فضای سبز

ایجاد پاركینگ
52،100،000 بهای تمام شده ساختمان

18،000،000 خرید نقدی ماشین آالت

1،000،000 هزینه عوارض و گمركی

جریمه تأخیر در پرداخت حقوق گمركی

700،000 هزینه بارگیری

300،000 بازسازی محل نصب

تعمیر قطعاتی كه در حمل آسیب دیده اند

حق الزحمه متصدیان نصب

21،500،000 بهای تمام شده ماشین آالت
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کار عملی 7     

شركت »هویزه« اطالعات زیر را در خصوص با تحصیل بخشی از اموال در پاییز 96، ارائه نموده است:

مبلغ)1،000 ریال(شرح ردیف

375،000خرید ساختمان فرسوده1

54،500تخریب ساختمان قدیمی2

6،250عواید حاصل از فروش مصالح3

19،075طراحی و نقشه كشی جهت احداث ساختمان 4

75،000تسطیح و آماده سازی زمین5

272،500خرید ماشین آالت با شرط )ن/60 ـ 10/4( ـ از تخفیف استفاده نشد6

4،360حمل و نقل ماشین آالت خریداری شده7

625جریمه رانندگی حمل ماشین آالت 8

925،000مواد و مصالح و دستمزد احداث ساختمان جدید9

125،000زیرسازی برای استقرار ماشین آالت10

9،810نصب ماشین آالت11

2،500محوطه سازی، آسفالت، جدول بندی و ایجاد فضای سبز12

1،250كمک بالعوض به نگهبان كارگاه موقت13

27،250بهره وام كوتاه مدت اخذ شده جهت احداث ساختمان14

مبالغ مربوط به ردیف های2، 4، 6، 7 و 11 همراه با مالیات ارزش افزوده )9%( می باشند.
مطلوب است: 

تعیین بهای تمام شده اموال به تفکیک حساب های مورد استفاده.
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کار عملی 8     

شرکت»شلمچه«ـمعافازمالیاتبرارزشافزودهـبهمنظورافزایشتولید،یکیازساختمانهایقدیمی
متعلقبهواحدتجاریخودرابرایاحداثبنایجدیدتخریبکرد،مخارجپرداختشدهبهشرحزیراست:

2،000،000 الف(تخریبساختمانقدیمی
1،200،000 ب(احداثانبارلوازمومصالحطیدورهاحداث
ج(هزینهبیمهحوادثطیدورهاحداث500،000
د(نقشهکشی400،000

1،150،000 هـ(اخذپروانهساختمانجدید
و(ایجادفضایسبزاطرافساختمان200،000
ز(آسفالتحیاطساختمان350،000

1،350،000 ح(لولهکشیوسیمکشیداخلساختمان
1،800،000 ط(احداثپارکینگ

ی(نردهکشیدورساختمان950،000
8،500،000 ک(مصالحبهکاررفتهدرساختمان

مطلوب است: 
الف(محاسبهبهایتمامشدهداراییها

ب(ثبتحسابداریرویدادفوقدردفترروزنامه

کار عملی 9     

شرکتبازرگانی»خلیجفارس«بهساختمجتمعفروشگاهیجدیدیدراتوبانشهیدچمراناقدامنموده
است،اطالعاتمربوطبهساختاینمجتمعتوسطشرکتمذکوربهشرحزیراست)ازمالیاتبرارزشافزوده

صرفنظرشدهاست(:
96/4/5ـخریدساختمانیفرسودهوغیرقابلاستفادهبهارزش130،000،000ریالازطریقحوالهپایا.

96/4/20ـتخریبساختمانقدیمیباپرداختنقدی4،000،000ریالبهمنظورساختمجتمع.
96/4/27ـفروشنقدیمصالحبهجایماندهازتخریببهبهای1،500،000ریال.

96/4/29ـپرداختمبلغ2،000،000ریالبابتتسطیحوخاکبرداریزمین.
96/5/5ـتهیهنقشهساختمانیباپرداخت5،650،000ریال.

