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سود یا زیان ناشی از فروش دارایی ثابت
در زمان فروش دارایی ثابت، تفاوت بین خالص ارزش فروش و ارزش دفتری آن سود یا زیان برای شرکت 
است، در صورتی که خالص ارزش فروش بیشتر از ارزش دفتری باشد، شرکت سود ناشی از فروش کسب 

می کند و در صورتی که خالص ارزش فروش از ارزش دفتری کمتر باشد، شرکت متحمل زیان می شود.
ارزش دفتری دارایی ثابت - خالص ارزش فروش = سود یا زیان فروش دارایی ثابت

مثال: 
مبلغ  به  نقدی  صورت  به  خودرو  دستگاه  یک  خرید  برای   1395 سال  ابتدای  در  »آبدانان«  شرکت 
180،000،000 ریال اقدام کرد، در تاریخ 1395/06/31 شرکت تصمیم می گیرد که وسیله نقلیة مذکور 
را به صورت نقدی به فروش رساند. یادآوری می شود براساس ماده 149 قانون مالیات های مستقیم نرخ هزینة 
استهالک دارایی مذکور 6 سال به روش خط مستقیم و ارزش اسقاط آن در پایان عمر مفید صفر است.  

مطلوب است: 
الف( صدور سند حسابداری خرید دارایی ثابت 

ب( صدور سند حسابداری هزینه استهالک 
ج( صدور سند حسابداری خروج دارایی ثابت از دفاتر با فرض

1  قیمت فروش دارایی ثابت 90،000،000 ریال است،
2  قیمت فروش دارایی 165،000،000 ریال است،

3  قیمت فروش دارایی ثابت 180،000،000 ریال است،
ثبت حسابداری خرید دارایی ثابت به شرح زیر صادر خواهد شد.

شمارۀ سند:                                                            شرکت آبدانان                                           شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند: 1395/01/01                                       سند حسابداری                                            تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

180،000،000وسایط نقلیه

180،000،000           موجودی نقد

180،000،000180،000،000جمع: یک صد و هشتاد میلیون ریال

شرح سند: خرید یک دستگاه خودرو

تنظیم کننده:                                                    تأییدکننده:                                                تصویب کننده:

هزینه استهالک دارایی ثابت به شرح زیر محاسبه می شود.

 
هزینه استهالک دارایی ثابت 

تا انتهای شهریور 1395 = 
ارزش اسقاط - بهای تمام شده دارایی ثابت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمر مفید

= 
ـــــــــــــــــــــــــ180،000،000

6
 × 

ـــــــ6
12

 = 15،000،000

خالص ارزش فروش عبارت  است از بهای فروش پس از کسر مخارج برآوردی تکمیل؛ بازاریابی و فروش نکته
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بنابراین ثبت هزینه استهالک تا زمان فروش )پایان شهریورماه(، به شرح زیر صادر می گردد. 

شمارۀ سند:                                                             شرکت آبدانان                                           شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1395/06/31                                       سند حسابداری                                         تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

15،000،000هزینة استهالک وسایط نقلیه

15،000،000استهالک انباشتة وسایط نقلیه

15،000،00015،000،000جمع: پانزده میلیون ریال

شرح سند: ثبت سند حسابداری هزینة استهالک شش ماهة اول 1395

تنظیم کننده:                                                    تأییدکننده:                                                تصویب کننده:

پس از ثبت هزینة استهالک دارایی ثابت و مانده گیری حساب استهالک انباشته، ثبت فروش دارایی ثابت 
به شرح زیر است؛

سند حسابداری فروش به مبلغ 90،000،000 ریال:

165،000،000 =    15،000،000 - 180،000،000 = ارزش دفتری وسیله نقلیه  
)75،000،000( = 165،000،000 - 90،000،000 = سود )زیان( فروش   

 

شمارۀ سند:                                                             شرکت آبدانان                                           شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1395/06/31                                       سند حسابداری                                           تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

90،000،000موجودی نقد 

15،000،000استهالک انباشتة وسایط نقلیه 

75،000،000زیان ناشی از فروش وسایط نقلیه

180،000،000 وسایط نقلیه

180،000،000180،000،000جمع: یک صد و هشتاد میلیون ریال

شرح سند: فروش دارایی ثابت از شرکت

تنظیم کننده:                                                    تأییدکننده:                                                تصویب کننده:
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سند حسابداری فروش به مبلغ 165،000،000 ریال:

0 = 165،000،000 - 165،000،000 = سود )زیان( فروش

شمارۀ سند:                                                            شرکت آبدانان                             شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1395/06/31                                      سند حسابداری                           تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                 تأییدکننده:                                           تصویب کننده:

سند حسابداری فروش به مبلغ 180،000،000 ریال:

15،000،000 = 165،000،000 - 180،000،000 = سود )زیان( فروش   

شمارۀ سند:                                                            شرکت آبدانان                             شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1395/06/31                                      سند حسابداری                         تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                 تأییدکننده:                                           تصویب کننده:
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کار عملی 1   

شدة  تمام  بهای  به  نقلیه  وسیلة  دستگاه  یک  خرید  به   1394/12/10 تاریخ  در  »کاشان«  شرکت 
250،000،000 ریال اقدام کرد، استهالک وسیلة مذکور بر مبنای روش نزولی با نرخ 25 درصد است، در 
صورتی که شرکت در تاریخ 1396/05/31 قصد فروش دارایی مذکور را به مبلغ 200،000،000 ریال به 

باشد،  داشته  نسیه  صورت 
مطلوب است:

الف( محاسبة سود و زیان ناشی از فروش دارایی ثابت؛
ب( صدور سند حسابداری فروش دارایی ثابت.

شمارۀ سند:                                                            شرکت کاشان                            شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1396/05/31                                     سند حسابداری                           تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع : 

شرح سند : فروش وسیله نقلیه

تنظیم کننده:                                                 تأییدکننده:                                           تصویب کننده:

مبلغ فعالیت به  خود  عملیات  اجرای  جهت  آالتی  ماشین  خرید  برای   1393 سال  ابتدای  در  »بدره«  شرکت 
10،000،000 ریال اقدام کرد. پس از استفاده از دارایی مذکور در طی سه سال، در انتهای سال 1395 
شرکت مذکور ماشین آالت را به مبلغ 12،000،000 ریال به فروش رساند. مدیریت شرکت اعتقاد دارد 
که فروش دارایی ثابت برای شرکت 2،000،000 ریال سود داشته است در حالی که حسابدار شرکت 

اعتقاد دارد که این مبلغ اشتباه است. به نظر شما:
الف( علت تفاوت دیدگاه حسابدار با مدیر شرکت چیست؟ 

ب( شما به عنوان شخصی مستقل نظر کدام یک را تأیید می کنید؟ چرا؟ 
با اطالعات گفته شده می توان گفت حسابدار چه مبلغی را به عنوان سود فروش دارایی تلقی  ج( آیا 

می کند؟ 
د( برای ثبت حسابداری فروش مذکور، به چه اطالعات دیگری نیاز است؟ بحث کنید.
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کار عملی 2   

شرکت »الهیجان« در تاریخ 1392/01/01 اقدام به خرید یک دستگاه ماشین آالت تولیدی به بهای تمام شده 
120،000،000 ریال نمود، استهالک ماشین آالت مذکور 5 ساله خط مستقیم و ارزش اسقاط آن در پایان 

عمر مفید صفر است، در تاریخ 1396/05/01 شرکت اقدام به فروش ماشین آالت مذکور نمود.
مطلوب است: 

صدور سند حسابداری فروش دارایی با هر یک از مفروضات زیر:
الف( شرکت مبلغ 5،000،000 ریال بابت حمل ماشین آالت فروش رفته تا محل خریدار پرداخت نمود و 

ماشین آالت مذکور را به مبلغ 28،000،000 ریال به صورت نقدی فروخت.
ب( ماشین آالت مذکور در محل کارخانه به مبلغ 13،000،000 ریال به صورت نقدی به فروش رفت.
ج( ماشین آالت مذکور در محل کارخانه به مبلغ 16،000،000 ریال به صورت نقدی به فروش رفت.
د( ماشین آالت مذکور در محل کارخانه به مبلغ 17،000،000 ریال به صورت نقدی به فروش رفت.

در بعضی مواقع شرکت ها اقدام به اهدای دارایی ثابت می کنند؛ دالیل آن را ذکر کنید.فعالیت

اهدای دارایی ثابت:
اهدای دارایی یعنی واگذاری کلیة منافع آتی یک دارایی به اشخاص ثالث، بدون دریافت هرگونه ما به ازایی 
در قبال آن. خروج دارایی ثابت در قبال اهدا، نیازمند تصویب توسط مقامات مسئول شرکت است. در زمان 
اهدای دارایی پس از دریافت مصوبات مورد نیاز، حسابدار اقدام به صدور سند حسابداری می کند. هزینة اهدای 
معادل ارزش منصفانة دارایی ثابت در زمان اهداست، درصورتی که در زمان اهدا، ارزش منصفانة دارایی ثابت 
بیش از ارزش دفتری آن باشد، سود شناسایی می شود و در صورتی که ارزش منصفانة دارایی ثابت، از ارزش 

دفتری آن کمتر باشد، زیان شناسایی می شود.
مثال:

شرکت »تبریز« در تاریخ 1395/01/01 یک واحد آپارتمان اداری اسکلت فلزی به مبلغ 210،000،000 
ریال خریداری کرد، در تاریخ 1396/07/30 شرکت واحد آپارتمان مذکور را به بنیاد خیریه اهدا کرد. طبق 
مادة 149 قانون مالیات های مستقیم، روش استهالک ساختمان اداری اسکلت فلزی 25 ساله، خط مستقیم 
است و ارزش اسقاط آپارتمان اداری در پایان عمر مفید، صفر در نظر گرفته می شود. با توجه به اینکه ارزش 
منصفانة واحد آپارتمان مذکور در تاریخ اهدا به مبلغ 220،000،000 ریال است، ثبت حسابداری اهدای 

دارایی ثابت به شرح زیر در دفاتر صادر می گردد.
هزینة استهالک دارایی  

ثابت در سال 1395  =  
ارزش اسقاط - بهای تمام شده دارایی ثابت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمر مفید

=  
210،000،000-0

ـــــــــــــــــــــــــ
25

 =  8،400،000

هزینة استهالک دارایی ثابت 
در سال 1396 تا تاریخ اهدا =  

210،000،000-0
ـــــــــــــــــــــــــ

25
 × 

ـــــــ7
12

 = 4،900،000  
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13،300،000 = 4،900،000 + 8،400،000 = استهالک انباشته تا تاریخ اهدا   
196،700،000 = 13،300،000 - 210،000،000 = ارزش دفتری آپارتمان  

23،300،000 = 196،700،000 - 220،000،000 = سود یا زیان ناشی از اهدا

شمارۀ سند:                                                     شرکت تبریز                                     شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1396/07/30                            سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

220،000،000هزینه اهدا
13،300،000استهالک انباشته ساختمان اداری 

23،300،000                سود اهدا ساختمان اداری
210،000،000                       ساختمان اداری

233،300،000233،300،000جمع: دویست و سی و سه میلیون و سیصد هزار ریال
شرح سند: بابت اهدا دارایی ثابت به بنیاد خیریه

تنظیم کننده:                                         تأییدکننده:                                             تصویب کننده:

کار عملی 3   
شرکت تولیدی »تهران« که در زمینة تولید محصوالت قندی فعالیت دارد، در تاریخ 1388/01/01 جهت 
ماده 149  کرد. طبق  اقدام  ریال  مبلغ 14،000،000  به  تمام شده  بهای  به  تولیدی  آالت  ماشین  خرید 
و روش خط مستقیم  با عمر مفید ده سال  باید  مالیات های مستقیم، ماشین آالت مذکور  قانون  اصالحی 
مستهلک شود، همچنین ارزش اسقاط ماشین آالت در پایان عمر مفید، صفر است. به دلیل پایین آمدن 
کیفیت محصوالت تولیدی، مدیریت شرکت در تاریخ 1396/06/31 اقدام به برکناری ماشین آالت مذکور 

کرد. شرکت، ماشین آالت مذکور را به صورت رایگان به شرکتی دیگر واگذار کرد. 
مطلوب است: 

محاسبة سود و زیان خروج دارایی ثابت از شرکت و صدور سند حسابداری اهدای دارایی ثابت با فرض اینکه:
الف( ارزش منصفانة ماشین آالت مذکور در تاریخ اهدا 1،500،000 ریال باشد
ب( ارزش منصفانة ماشین آالت مذکور در تاریخ اهدا  2،100،000 ریال باشد
پ( ارزش منصفانة ماشین آالت مذکور در تاریخ اهدا  3،000،000 ریال باشد



 الف( ارزش منصفانه ماشین آالت مذکور در تاریخ اهداء 1،500،000 ریال باشد.
شمارۀ سند:                                                        شرکت تهران                                   شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند :                                                      سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                         تأییدکننده:                                              تصویب کننده:

ب( ارزش منصفانه ماشین آالت مذکور در تاریخ اهداء 2،100،000 ریال باشد.

شمارۀ سند:                                                        شرکت تهران                                   شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند :                                                      سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                         تأییدکننده:                                              تصویب کننده:

پ( ارزش منصفانه ماشین آالت مذکور در تاریخ اهداء 3،000،000 ریال باشد.

شمارۀ سند:                                                        شرکت تهران                                    شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند :                                                      سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                         تأییدکننده:                                              تصویب کننده:
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کار عملی 4   
تاریخ  در  است،  فعال  کرمانشاه  شهر  سطح  در  لبنیات  توزیع کننده  به عنوان  »کرمانشاه«  بازرگانی  شرکت 
استهالک  و  تمام شده  بهای  که  نمود  کامیون  دستگاه  یک  اهداء  به  اقدام  کرمانشاه  1395/12/29 شرکت 

است. بوده  ریال  و 250،000،000  ریال  ترتیب 400،000،000  به  اهداء  تاریخ  در  آن  انباشته 
مطلوب است:

 صدور سند حسابداری با توجه به هر یک از مفروضات زیر:
الف( ارزش منصفانه کامیون در تاریخ اهدا 180،000،000 ریال است
ب( ارزش منصفانه کامیون در تاریخ اهدا 150،000،000 ریال است
ج( ارزش منصفانه کامیون در تاریخ اهدا 120،000،000 ریال است.

معاوضة دارایی ها   

به معاوضة دارایی های خود کنند.  اقدام  به شرایطی خاص  با توجه  در بعضی مواقع شرکت ها ممکن است 
براساس استانداردهای حسابداری، معاوضة دارایی های ثابت مشهود بر مبنای ارزش منصفانة دارایی واگذار 
قرار  مالک  است،  تعیین  قابل  بیشتری  وضوح  با  که  هرکدام  شده،  تحصیل  دارایی  منصفانة  ارزش  یا  شده 
می گیرد. در شرایط معاوضه، حسابدار شرکت باید پس از جمع آوری مستندات مربوط به معاوضه، موارد زیر 

را انجام دهد: 
الف( محاسبه و ثبت هزینه استهالک از ابتدای سال تا تاریخ معاوضه؛

ب( بهنگام نمودن حساب استهالک انباشته و ارزش دفتری دارایی تا تاریخ معاوضه؛ 
پ( شناسایی سود )زیان( ناشی از معاوضه در صورت وجود؛

ارزش دفتری دارایی واگذار شده - ارزش منصفانه دارایی واگذار شده = سود یا زیان معاوضه 

ت( محاسبه ارزش دارایی تحصیل شده؛

ارزش منصفانه دارایی واگذار شده = ارزش دارایی جدید   سرک پرداختی +
  سرک دریافتی  -

تجهیزات موجود با تجهیزات شرکت دیگری معاوضه می شود.
 معاوضه
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ث( ثبت معاوضه دارایی به شرح زیر:
حالت اول : معاوضه منجر به سود شود و شرکت سرک نقدی دریافت گردد.

شمارۀ سند:                                                   شرکت .........                                     شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند :                                                سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرح  کد حسابردیف

×××دارایی تحصیل شده )ارزش منصفانه(

×××استهالک انباشته دارایی واگذار شده

×××موجودی نقد

×××                   سود ناشی از معاوضه

×××                   دارایی واگذار شده )بهای تمام شده(

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                         تأییدکننده:                                              تصویب کننده:

حالت دوم: معاوضه منجر به سود شود و شرکت سرک نقدی پرداخت گردد.