96/5/29ـکسبمجوزساختوتمدیدواصالحپروانهساختمانباپرداخت7،500،000ریال.
96/6/1ـباتوجهبهپرداختهایمتنوعیکهدرارتباطباساختمجتمعپیشبینیمیشود،مدیریتاقدام
بهصدورچکبهمنظورایجادتنخواهبهنامآقایزاهدیـکارپردازشرکتـبهمبلغ30،000،000ریال

نمودتاپرداختهاینقدیکمترازاینمبلغمستقیماًتوسطتنخواهدارانجامشود.
طبقتوافق،گزارشپرداختهایتنخواهدرپایانهرماهدریافتوپسازبررسیوتأیید،چکمربوطبه
تأمینوجهدرهمانروزصادرمیشودوعملیاتصدوراسنادحسابداریبهروشتنخواهمتغیرانجاممیگیرد.
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96/6/30ـ دریافت اسناد هزینه ای به شرح زیر از كارپرداز شركت:

منظور  به  نرده  نصب  و  بابت خرید  ریال  و 2،550،000  گودبرداری  بابت  ریال  پرداخت 3،000،000 
مصرفی. ابزارآالت  و  وسایل  خرید  ریال  و 5،000،000  گود  ایمن سازی 

96/7/30ـ دریافت اسناد هزینه ای به شرح زیر از كارپرداز شركت:

فاضالب  انشعاب  بابت  ریال  و 3،000،000  آب  امتیاز  بابت خرید  ریال  مبلغ 5،000،000  پرداخت 
و 8،000،000 ریال مصالح ساختمانی و 9،000،000 ریال دستمزد كارگران و 2،500،000 ریال 

مشاور. مهندسین  دستمزد 

96/8/11ـ صدور 4 فقره چک 22،500،000 ریالی بابت خرید بخش عمده ای از مصالح ساختمانی طبق نظر 
مهندسین مشاور )تاریخ اولین برگ چک روز خرید ـ 96/8/11ـ و بقیه به فاصله یک ماه از یکدیگر می باشند(

96/8/30ـ دریافت اسناد هزینه ای به شرح زیر از كارپرداز شركت:

پرداخت مبلغ 6،000،000 ریال بابت خرید امتیاز برق و نصب كنتور و7،000،000 ریال بابت مصالح 
ساختمانی و 8،000،000 ریال دستمزد كارگران و 4،000،000 ریال لوله و اتصاالت.

96/9/30ـ دریافت اسناد هزینه ای به شرح زیر از كارپرداز شركت:

پرداخت مبلغ 7،500،000 ریال بابت خرید مصالح ساختمانی و 5،850،000 ریال دستمزد كارگران 
و 4،650،000 ریال بهای ساخت و نصب در و پنجره و 8،500،000 ریال شیرآالت و تجهیزات برقی 
و 1،150،000 ریال تعویض بخشی از لوله كشی آسیب دیده ناشی از تقصیر كارگران ساختمانی كه به 

حساب آنها منظور شد. 

96/10/30ـ دریافت اسناد هزینه ای به شرح زیر از كارپرداز شركت:

پرداخت مبلغ 12،500،000 ریال بابت خرید و نصب تأسیسات حرارتی و برودتی قابل انتقال و  5،500،000 
ریال بابت خرید مصالح ساختمانی و 7،350،000 ریال دستمزد كارگران پس از كسر خسارت ماه قبل ایشان.

96/11/30ـ با دریافت آخرین اسناد هزینه ای به شرح زیر و منظور نمودن وجه نقد باقی مانده نزد كارپرداز 
شركت به حساب ایشان، حساب تنخواه گردان بسته شد:

بابت  ریال  و 2،550،000  روشنایی  تجهیزات  نصب  و  خرید  بابت  ریال  مبلغ 2،100،000  پرداخت 
خرید  ریال  و 3،500،000  كارگران  دستمزد  ریال  و 6،350،000  ساختمان  نخاله  تخلیه  و  تنظیف 