شمارۀ سند:                                                 شرکت .........                                       شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند :                                              سند حسابداری                                     تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرح  کد حسابردیف

×××دارایی تحصیل شده )ارزش منصفانه(

×××استهالک انباشته دارایی واگذار شده

×××                   موجودی نقد

×××                   سود ناشی از معاوضه

×××                   دارایی واگذار شده )بهای تمام شده(

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                         تأییدکننده:                                              تصویب کننده:
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حالت سوم: معاوضه منجر به زیان شود و شرکت سرک نقدی دریافت گردد.

شمارۀ سند:                                                   شرکت .........                                     شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند :                                                سند حسابداری                                    تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرح  کد حسابردیف

×××دارایی تحصیل شده )ارزش منصفانه(

×××استهالک انباشته دارایی واگذار شده

×××موجودی نقد

×××زیان ناشی از معاوضه

×××                   دارایی واگذار شده )بهای تمام شده(

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                         تأییدکننده:                                              تصویب کننده:

حالت چهارم: معاوضه منجر به زیان شود و شرکت سرک نقدی پرداخت گردد.

شمارۀ سند:                                                       شرکت .........                                 شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند :                                                      سند حسابداری                             تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرح  کد حسابردیف

×××دارایی تحصیل شده )ارزش منصفانه(

×××استهالک انباشته دارایی واگذار شده

×××زیان ناشی از معاوضه

×××                   موجودی نقد

×××                   دارایی واگذار شده )بهای تمام شده(

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                         تأییدکننده:                                              تصویب کننده:
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مثال : 
ارزش  و  ریال   70،000،000 دفتری  ارزش  به  زمین  قطعه  یک  معاوضة  به  اقدام  »  اصفهان «  شرکت 
منصفانة 100،000،000 ریال در ازای یک  واحد آپارتمان متعلق به شرکت » کاشان« به ارزش دفتری 
80،000،000 ریال کرد. ارزش منصفانة آپارتمان در بازار مشخص نیست و مبلغ 40،000،000 ریال وجه 

نقد در زمان معاوضه از طرف شرکت اصفهان به شرکت کاشان پرداخت شده است،
مطلوب است:

صدور اسناد حسابداری برای شرکت اصفهان و کاشان

الف( اصفهان

شمارۀ سند:                                                 شرکت اصفهان                                     شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند :                                                 سند حسابداری                                    تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
140،000،000ساختمان

70،000،000                          زمین
40،000،000                          موجودی نقد

30،000،000                          سود ناشی از معاوضه دارایی

140،000،000140،000،000جمع : یک صد  و چهل میلیون ریال

شرح سند : صدور سند حسابداری معاوضه در دفاتر اصفهان

تنظیم کننده:                                         تأییدکننده:                                        تصویب کننده:

درصورتی که نتوان ارزش منصفانة دارایی واگذار شده و دارایی تحصیل شده را به صورت قابل اتکایی 
برآورد کرد، هیچ گونه سود یا زیانی از بابت معاوضه شناسایی نمی شود و ارزش دارایی تحصیل شده با 

توجه به ارزش دفتری دارایی واگذار شده و سرک دریافتی )پرداختی( تعیین می شود.

نکته
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ب( کاشان

شمارۀ سند:                                                        شرکت کاشان                                شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند :                                                       سند حسابداری                              تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

100،000،000زمین

40،000،000موجودی نقد

60،000،000                          سود ناشی از معاوضه

80،000،000                          ساختمان

140،000،000140،000،000جمع: یک صد و چهل میلیون ریال

شرح سند: صدور سند حسابداری معاوضه در دفاتر کاشان

تنظیم کننده:                                                         تأییدکننده:                                              تصویب کننده:

کار عملی 5   
اطالعات مربوط به جدول زیر را تکمیل کنید.

مبلغمبلغمبلغمبلغشرح

مشخص نیست12،000،000؟14،000،000ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده

مشخص نیست؟11،000،0009،000،000ارزش منصفانه دارایی واگذار شده

7،000،0008،000،00014،000،000؟ارزش دفتری دارایی واگذار شده

1،500،0002،500،000-؟سرک نقدی دریافتی

--1،000،000؟سرک نقدی پرداختی

؟؟؟2،000،000سود و زیان معاوضه

؟؟؟؟مبنای ثبت دارایی تحصیل شده

کار عملی 6   

 اطالعات زیر مربوط به معامالت شرکت »بیجار« در مورد یکی از دارایی های ثابت آن است.
معادل  تاریخ 1395/12/29  تا  آن  انباشتة  استهالک  و  ریال  ماشین آالت 28،800،000  تمام شدة  قیمت 
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9،200،000 ریال است. شرکت، این دارایی را در تاریخ 1396/10/01 با ساختمانی معاوضه کرد. چنانچه 
ارزش منصفانة ماشین آالت معادل 17،000،000 ریال باشد و شرکت در این معامله معادل 1،000،000 ریال 

نیز دریافت کرده باشد و روش استهالک ماشین آالت نزولی با نرخ 12 درصد باشد.
مطلوب است:

الف( ثبت استهالک دارایی خارج شده در سال 1396       ب( ثبت معاوضة دارایی در 1396/10/01

کار عملی 7   
شرکت تولیدی »مشهد« در تاریخ 1395/01/01 اقدام به خرید یک دستگاه ماشین آالت بافندگی به بهای 
تمام شدة 300،000،000 ریال نمود، عمر مفید ماشین آالت مذکور 6 سال و روش استهالک خط مستقیم 
و ارزش اسقاط آن در پایان عمر مفید، صفر است. با توجه به افزایش حجم عملیات، در تاریخ 1395/06/31 
ارزش  به  » گیالن «  به شرکت  متعلق  ماشین آالت جدیدی  با  مذکور  ماشین آالت  معاوضة  به  اقدام  شرکت 

منصفانه 450،000،000 ریال نمود. 
مطلوب است:

صدور سند حسابداری در دفاتر شرکت مشهد با هر یک از مفروضات زیر،
الف( شرکت مشهد از بابت معاوضه مبلغ 200،000،000 ریال به شرکت گیالن پرداخت نماید.

ب( شرکت مشهد از بابت معاوضه مبلغ 175،000،000 ریال به شرکت گیالن پرداخت نماید.
ج( شرکت مشهد از بابت معاوضه مبلغ 150،000،000 ریال به شرکت گیالن پرداخت نماید.

کار عملی 8  
شرکت تولیدی »کیش« مالک یک دستگاه وانت با ظرفیت حمل شش تن است، با توجه به کاهش حجم 
عملیات، شرکت در تاریخ 1396/12/20 اقدام به معاوضه وانت مذکور با یک دستگاه وانت متعلق به شرکت 
»قشم« با ظرفیت حمل دو تن نمود، بهای تمام شده و استهالک انباشتة وانت متعلق به شرکت »کیش« در 

تاریخ معاوضه به ترتیب 600،000،000 ریال و 350،000،000 ریال بوده است.
مطلوب است: 

صدور سند حسابداری در دفاتر شرکت کیش با فرض اینکه:
الف( ارزش منصفانة وانت تحصیل شده 420،000،000 ریال بوده و شرکت از بابت معاوضه 190،000،000ریال 

پرداخت  نماید.
ب( ارزش منصفانة وانت تحصیل شده 420،000،000 ریال بوده و شرکت از بابت معاوضه 170،000،000 ریال 

پرداخت  نماید.
ج( ارزش منصفانة وانت تحصیل شده 420،000،000 ریال بوده و شرکت از بابت معاوضه 150،000،000  یال 

پرداخت  نماید.
بابت  از  وجهی  هیچگونه  و  نیست  مشخص  معاوضه  تاریخ  در  شده  معاوضه  دارایی های  منصفانة  ارزش  د( 

است. نشده  بدل  و  رد  معاوضه 

دالیل از بین رفتن دارایی ثابت شرکت را بیان کنید.فعالیت
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ارزشيابی      

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

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

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آنها4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