مجتمع. افتتاح  روز  هدایای 

از  پذیرایی  هزینه  بابت  ریال  نقدی 2،450،000  پرداخت  با  مجتمع  از  بهره برداری  و  افتتاح  96/12/19ـ 
مهمانان. به  شده  خریداری  هدایای  اعطای  و  ساختمان  افتتاح  رسمی  مراسم  در  شركت كنندگان 

مطلوب است: 
صدور سند حسابداری رخدادهای فوق و تنظیم حساب دارایی در جریان ساخت در دفتر كل
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 ارزشیابی     
 

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در كالس درس و كارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )كتاب، دفتر، ماشین حساب و ...(2

شركت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در كالس و استدالل آن4

تعریف قیمت تمام شده خرید اموال5

تعریف آیین نامه مخارج جاری و سرمایه ای6

تعریف اجزای بهای تمام شده هر قلم از دارایی های ثابت مشهود7

تفکیک بهای تمام شده هر قلم از دارایی های ثابت مشهود8

توانایی محاسبه بهای تمام شده دارایی های ثابت9

توانایی صدور سند حسابداری خرید اموال10
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د( صدور سند حسابداری بیمه اموال

1   تعریف بیمه اموال و انواع آن 

یًَّة ِضَعاًفا َخاُفواْ َعَلْیِهْم َفْلَیتَُّقو اهللَ َولَْیُقولُواْ َقْواًل َسِدیًدا َِّذیَن لَْو تََرُکواْ ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّ َولَْیْخَش ال

و آنان كه اگر فرزندان ناتوانی از خود بر جای بگذارند بر ]آینده[ آنان بیم دارند باید ]از ستم بر یتیمان مردم نیز[ 
بترسند پس باید از خدا پروا دارند و سخنی ]به جا و[ درست گویند.

)سوره نساء، آیه 9( 

آیا می توانید دارایی یا خدماتی را نام ببرید كه در كشورمان امکان ایجاد بیمه برای آنها وجود نداشته فعالیت
باشد؟

تعریف بیمه: بیمه به مفهوم اطمینان از امکان انتقال خسارت وارده از حوادث احتمالی و ناخواسته به فرد 
یا سازمان دیگری است.

قرارداد بیمه )بیمه نامه(: عقدی است كه به موجب آن یک طرف )بیمه گر( متعهد می شود در ازای دریافت 
حق بیمه از طرف دیگر )بیمه گذار(، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده به او یا شخص ذی نفع را جبران 

كند یا مبلغ معینی را به وی یا شخص ذی نفع بپردازد.
حق بیمه: مبلغی است كه بیمه گر در ازای پذیرش خطر طبق قرارداد بیمه از بیمه گذار مطالبه می كند.
تاریخ شروع پوشش بیمه  ای: عبارت است از تاریخ شروع پذیرش خطر توسط بیمه گر طبق قرارداد بیمه.

خسارت: عبارت است از مبلغ قابل پرداخت در اثر وقوع حوادث تحت پوشش قرارداد بیمه.

مخصوص

بیمه

اجتماعیبازرگانی

حمل ونقل اتومبیلاشخاص
مهندسیآتش سوزیمسئولیت            )باربری(
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شناسایی و تعریف انواع بیمه

چند نمونه از فواید فردی و اجتماعی بیمه را نام ببرید.فعالیت

بیمه، باتوجه به مبنای قانونی، اهداف و مقررات آن به دو 
نوع كلی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف( بیمه های اجتماعی
ب( بیمه های بازرگانی

بسیاری از انواع بیمه های بازرگانی، مربوط به اموال و دارایی های 
شركت است.

آیا در ایجاد انواع بیمه جهت دارایی های شركت،اجباری وجود دارد؟ دلیل آن چیست؟فعالیت

بیمه اموال:

اموال و دارایی های ثابت شركت، باید در برابر خطرات قابل بیمه شدن، تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند، با 
اجرای عملیات بیمه دارایی در سیستم اموال، واحد حسابداری اموال می تواند سند حسابداری را صادر نماید.

الف( بیمه اتومبیل: 
هدف از ایجاد  بیمه اتومبیل، جبران خسارات وارده به اتومبیل، اشخاص ثالث و سرنشینان اتومبیل در اثر 

حوادث رانندگی است.
انواع بیمه اتومبیل عبارت اند از:

1    بیمه اجباری شخص ثالث
2    بیمه اجباری حوادث راننده

3    بیمه بدنه
ب( بیمه باربری )حمل و نقل(: 

بیمه باربری رشته ای از بیمه اموال است كه كاال را در مقابل خطرات حمل از طریق دریا، زمین یا هوا، از مبدأ 
تا مقصد تحت شرایط خاصی مورد پوشش قرار می دهد.

ج( بیمه آتش سوزی: 
بیمه آتش سوزی پوششی است كه خسارات و زیان های ناشی از وقوع آتش سوزی، صاعقه و انفجار كه به اموال 

مورد بیمه وارد می شود را براساس شرایط مندرج در بیمه نامه جبران كند.
البته بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطراتی مانند سیل، زلزله، طوفان، اعتصاب، رانش و 

ریزش زمین و... را نیز به تبع آن بیمه نماید.
د( بیمه مسئولیت:

 بیمه گر در این بیمه تعهد می كند خسارت هایی را كه بیمه گذار به طور ناخواسته، به اموال و مسئولیت ثالث 
وارد می كند و مسئول جبران آنها شناخته می شود، پرداخت نماید.

حمل ونقل 

اموال)باربری(

اتومبیل

آتش سوزی

مسئولیت
مهندسی
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هـ( بیمه مهندسی: 
بیمه گر در چهارچوب شرایط بیمه نامه مهندسی تعهد می كند كه خسارت و یا زیان  ناشی از حوادث اموالی 
را كه مسئولیت طراحی، ساخت، نصب، تعمیر و یا نگهداری آنها بر عهده مهندسان بوده است در دوره های 

ساخت و بهره برداری جبران نماید.

بیمه گذار محترم با توجه به اینکه بیمه نامه مورد درخواست بر اساس مندرجات این پیشنهاد صادر خواهد شد، خواهشمند است آن 
را با دقت مطالعه و تکمیل فرمایید.

نام بیمه گذار:                                               کد ملی:                                          شماره تماس:
نشانی کامل محل مورد بیمه: )به ترتیب نام استان، شهر، خیابان اصلی، خیابان فرعی، پالک، واحد(

                                                                                                                         کد پستی:
موضوع فعالیت:

نوع مالکیت:                                           ملکی                                       استیجاری 
مدت بیمه: یک سال از ساعت 24روز                                                            تا ساعت 24روز

خطرات تحت پوشش: حریق، انفجار، صاعقه، زلزله، مسئولیت مالی در مقابل همسایگان، هزینه پاک سازی محل حادثه، سرقت 
و وقفه در فعالیت )عدم النفع(

ساختمان و موجودی و محتویات مورد بیمه به شرح زیر تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت:

حق بیمهسرمایه و پایه تعهداتمورد بیمهخطرات مورد تعهدردیف

حریق، انفجار، صاعقه و زلزله1
الف( ساختمان به ارزش

ب( موجودی و محتویات به 
ارزش

30،000،000 ریال

70،000،000 ریال

ـ حق بیمه حریق، انفجار و صاعقه 
بر اساس نرخ مندرج در تعرفه

ـ زلزله 40،000 ریال

80،000 ریال20،000،000 ریالموجودی و محتویاتسرقت با شکست حرز2

10،000 ریال5،000،000 ریالزیان مالیوقفه در فعالیت3

هزینه پاک سازی محل پس از 4
وقوع خطرات بیمه شده

پاک سازی ساختمان 
2،000 ریال2،000،000 ریالو موجودی و محتویات

مسئولیت مالی در برابر همسایگان 5
ناشی از آتش سوزی و انفجار

هزینه بازسازی و جایگزینی 
14،000 ریال20،000،000 ریالاموال همسایگان

افزایش پایه تعهدات در صورت تمایل بیمه گذار
با توجه به اینکه تعهدات فوق الذكر حداكثر تا 30 برابر )1/5 برابر  ، 2 برابر  ، 2/5 برابر  ، 3 برابر  ، 3/5 برابر  ، 4 برابر  ، 

4/5 برابر  ، 5 برابر  ، تا 50 برابر   ( قابل افزایش می باشد در صورت تمایل لطفاً ضریب افزایش را مشخص فرمایید.
ضریب افزایش ............................... برابر

تاریخ پیشنهاد:                                            امضای بیمه گذار:                            نام و کد نمایندگی:
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2    صدور سند حسابداری بیمه اموال
اسناد حسابداری مربوط به بیمه دارایی معموالً شامل دو مورد است.