توانایی محاسبه سود و زیان ناشی از فروش و اهدای دارایی ثابت6

توانایی صدور سند حسابداری اهدا و فروش دارایی ثابت7

توانایی تعریف ارزش منصفانه و خالص ارزش فروش دارایی ثابت8

توانایی محاسبه سود و زیان ناشی از معاوضه دارایی ثابت9

توانایی صدور سند حسابداری معاوضه دارایی ها در شرایط مختلف10
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حوادث  غير مترقبه  
انسانی  یا   )… و  )زلزله، سیل، طوفان  منشاء طبیعی  می تواند  دلیل حوادث  به  دارایی های شرکت  خروج 

باشد. داشته  و…(  نگهداری  در  تسامح  آتش سوزی،  )سرقت، 
بررسی  زیر  حالت  دو  در  را  حوادث  اثر  بر  ثابت  دارایی های  خروج  به  مربوط  عملیات  ثبت  بخش  این  در 

می شود:
الف( دارایی های ثابت بیمه نشده باشد

در این حالت مراحل زیر انجام می گیرد:
1  محاسبه و ثبت هزینة استهالک تا تاریخ حادثه؛

2  محاسبة استهالک انباشته و ارزش دفتری تا تاریخ حادثه؛
3  شناسایی زیان معادل ارزش دفتری؛

4  ثبت خروج دارایی به صورت زیر.

شمارۀ سند:                                                     شرکت ..........                                      شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند:                                                     سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
×××استهالک انباشته

×××زیان ناشی از حادثه

×××                            دارایی ثابت

××××××جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                تأییدکننده:                                    تصویب کننده:

ب( دارایی ثابت بیمه شده باشد
در این حالت مراحل زیر انجام می شود:

1  محاسبه و ثبت هزینة استهالک تا تاریخ حادثه؛
2  محاسبة استهالک انباشته و ارزش دفتری تا تاریخ حادثه؛

3  شناسایی و ایجاد طلب از شرکت بیمه معادل ارزش دفتری؛
4  ثبت حذف دارایی حادثه دیده به صورت صفحه بعد.
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شمارۀ سند:                                                         شرکت ..........                                           شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : ...                                                     سند حسابداری                                       تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
×××استهالک انباشته

×××سایر حسابهای دریافتنی ـ شرکت بیمه
×××                     دارایی ثابت

××××××جمع:
شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                  تأییدکننده:                                           تصویب کننده:

5  دریافت خسارت از اداره بیمه و شناسایی سود و زیان به شرح زیر.
با فرض شناسایی سود )دریافت مبلغی بیشتر از ارزش دفتری(

شمارۀ سند:                                                         شرکت ..........                                           شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : ...                                                     سند حسابداری                                        تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
×××بانک

×××            سایر حسابهای دریافتنی ـ شرکت بیمه
×××            سود ناشی از حادثه

××××××جمع:
شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                    تأییدکننده:                                         تصویب کننده:

با فرض شناسایی زیان )دریافت مبلغی کمتر از ارزش دفتری(

شمارۀ سند:                                                            شرکت ..........                             شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : ...                                                     سند حسابداری                             تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
×××بانک

×××زیان ناشی از حادثه
×××      سایر حساب های دریافتنی ـ شرکت بیمه

××××××جمع:
شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                      تأییدکننده:                                       تصویب کننده:
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الف( سوانح طبیعی:
در زمان وقوع سوانح طبیعی فهرست دارایی های ثابت از بین رفته توسط امین اموال تهیه می شود و در قالب 
یک صورت جلسه، پس از تأیید و امضا توسط مقامات مجاز مسئول، مبلغ دفتری آنها به حساب سود و زیان 
دوره منتقل می گردد و بهای تمام شده و استهالک انباشتة اموال و دارایی های ثابت که سوانح طبیعی موجب 
از بین رفتن آنها شده است، از دفاتر شرکت خارج می شود. این دارایی ها اگر دارای بیمه باشند، زیان شناسایی 

شده از بابت وقوع سوانح طبیعی معادل ارزش دفتری، منهای هر گونه وجه قابل دریافت از ادارة بیمه است.

شرکت »دره شهر« در تاریخ 1395/03/10 اقدام به خرید یک باب ساختمان اداری با سازة آجری به فعالیت
صورت نقدی به مبلغ 135،000،000 ریال نمود. در تاریخ 1396/09/30 آپارتمان مذکور بر اثر زلزله 
تخریب شد. با توجه به اینکه نرخ هزینة استهالک، طبق قانون مالیات های مستقیم برای ساختمان مذکور 

15 ساله، خط مستقیم است و ارزش اسقاط دارایی در پایان عمر مفید، صفر درنظر گرفته شده است. 
مطلوب است: 

صدور سند حسابداری طبق هر یک از مفروضات زیر: 
فرض1 : ساختمان شرکت، بیمه نباشد.

فرض2  : ساختمان بیمه باشد و شرکت در تاریخ 1396/10/30 مبلغ 120،000،000 ریال از بیمه دریافت 
کند.

فرض3   : ساختمان بیمه باشد و شرکت در تاریخ 1396/10/30 مبلغ 125،000،000 ریال از بیمه دریافت 
کند. 

استهالک  هزینة  است،  شده  خریداری  تیرماه  طی  در  اداری  ساختمان  اینکه  به  توجه  با   :1 جواب فرض 
ساختمان اداری مذکور از ابتدای مردادماه محاسبه می شود؛ بنابراین استهالک انباشتة ساختمان اداری تا 

می شود. محاسبه  زیر  به شرح  تاریخ 1394/08/30 

 = 135،000،000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

15
 × 7

ـــــــــــ
12

هزینه استهالک دارایی ثابت در سال5،250،0001395 = 

 = 135،000،000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

15
 × 9

ـــــــــــ
12

هزینه استهالک دارایی ثابت در سال1396 تا تاریخ زلزله6،750،000 = 

12،000،000  =  6،750،000   +  5،250،000 = استهالک انباشته تا تاریخ زلزله
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1  ساختمان شرکت، بیمه نباشد

شمارۀ سند:                                                شرکت دره شهر                                   شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1396/09/30                          سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
12،000،000استهالک انباشته ساختمان اداری 

123،000،000زیان ناشی از زلزله
135،000،000دارایی ثابت ـ ساختمان اداری

135،000،000135،000،000جمع: یک صد و سی و پنج میلیون ریال
شرح سند: بابت تخریب دارایی ثابت از بابت سوانح طبیعی

تنظیم کننده:                                         تأییدکننده:                                           تصویب کننده:

جواب فرض2: ساختمان بیمه باشد و شرکت در تاریخ 1396/10/30 مبلغ 120،000،000 ریال از بیمه 
دریافت کند.

شمارۀ سند:                                                شرکت دره شهر                                   شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1396/09/30                          سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند:

تنظیم کننده:                                                     تأییدکننده:                                             تصویب کننده:

بابت دریافت از اداره بیمه

شمارۀ سند:                                                شرکت دره شهر                                   شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1396/10/30                          سند حسابداری                                    تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند:

تنظیم کننده:                                                     تأییدکننده:                                             تصویب کننده:
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جواب فرض3: ساختمان بیمه باشد و شرکت در تاریخ 1396/10/30 مبلغ 125،000،000 ریال از بیمه 
دریافت کند.