   سند ایجاد بیمه و پرداخت وجه آن:

شماره سند:                                                       شرکت ……                                       شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                    سند حسابداری                                     تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××××پیش پرداخت ها ـ پیش پرداخت بیمه 

××××سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات ارزش افزوده

××××                 موجودی نقد ـ بانک 

××××××××جمع:

شرح سند: بابت خرید بیمه نامه......

تنظیم كننده:                                         تأیید كننده:                                        تصویب كننده:

 
    سند شناسایی هزینه در پایان دوره مالی :  

شماره سند:                                                            شرکت ……                                  شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                         سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××××هزینه های اداری ـ هزینه های حق بیمه 

××××              پیش پرداخت ها ـ پیش پرداخت بیمه

××××××××جمع:

شرح سند: بابت شناسایی هزینه در پایان سال

تنظیم كننده:                                             تأیید كننده:                                            تصویب كننده:
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مثال: 
شركت »  مهردشت« در تاریخ 95/10/1 بابت بیمه یک ساله ساختمان مؤسسه و مالیات متعلقه آن جمعاً 
مبلغ 21،800،000 ریال پرداخت نمود، سند حسابداری مربوط به خرید بیمه نامه و شناسایی هزینه را در 

پایان سال انجام دهید.

شماره سند:                                                        شرکت ……                                     شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 95/10/1                                        سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

20،000،000پیش پرداخت ها ـ پیش پرداخت بیمه 

1،800،000سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات ارزش افزوده

21،800،000                 موجودی نقد ـ بانک 

21،800،00021،800،000جمع: بیست و یک میلیون و  هشتصد  هزار  ریال

شرح سند: بابت خرید بیمه نامه اموال

تنظیم كننده:                                         تأیید كننده:                                        تصویب كننده:

شماره سند:                                                           شرکت ……                                   شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 95/12/30                                      سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

5،000،000هزینه های اداری ـ هزینه های حق بیمه 

5،000،000              پیش پرداخت ها ـ پیش پرداخت بیمه

5،000،0005،000،000جمع: پنج   میلیون  ریال

شرح سند: بابت شناسایی هزینه بیمه در پایان سال

تنظیم كننده:                                             تأیید كننده:                                            تصویب كننده:

20،000،000*
 

3
12 = 5،000،000  
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شماره سند:                                                              شرکت ……                                شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 95/3/31                                           سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

20،000،000پیش پرداخت ها ـ پیش پرداخت بیمه 

.........

.....                          

جمع:

شرح سند: بابت خرید بیمه نامه اموال

تنظیم كننده:                                             تأیید كننده:                                            تصویب كننده:

20،000،000*
 

?
12

= .....  

شماره سند:                                                              شرکت ……                                شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:95/12/30                                           سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

هزینه های اداری ـ هزینه های حق بیمه 

.....                  

جمع:

شرح سند: بابت شناسایی هزینه بیمه در پایان سال

تنظیم كننده:                                             تأیید كننده:                                            تصویب كننده:

در فصل )پودمان( سوم، با نحوه صدور سند حسابداری ایجاد مطالبات از شركت های بیمه گر بابت خسارت دیدن 
اموال تحت پوشش بیمه و خسارت دریافتی از شركت های بیمه آشنا می شویم.