شمارۀ سند:                                                        شرکت دره شهر                            شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1396/09/30                                 سند حسابداری                             تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند:

تنظیم کننده:                                                     تأییدکننده:                                             تصویب کننده:

بابت دریافت از اداره بیمه

شمارۀ سند:                                                     شرکت دره شهر                               شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1396/10/30                               سند حسابداری                                تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند:

تنظیم کننده:                                                     تأییدکننده:                                             تصویب کننده:

معموالً شرکت ها با وقوع آتش سوزی متحمل زیان می شوند. آیا آتش سوزی اموال ممکن است موجب فعالیت
ایجاد سود برای شرکت گردد؟

ب( آتش سوزی
در زمان وقوع آتش سوزی، امین اموال مکلف است فهرست دارایی های ازبین رفته را در قالب یک صورت جلسه 
به تأیید و امضای مسئولین و مقامات مجاز برساند. پس از تأیید صورت جلسة مذکور، حسابدار موظف است 
بهای تمام شده و استهالک انباشتة دارایی های مذکور را از دفاتر خارج نماید. در صورتی که دارایی های از 
بین رفته فاقد پوشش بیمه ای باشند، ارزش دفتری آنها به عنوان زیان ناشی از آتش سوزی در دفاتر ثبت 
می گردد و درصورتی که دارایی های از بین رفته دارای پوشش بیمه ای باشند، به میزان ارزش دفتری، پس از 
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کسر هرگونه وجه قابل دریافت از ادارة بیمه به عنوان سود یا زیان ناشی از آتش سوزی دارایی ثابت در دفاتر 
ثبت می گردد. مقامات مجاز شرکت درصورتی اقدام به امضای صورت جلسه آتش سوزی اموال و دارایی های 
ثابت شرکت می کنند که مطمئن شوند آتش سوزی مذکور اتفاقی بوده است، درصورتی که آتش سوزی عمدی 
اتفاق بیفتد شرکت هم نسبت به شناسایی مسئولین ایجاد خسارت کرده و هم نسبت به دریافت وجه مربوط 

به خسارت وارده اقدام می کند.
مثال:

مبلغ  به  نقدی  صورت  به  خودرو  دستگاه  یک  خرید  به  اقدام   1396/05/01 تاریخ  در  »زاهدان«  شرکت   
240،000،000 ریال نمود. در تاریخ 1396/09/30 خودرو دچار آتش سوزی شد. با توجه به اینکه روش 
استهالک وسایل نقلیه طبق قانون مالیات های مستقیم ده ساله، خط مستقیم است، همچنین ارزش اسقاط 

دارایی در پایان عمر مفید صفر است. 
مطلوب است:

 ثبت حسابداری رویداد مذکور با فرض اینکه:
الف( خودرو بیمه نباشد؛

ب( خودرو بیمه باشد و ادارة بیمه در تاریخ 1396/10/30مبلغ 230،000،000 ریال در وجه شرکت واریز 
کند؛

پ( خودرو بیمه باشد و ادارة بیمه در تاریخ 1396/10/30مبلغ 231،000،000 ریال در وجه شرکت واریز 
کند؛

ت( خودرو بیمه باشد و ادارة بیمه در تاریخ 1396/10/30مبلغ 205،000،000 ریال در وجه شرکت واریز 
کند.

جواب الف( خودرو بیمه نباشد.

 = 240،000،000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

10
 × 5

ـــــــــــ
12

دارایی 10،000،000 =  استهالک  هزینه 
ثابت در سال 1392

 

شمارۀ سند:                                                   شرکت زاهدان                                    شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1396/09/30                            سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکدحسابردیف
10،000،000استهالک انباشته وسایط نقلیه 

230،000،000زیان ناشی از آتش سوزی وسایط نقلیه
240،000،000وسایط نقلیه

240،000،000240،000،000جمع: دویست و چهل میلیون ریال

شرح سند: بابت آتش سوزی وسیله نقلیه

تنظیم کننده:                                       تأییدکننده:                                                        تصویب کننده:
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جواب ب( خودرو بیمه باشد و ادارة بیمه در تاریخ 1396/10/30 مبلغ 230،000،000 ریال در وجه 
واریز کند. شرکت 

سند حسابداری آتش سوزی وسایل نقلیه

شمارۀ سند:                                                    شرکت زاهدان                                    شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1396/09/30                            سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

230،000،000سایر حسابهای دریافتنی       ـ اداره بیمه

10،000،000استهالک انباشته وسایط نقلیه 

240،000،000وسایط نقلیه

240،000،000240،000،000جمع: دویست و چهل میلیون ریال

شرح سند: بابت آتش سوزی وسیله نقلیه

تنظیم کننده:                                  تأییدکننده:                                                تصویب کننده:

سند حسابداری دریافت وجه از ادارۀ بیمه

شمارۀ سند:                                                       شرکت زاهدان                                 شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1396/10/30                                 سند حسابداری                               تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

230،000،000موجودی نقد

230،000،000          سایر حسابهای دریافتنی ـ اداره بیمه

230،000،000230،000،000جمع: دویست و سی میلیون ریال

شرح سند: بابت دریافت وجه از اداره بیمه

تنظیم کننده:                                              تأییدکننده:                                   تصویب کننده:
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وجه  در  ریال  تاریخ 1396/10/30مبلغ 231،000،000  در  بیمه  ادارة  و  باشد  بیمه  جواب پ( خودرو 
کند. واریز  شرکت 

سند حسابداری آتش سوزی وسایل نقلیه

شمارۀ سند:                                                            شرکت زاهدان                           شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1396/09/30                                    سند حسابداری                          تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                  تأییدکننده:                                                تصویب کننده:

سند حسابداری دریافت وجه از ادارۀ بیمه

شمارۀ سند:                                                       شرکت زاهدان                                شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1396/10/30                                 سند حسابداری                              تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                  تأییدکننده:                                                تصویب کننده:
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در وجه  ریال  تاریخ 1396/10/30مبلغ 205،000،000  در  بیمه  اداره  و  باشد  بیمه  جواب ت( خودرو 
نماید. واریز  شرکت 

سند حسابداری آتش سوزی وسایل نقلیه

شمارۀ سند:                                                          شرکت زاهدان                             شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1396/09/30                                  سند حسابداری                            تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                  تأییدکننده:                                                تصویب کننده:

سند حسابداری دریافت وجه از ادارۀ بیمه

شمارۀ سند:                                                       شرکت زاهدان                                شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1396/10/30                                 سند حسابداری                              تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                  تأییدکننده:                                                تصویب کننده:
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کار عملی 9   
 شرکت تولیدی »کرمان« در تاریخ 1396/01/01 یک دستگاه کمپرسور به بهای تمام شدة 45،000،000 
ریال خرید و 3،000،000 ریال بابت هزینه حمل آن پرداخت نمود. عمر مفید کمپرسور 5 سال و روش 
مذکور دچار  برق دستگاه  اتصالی  اثر  بر  تاریخ 1396/09/30  در  است.  استهالک مجموع سنوات  محاسبه 

آتش سوزی شد و به کلی از بین رفت.
مطلوب است: 

صدور سند حسابداری با فرض:
الف( دستگاه کمپرسور بیمه نباشد.

ب( دستگاه کمپرسور بیمه باشد و در تاریخ 1396/10/15 مبلغ 32،000،000 ریال از ادارة بیمه دریافت 
شود.

ج( دستگاه کمپرسور بیمه باشد و در تاریخ 1396/10/15 مبلغ 36،000،000 ریال از ادارة بیمه دریافت 
شود.

د( دستگاه کمپرسور بیمه باشد و در تاریخ 1396/10/15 مبلغ 39،000،000 ریال از ادارة بیمه دریافت 
شود.

ج( سرقت:
در مورد سرقت یا مفقود شدن دارایی، استفاده کننده از آن مکلف است به محض اطالع، موضوع را با ذکر 
بررسی  از  اطالع دهد، مدیریت پس  به مدیریت  اموال مفقود شده،  تعداد و مشخصات  وقوع سرقت،  زمان 
موضوع از طریق حراست شرکت، درصورتی که مطمئن شود اموال مفقود شده پیدا نخواهد شد و مسئولین 
مربوطه در این خصوص هیچ سوء نیتی نداشته اند؛ به امین اموال دستور خواهد داد که صورت جلسة سرقت 
ثابت شرکت  دارایی های  و تصویب صورت جلسه سرقت  تنظیم  از  نماید، پس  تنظیم  را  دارایی های شرکت 
توسط مقامات مجاز، حسابدار شرکت اقدام به صدور سند حسابداری جهت خروج بهای تمام شده و استهالک 
انباشته دارایی های ثابت مفقود شده اقدام می کند. در صورت نبودن پوشش بیمه ای دارایی های ثابت مفقود 
شده، زیان مفقود شدن دارایی های ثابت به میزان ارزش دفتری دارایی های مفقود شده است و در صورت بیمه 
بودن، سود یا زیان ناشی از مفقود شدن دارایی های ثابت، معادل تفاوت بین وجه دریافتی یا قابل دریافت از 

اداره بیمه و ارزش دفتری دارایی ثابت است.
ارزش دفتری دارایی- خسارت دریافتی یا قابل دریافت از ادارة بیمه = سود یا زیان ناشی از سرقت دارایی  

مثال: 
شرکت »بوشهر« در تاریخ 1396/05/10 قسمتی از دارایی های ثابت خود را به بهای تمام شده 110،000،000 
ریال، استهالک انباشتة 90،000،000 ریال، طی یک سرقت از دست داد، طبق توافقات قبلی درصورتی که 
دارایی شرکت از بین رود و مسئولیت آن با نگهبان شرکت باشد، معادل ارزش دفتری دارایی از وی خسارت 
از طریق وی به درستی  لزوم  امنیتی مورد  اقدامات  دریافت می شود، نگهبان شرکت مدعی است که کلیه 
انجام گرفته است ولی مدیر شرکت چنین اعتقادی ندارد و نگهبان شرکت را مسئول چنین سرقتی می داند. 
دارایی های سرقت رفته فاقد هرگونه پوشش بیمه ای بوده اند، ثبت حسابداری رویداد فوق با دو فرض مسئول 

بودن نگهبان و مسئول نبودن وی به شرح صفحه بعد در دفاتر صورت می گیرد:
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الف( مسئول بودن نگهبان شرکت

شمارۀ سند:                                                           شرکت بوشهر                             شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1396/05/10                                   سند حسابداری                            تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

20،000،000سایر حساب های دریافتنی ــ نگهبان

90،000،000استهالک انباشته دارایی ثابت 

110،000،000دارایی ثابت

110،000،000110،000،000جمع: یک صد و ده میلیون ریال

شرح سند: بابت سرقت قسمتی از دارایی های ثابت شرکت )مسئول بودن نگهبان(

تنظیم کننده:                                       تأییدکننده:                                         تصویب کننده:

ب( مسئول نبودن نگهبان شرکت

شمارۀ سند:                                                           شرکت بوشهر                             شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1396/05/10                                   سند حسابداری                            تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

90،000،000استهالک انباشته دارایی ثابت

20،000،000زیان ناشی از سرقت دارایی های ثابت 

110،000،000دارایی ثابت

110،000،000110،000،000جمع: یک صد و ده میلیون ریال

شرح سند: بابت سرقت قسمتی از دارایی های ثابت شرکت

تنظیم کننده:                                      تأییدکننده:                                        تصویب کننده:

ت( تسامح در نگهداری
تسامح از ریشه لغوی سمح به معنای آسان گرفتن آمده است.

درصورتی که اموال بر اثر تسامح )سهل انگاری یا کوتاهی( استفاده کنندة دارایی، از بین رفته باشد، امین اموال 
مکلف است گزارشی از دارایی های از بین رفته را تهیه کند و به مدیریت ارائه دهد. هرگونه زیان رخ داده از 

این بابت بر عهدة فرد مسئول است.

چند نمونه از موارد تسامح در نگهداری دارایی ثابت را با کمک هنرآموز بیان کنید.فعالیت
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مثال: 
آقای الف مسئول و امین اموال شرکت »هرمزگان« بوده است، در تاریخ 1396/07/10 قسمتی از ماشین های 
بهای  ندارند،  تعمیر  قابلیت  و  است  رفته  بین  از  کامل  به صورت  آب گرفتگی  دلیل  به  شرکت  الکترونیکی 
ریال  ترتیب 80،000،000  به  حادثه  وقوع  تاریخ  در  مذکور  دارایی هـای  انباشتة  استهالک  و  تمام شده 
و 21،000،000 ریال است، طبق توافق قبلی صورت گرفته با آقای الف، وی عهده دار خسارت وارده به 
ماشین های الکترونیکی است و درصورت وقوع چنین حادثه ای مسئول است خسارت را تا سقف ارزش دفتری 

دارایی های خسارت دیده تأمین کند، ثبت حسابداری رویداد مذکور به شرح زیر است.

شمارۀ سند:                                                       شرکت هرمزگان                                شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1396/05/10                                 سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
59،000،000سایر حساب های دریافتنی ـ آقای الف

21،000،000استهالک انباشتة ماشین های الکترونیکی 
80،000،000                        ماشین های الکترونیکی

80،000،00080،000،000جمع: هشتاد میلیون ریال
شرح سند: بابت وقوع حادثه آبگرفتگی با مسئولیت آقای الف

تنظیم کننده:                                      تأییدکننده:                                        تصویب کننده:

کار عملی 10   
شرکت تـولیدی »   ارومیه « توزیع کننده برنج در سطح شهر ارومیه است، در تاریخ 1396/05/01 انبار برنج 
شرکت دچار آب گرفتگی شده است و تجهیزات نگهداری از موجودی ها که دارای بهای تمام شده و استهالک 
انباشته به ترتیب 190،000،000 ریال و 70،000،000 ریال بوده است، به صورت کامل از بین رفته است. 
ارزش منصفانه تجهیزات مذکور 180،000،000 ریال بوده است و مدیر شرکت معتقد است که موضوع مذکور 
ناشی از کوتاهی انباردار بوده است، در حالی که انباردار اعتقاد دارد که تمامی موارد ایمنی را رعایت کرده است،

مطلوب است: 
صدور سند حسابداری با فرض:

الف( انباردار مسئول جبران خسارت وارده به شرکت باشد.
ب( انباردار مسئول جبران خسارت وارده به شرکت نباشد.

واگذاری به حکم قانون   
در بعضی مواقع دارایی های شرکت بنابر دالیلی از جمله پرداخت نشدن تعهدات توسط شرکت، تضمین بدهی 
اشخاص و پرداخت نشدن بدهی توسط اشخاص مذکور یا دالیلی دیگر، با حکم قانون توقیف و مصادره می گردند. 
پس از توقیف و فروش دارایی شرکت با حکم قانون، شرکت ها باید به خروج دارایی از دفاتر شرکت اقدام کنند، 
بهای تمام شده و استهالک انباشتة دارایی واگذار شده از دفاتر خارج و بدهی شرکت از این بابت تا سقف قیمت 
فروش دارایی شرکت تسویه می گردد، درصورتی که ارزش دارایی فروش رفته بیشتر از بدهی شرکت باشد، 

مابه التفاوت مذکور به عنوان طلب از نهاد مصادره کننده درنظر گرفته می شود.
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ارزشيابی      

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

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

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آنها4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تفکیک حوادث به حوادث با منشاء طبیعی و حوادث با منشاء انسانی6

توانایی محاسبه سود و زیان ناشی از حوادث غیرمترقبه7

توانایی بحث در مورد تسامح در نگهداری دارایی و مسئولیت امین اموال8

توانایی صدور سند حسابداری حوادث غیرمترقبه با فرض عدم بیمه9

توانایی صدور سند حسابداری حوادث غیرمترقبه با فرض بیمه بودن10
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برکناری دارایی به دو صورت دائمی  و موقت صورت 
کنارگذاریمی پذیرد.

تجهیزات قراضه شده یا معدوم می شود.

به نظر شما آیا استهالک دارایی هایی که به صورت عادی مورد استفاده قرار می گیرند با دارایی هایی که فعالیت
به صورت موقت کنار گذاشته شده اند، برابر است؟

برکناری دائمی:
اقالم دارایی ثابت مشهودی که واگذار شده اند و یا به طور دائمی  بال استفاده اند و فاقد منافع آتی تشخیص داده 
شده اند، باید از حساب ها حذف و هرگونه سود یا زیان مربوطه محاسبه و در حساب ها شناسایی شود. زمانی 
که دارایی به طور دائمی کنار گذاشته می شود و منافع اقتصادی آتی از آن انتظار نمی رود یا در زمان واگذاری 

باید از ترازنامه حذف شود؛ 
سود یا زیان ناشی از برکناری یا واگذاری آن به شرح زیر محاسبه می شود:

ارزش دفتری -  عواید خالص ناشی از واگذاری دارایی = سود یا زیان ناشی از برکناری یا واگذاری

سود یا زیان ناشی از برکناری یا واگذاری یک دارایی ثابت نباید به عنوان سود و زیان عملیاتی طبقه بندی 
گردد.