 اگر بیمه نامه فوق مربوط به بیمه شخص ثالث اتومبیل متعلق به شركت باشد كه در تاریخ 95/3/31 فعالیت
خریداری شده باشد ثبت های مربوط را انجام دهید.
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کار عملی 10    
شركت »قصرشیرین« در ابتدای سال مالی 1396 افتتاح شد، این شركت در راستای اهداف مدیران خود، پس 
از خرید و تحصیل هر قلم از دارایی های ثابت شركت، نسبت به عقد قرارداد بیمه یک ساله با شركت بیمه 

»ایران« اقدام نموده است.
اطالعات مربوط به بیمه دارایی های این شركت به صورت جدول زیر است:

تاریخ عقد قراردادمبلغ حق بیمه نام دارایی 
7،200،0001396/2/1 ساختمان

4،800،0001396/6/1 ماشین آالت
3،600،0001396/4/31 تأسیسات

1،800،0001396/10/1وسایط نقلیه
1396/11/30 1،200،000 اثاثه و منصوبات

18،600،000 جمع

به تمامی مبالغ 9% عوارض و مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.
مطلوب است: 

تنظیم اسناد حسابداری مربوط به انعقاد قرارداد بیمه در طی سال و منظور نمودن هزینه بیمه در پایان سال

کار عملی 11    
شركت »طبس« یک باب خانه كلنگی را در ابتدای تیر ماه سال 1396 با پرداخت مبلغ 250،000،000 
ریال نقداً خریداری نمود و بابت مخارج محضری 10،000،000 پرداخت نمود، سایر رخدادهای مرتبط با 

ساخت بنا به شرح زیر است:
96/5/1ـ دریافت مجوز ساخت بنا از شهرداری      190،000،000

96/5/5ـ مخارج تخریب ساختمان كهنه 120،000،000
96/5/6ـ دریافت وجه فروش حاصل از مخارج به جای مانده         50،000،000

96/9/30ـ مخارج تا پایان عملیات احداث ساختمان )دفتر تجاری( 763،000،000
96/10/1ـ پرداخت بابت بیمه یک ساله ساختمان مؤسسه           3،600،000

مطلوب است: 
تنظیم سند حسابداری رخدادهای فوق تا پایان سال 96 )بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده(

کار عملی 12 
شركت »سوسنگرد« كه مؤدی مالیات بر   ارزش افزوده نیست، در سال 1395 قطعه زمینی را كه در آن یک 
ساختمان قدیمی وجود داشت خریداری كرد، شركت مذكور ساختمان قدیمی را تخریب و زمین را خاک برداری 

و ساختمان جدیدی روی آن احداث كرد، ساختمان جدید همان سال تکمیل و آماده بهره برداری شد.
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سایر اطالعات به شرح زیر است:
12،000،000 الف( خرید نقدی زمین 95/3/9 

500،000 ب( پرداخت هزینه انتقال سند زمین 
150 ،000 ج( پرداخت كارمزد داللی بابت خرید زمین 

1 ،400 ،000 د( هزینه تخریب و خاک برداری ساختمان 
800 ،000 هـ( فروش مواد و مصالح باقی مانده از ساختمان قدیمی 
500 ،000 و( هزینه گودبرداری 
400 ،000 ز( هزینه نرده كشی دور زمین 
300 ،000 ح( هزینه بیمه حوادث ساختمان در طول دوره ساخت 

17 ،500 ،000 ط( مخارج احداث بنای جدید 
110 ،000 ی( هزینه پذیرایی كاركنان به مناسبت ورود به ساختمان جدید ـ 96/9/31 
392 ،400 ک( بیمه یک ساله ساختمان پس از بهره برداری + مالیات ارزش افزوده )%9( 

مطلوب است: 
الف( محاسبه بهای تمام شده زمین، مستحدثات و ساختمان.

ب( ثبت حسابداری رویداد فوق در دفتر روزنامه.
ج ( ثبت حسابداری شناسایی هزینه بیمه در پایان سال.

کار عملی 13  
شركت »ابوموسی« برای خرید ماشین آالتی از شركت »چابهار« مخارج زیر را انجام داده است:

30،000،000 الف( قیمت خرید ـ بعد از كسر تخفیف تجاری 
%3 ب( تخفیف تجاری  

ن/60 ـ 4، 10 ج( شرط خرید  
3،400،000 د( مخارج حمل و بیمه حمل دریایی 

300،000 هـ( مخارج تعمیر ناشی از آسیب دیدگی حمل )از بیمه خسارتی دریافت نشد( 
2،000،000 و( مخارج مربوط به زیرسازی 
1،500،000 ز( حق الزحمه مهندسان نصب 

900،000 ح( مواد مصرف شده برای تولید آزمایشی ماشین آالت 
480،000 ط( بیمه یک ساله ماشین آالت پس از نصب 

1،100،000 ی( حقوق متصدی ماشین آالت )حقوق ماه اول پس از راه اندازی( 
200،000 ک( هزینه تعمیرات پس از راه اندازی ماشین آالت 

به ردیف های »الف، د، ز،ح و ط« 9% مالیات ارزش افزوده تعلق می گیرد.
مطلوب است: 

الف( محاسبه بهای تمام شده ماشین آالت
ب( ثبت حسابداری رویدادهای فوق در دفتر روزنامه
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ارزشیابی      

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در كالس و كارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )كتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شركت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در كالس و استدالل آن4

تعریف قیمت تمام شده خرید اموال5

تعریف بیمه6

طبقه بندی انواع بیمه7

شناخت و طبقه بندی انواع بیمه اموال8

توانایی صدور سند حسابداری پرداخت وجه بیمه )خرید بیمه نامه( 9
طی سال

توانایی صدور سند حسابداری هزینه بیمه اموال در پایان سال10
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تفکر کنید 

مسئولیت  می دهند،  انجام  که  اعمالی  به  نسبت  خداوند  مقابل  در  انسان ها  همه  قرآنی  تعالیم  طبق 

پاسخگویی و یا حساب دهی دارند. یک کمک حسابدار خرید اموال چگونه می تواند این مسئولیت را 

به جا آورد؟

بحث کنید 
به نظر شما کمک حسابدار خرید اموال در برابر خدا، خویشتن، جامعه و محیط زیست چه مسئولیت هایی 

دارد؟



شرح کار:
1 مطالعه و تسلط بر آیین نامه معامالت داخلي شركت و آیین نامه هاي داخلي

2 مطالعه و تسلط بر آیین نامه تفکیک مخارج جاري و سرمایه اي
3 تطبیق اسناد خرید دارایي با آیین نامه معامالت براساس نوع معامله )جزئي ـ كلي ـ عمده(

4 تطبیق اسناد خرید دارایي با آیین نامه تفکیک مخارج جزئي و سرمایه اي )جزئي و كلي(
5 شناسایي نوع دارایي از لحاظ انواع طبقه بندي

6 تحویل اسناد مالکیت و بیمه دارایي به اشخاص ذي صالح طبق آیین نامه داخلي
7 تفکیک و شناسایي هزینه هاي جانبي خرید دارایي

8 محاسبه قیمت تمام شده دارایي
9 صدور سند حسابداري خرید دارایي

استاندارد عملکرد:  صدور سند حسابداري خرید اموال بر اساس آیین نامه معامالت و آیین نامه تفکیک مخارج جاري و سرمایه اي با توجه به 
اسناد و مدارک مثبته

شاخص ها:
2  طبقه بندي دارایي ها  1  كنترل مستندات خرید اموال                  

4  صدور سند حسابداري بیمه اموال            3  صدور سند حسابداري خرید اموال               
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: میز و صندلي اداري ـ ملزومات اداري
ابزار و تجهیزات: كامپیوتر ـ پرینتر ـ نرم افزار اموال ـ نرم افزار اكسل ـ فرم كارت اموال ـ آیین نامه معامالت ـ آیین نامه تفکیک مخارج 

جاري و سرمایه اي ـ اتاق كار ـ ماشین حساب 

   معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از3 مرحله کارردیف
1كنترل مستندات خرید اموال1
1طبقه بندي دارایي ها 2
1صدور سند حسابداري خرید اموال3
2صدور سند حسابداري بیمه اموال4

2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی صدور سند خرید اموال و بیمه
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