نکته

 درصورتی که دارایی ثابت مشهود قبل از پایان عمر مفید آن اسقاط گردد، باید از حساب مربوطه خارج و در 
قالب دارایی ثابت نگهداری شده برای فروش طبقه بندی گردد، همچنین در زمان کنارگذاری دائم دارایی ثابت 

باید استهالک انباشته دارایی مذکور تا تاریخ استفاده محاسبه و از دفاتر خارج گردد.
مثال: 

به مبلغ  نقدی  به صورت  نقلیه  به خرید یک دستگاه وسیلة  اقدام  تاریخ 1392/01/01  »ایالم« در  شرکت 
240،000،000 ریال نمود. در انتهای سال 1396، شرکت اقدام به کنارگذاری دارایی مذکور جهت فروش 
نمود. روش استهالک به صورت شش ساله خط مستقیم و ارزش اسقاط دارایی در پایان عمر مفید صفر ریال 

است، 
مطلوب است:

 ثبت حسابداری مربوط به کنارگذاری دارایی

 
 = 

بهای تمام شده دارایی ثابت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمر مفید دارایی ثابت
 = 240،000،000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
6

 = 40،000،000
سال  یک  استهالک 

ثابت دارایی 
 

استهالک انباشته تا   
200،000،000  =  5  ×  40،000،000 =  انتهای سال 1396
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برکناری موقت:
بنا به دالیلی از جمله کاهش تولید، تصمیم مدیریت در مورد کاهش فروش و … مدیریت شرکت ممکن است 

تصمیم گیری نماید که به صورت موقت دارایی ثابت را کنار بگذارد.

ثبت حسابداری کنارگذاری دارایی ثابت در انتهای سال مالی 1396 به شرح زیر است.

شمارۀ سند:                                                              شرکت ایالم                                 شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1396/12/29                                      سند حسابداری                              تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

40،000،000دارایی نگهداری شده برای فروش

200،000،000استهالک انباشته وسایط نقلیه 

240،000،000وسایط نقلیه

240،000،000240،000،000جمع: دویست و چهل میلیون ریال

شرح: بابت کنارگذاری دارایی ثابت برای فروش

تنظیم کننده:                                   تأییدکننده:                                                        تصویب کننده:

دارایی نگهداری شده برای فروش در کدام طبقه جاری یا غیرجاری قرار می گیرد؟فعالیت

چه تفاوتی بین برکناری موقت و برکناری دائمی  وجود دارد؟فعالیت

صورت سود و زیان شرکت کردستان در طی سال های 1394 و 1395 به شرح صفحة بعد است. شرکت فعالیت
کردستان در کدام سال موفق تر بوده است؟ دالیل خود را ذکر کنید.

چرا سود و زیان ناشی از فروش دارایی ثابت نباید به عنوان سود و زیان عملیاتی طبقه بندی شود؟فعالیت
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صورت سود و زیان )ارقام به میلیون ریال(

13951394شرح

12،00013،000فروش خالص
10،00010،800بهای تمام شده کاالی فروش رفته

2،0002،200سود ناخالص
8001،400سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

2،8003،600سود عملیاتی
-4،200سود غیرعملیاتی ناشی از فروش دارایی ثابت

7،0003،600سود خالص قبل از مالیات

در زمان برکناری موقت یا دائمی  دارایی ثابت باید اقدام به تکمیل فرم خروج دارایی ثابت نمود. در زمان 
خروج دارایی ثابت باید تعیین شود که نوع خروج دارایی ثابت به چه صورت است. خروج دارایی ثابت از شرکت 
نیازمند تکمیل بـرگ خـروج دارایی ثابت است. تکمیل بـرگ خـروج دارایی ثابت در راستای اجـرای صحیح 

کنترل هـای داخلی صورت می گیرد.
زمانی که دارایی ثابت به صورت موقت کنار گذاشته شود، متناسب با قوانین مالیاتی کشور، براساس مدتی که 
از دارایی های ثابت استفاده نمی شود، استهالک دارایی معادل 30 درصد زمانی که مورد استفاده قرار می گیرد، 
استهالک درنظر گرفته می شود. همچنین برای دارایی های ثابتی که در طول ماه خریداری می شوند، استهالک 
از ابتدای ماه بعد درنظر گرفته می شود. دارایی های ثابتی که به صورت موقت کنار گذاشته می شوند در سرفصل 

سایر دارایی ها زیرمجموعه دارایی های غیرجاری طبقه بندی می شوند.

شرکت »شیراز« در تاریخ 1395/02/16 اقدام به خرید یک دستگاه وسیله نقلیه سواری به صورت نقدی فعالیت
به مبلغ 187،200،000 ریال نمود. در تاریخ 1396/06/01 شرکت به دالیلی اقدام به کنارگذاری موقت 
دارایی ثابت نمود. الزم به ذکر است بر مبنای ماده 149 قانون مالیات های مستقیم استهالک وسایط نقلیه 
با نرخ 6 ساله به روش خط مستقیم درنظر گرفته می شود و ارزش اسقاط در پایان عمر مفید صفر درنظر 
گرفته شده است. مطلوب است محاسبه استهالک سال مالی منتهی به 1395/12/30 و 1396/12/29 

و ثبت حسابداری مربوطه

 = 
بهای تمام شده دارایی ثابت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمر مفید
× 10
ــــــــــ
12

= 187،200،000
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

6
 × 10

ــــــــــ
12

هزینه استهالک 26،000،000 =
سال 1395
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ثبت حسابداری هزینه استهالک سال مالی منتهی به 1395/12/30 به شرح زیر صادر می شود.

شمارۀ سند:                                                      شرکت شیراز                                   شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1395/12/30                               سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

26،000،000هزینه استهالک وسایط نقلیه

26،000،000استهالک انباشته وسایط نقلیه

26،000،00026،000،000جمع: بیست و شش میلیون ریال

شرح سند: بابت ثبت سند حسابداری هزینه استهالک سال مالی منتهی به 1395/12/30

تنظیم کننده:                                              تأییدکننده:                                      تصویب کننده:

برای سال مالی 1396 محاسبات و صدور سند حسابداری هزینه استهالک را تکمیل نمایید.

هزینه استهالک پنج ماهه اول 
سال 1396 =

هزینه استهالک هفت ماهه دوم 
سال 1396 =

هزینه استهالک سال 1396=

شمارۀ سند:                                                            شرکت شیراز                            شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1396/12/29                                     سند حسابداری                          تعداد ضمائم:                                                         

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

هزینه استهالک وسایط نقلیه

استهالک انباشته وسایط نقلیه

جمع: 

شرح سند: بابت ثبت سند حسابداری هزینه استهالک سال مالی منتهی به 1396/12/29

تنظیم کننده:                                              تأییدکننده:                                     تصویب کننده:
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شرکت »اهواز« دو دستگاه ماشین آالت جهت انجام خدمات کشاورزی دارد که به صورت همزمان اقدام فعالیت
به ارائه خدمات به مشتریان و کشاورزان می نماید. تاریخ خرید ماشین آالت در ابتدای سال 1394 به 
بهای تمام شده هر دستگاه 250,000,000 ریال است. در طی سال 1395 به دلیل کاهش تقاضای 
کشاورزان، شرکت اقدام به کنارگذاری موقت یکی از ماشین آالت نمود. با توجه به اینکه طبق ماده 149 
قانون مالیات های مستقیم استهالک ماشین آالت مذکور 10 ساله خط مستقیم است و ارزش اسقاط 

ماشین آالت در پایان عمر مفید صفر است. 
مطلوب است: 

محاسبه استهالک سال های 1394 و 1395 هر یک از ماشین آالت

کار عملی 11   

مبلغ  به  سواری  نقلیه  وسیله  دستگاه  یک  خرید  به  اقدام   1394/12/15 تاریخ  در  فارس«  »خلیج  شرکت 
300،000،000 ریال به صورت نقدی نمود، در تاریخ 1396/07/01 شرکت بنابه دالیلی اقدام به برکناری 
با نرخ 6 ساله  نقلیه  قانون مالیات های مستقیم استهالک وسایل  بر مبنای ماده 149  دارایی مذکور نمود. 
به روش خط مستقیم درنظر گرفته می شود و ارزش اسقاط دارایی مذکور در پایان عمر مفید صفر برآورد شده 

است.
مطلوب است:

الف( محاسبه استهالک سال های 1394 الی 1396 با فرض اینکه
1  دارایی به صورت موقت کنارگذاشته شده باشد

2  دارایی به صورت دائم کنار گذاشته شود
ب( صدور سند حسابداری مربوط به برکناری دارایی درصورتی که برکناری دارایی به صورت موقت باشد،

ج( صدور سند حسابداری مربوط به برکناری دارایی درصورتی که برکناری دارایی دائمی  بوده و خالص ارزش 
فروش دارایی در زمان برکناری 1( 230،000،000 ریال 2( 225،000،000 ریال و 3( 220،000،000 ریال 

باشد.
د( مقایسه استهالک دارایی کنار گذاشته در سال 1396 با فرض برکناری دائمی  و برکناری موقت دارایی

نقل و انتقال دارایی ثابت
در بعضی مواقع، شرکت ها اقدام به جابه جایی دارایی ثابت بین بخش های داخلی خود می نمایند، جا به جایی 
دارایی ثابت نیازمند تکمیل فرمی  با عنوان فرم نقل و انتقال دارایی ثابت است که در صفحة بعد نمونه آن 

آورده شده است.

مستندات کنارگذاری دارایی ثابت را نام ببرید. آیا کنارگذاری دارایی ثابت می تواند بدون وجود مستندات فعالیت
مربوطه توسط حسابدار ثبت شود؟
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صدور سند حسابداری نقل و انتقال دارایی ثابت: در مواقعی که دارایی ثابت با استفاده از فرم های نقل و 
انتقال در شرکت جا به جا می شوند، معموالً سند حسابداری از این بابت صادر نمی شود و دفتر اموال از لحاظ 

محل استقرار دارایی به روز می شود.

چرا شرکت ها اقدام به جابه جایی دارایی ثابت در داخل شرکت می نمایند؟ فعالیت

آیا ممکن است برای نقل و انتقال دارایی ثابت سند حسابداری صادر شود؟ فعالیت

شرکت ها به چه دلیل اقدام به اسقاط دارایی ها می نمایند؟فعالیت

برکناری و اسقاط دارایی ثابت: در بعضی مواقع شرکت ها اقدام به اسقاط دارایی ثابت می نمایند، اسقاط 
دارایی ثابت به دلیل عدم استفاده از دارایی ناشی از عدم کارایی به دالیلی مانند اتمام عمر مفید و یا عدم 
توانایی شرکت در فروش دارایی ثابت کنار گذاشته شده صورت می گیرد، اسقاط دارایی ثابت معموالً توسط 
باالترین مقام اجرایی شرکت صورت می گیرد و در زمان اسقاط دارایی ثابت، شرکت به اندازه ارزش دفتری 

دارایی ثابت، زیان شناسایی می کند.

برگ نقل و انتقال 
دارایی ثابت

شماره:کد مرکز هزینه:واحد:تحویل دهنده:

تاریخ:کد مرکز هزینه:واحد:تحویل گیرنده:

کد محل استقرار جدیدعلت انتقالشرح داراییشماره پالکردیف

توضیحات:

اداره اموال  ثبت در کارت اموالتأیید تحویل دهندهتحویل دهندهتأیید درخواست کنندهتحویل گیرنده

نام:
امضا

نام:
امضا

نام:
امضا

نام:
امضا

نام:
امضا

توزیع نسخ: 
                                1ـ تحویل دهنده                   2ـ تحویل گیرنده                     3ـ اداره اموال
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صدور اسناد کنارگذاری و فروش دارایی ثابت

مثال:
شرکت »ایوان« در تاریخ 1396/05/31 اقدام به اسقاط نمودن یک دستگاه وسیله نقلیه کرده است، در تاریخ 

اسقاط، بهای تمام شده 12،000،000 ریال و ارزش دفتری 1،500،000 ریال بوده است.
مطلوب است:

 صدور سند حسابداری اسقاط دارایی

شمارۀ سند:                                                          شرکت ایوان                               شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                                                   
تاریخ سند : 1396/05/31                                  سند حسابداری                            تعداد ضمائم:                                                        

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

10،500،000استهالک انباشته وسایط نقلیه

1،500،000زیان ناشی از اسقاط دارایی

12،000،000                                وسایط نقلیه

12،000،00012،000،000جمع: دوازده میلیون ریال

شرح سند: صدور سند حسابداری بابت اسقاط دارایی

تنظیم کننده:                                      تأییدکننده:                                         تصویب کننده:

در نظر گرفتن هزینه استهالک دارایی ثابت تا چه زمانی ادامه می یابد؟فعالیت

واگذاری دارایی ثابت به صورت امانی:
در مواردی که با تصویب هیئت مدیره شرکت، دارایی یا دارایی های ثابت شرکت از چرخه عملیات خارج و 
ثابت خارج و به حساب  از حساب دارایی های  باید  امانی در اختیار سایر شرکت ها قرار می گیرد،  به صورت 
دارایی های امانی شرکت نزد دیگران منتقل شود. نکته قابل توجه اینکه استهالک دارایی ثابت امانی شرکت 

نزد دیگران طبق روال عادی شرکت محاسبه و در حساب استهالک انباشته نگهداری می گردد.
برای واگذاری دارایی ثابت به صورت امانی ممکن است سند حسابداری صادر نشود و دفتر اموال به عنوان 

ابزاری جهت کنترل دارایی ها به روز گردد.
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ارزشيابی      

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

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

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آنها4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

توانایی صدور سند حسابداری مربوط به اسقاط نمودن دارایی6

تشریح تفاوت بین کنارگذاری دائمی  و کنارگذاری موقت7

توانایی بحث درباره دالیل نقل و انتقال دارایی در داخل شرکت8

توانایی بیان تفاوت هزینه استهالک دارایی در کنارگذاری دائمی  و موقت 9

توانایی تشریح واگذاری دارایی به صورت امانی10



شرح کار:
1  کنترل اسناد و مدارک کنارگذاري دارایي) خروج، اهدا، برکناري، واگذاري(

2 مطابقت کنارگذاري دارایي با مصوبات کمیسیون معامالت
3  تفاوت کنار گذاري دائمي )خروج - اسقاط( یا موقت )عدم استفاده(

4  محاسبه استهالک دارایي کنار گذاشته شده
5  تعیین ارزش دفتري دارایي کنار گذاشته شده
6  محاسبه سود و زیان دارایي کنار گذاشته شده

7  محاسبه استهالک دارایي کنار گذاشته شده

استاندارد عملکرد:  صدور سند واگذاري دارایي های ثابت بر اساس مدارک و اسناد مثبته طبق استانداردهاي حسابداري و آیین نامه های 
داخلی

شاخص ها:
1 کنترل محاسبات اسناد و مدارک کنارگذاري دارایي های ثابت  

2 محاسبه سود و زیان کنارگذاري دارایي های ثابت
3 صدور سند حسابداري کنارگذاري دارایي های ثابت            

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: اتاق کار ـ میز و صندلي ـ ملزومات اداري ـ کامپیوتر ـ پرینتر ـ نرم افزار حسابداري ـ ماشین حساب ـ آیین نامه معامالت ـ 

آیین نامه تفکیک مخارج جاري از سرمایه اي ـ 2 مورد کنارگذاري دارایي در 30 دقیقه   
ابزار و تجهیزات: میز و صندلي ـ ملزومات اداري ـ کامپیوتر ـ پرینتر ـ نرم افزار حسابداري ـ ماشین حساب ـ استانداردهاي حسابداري

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1کنترل اسناد و مدارک کنارگذاري دارایي هاي ثابت1

2محاسبه سود و زیان کنارگذاري دارایي هاي ثابت2

1صدور سند حسابداري کنارگذاري دارایي هاي ثابت3
2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

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

ارزشيابی شایستگی صدور اسناد کنارگذاری  دارایی های ثابت
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شرح کار:
1 کنترل اسناد و مدارک فروش دارایي براساس مصوبات کمیسیون معامالت

2 محاسبه هزینه استهالک دارایی تا زمان فروش
3 محاسبه استهالک انباشته دارایی تا زمان فروش

4 محاسبه ارزش دفتری دارای تا زمان فروش
5 محاسبه سود و زیان ناشی از فروش دارایی با توجه به ارزش منصفانه )مورد معامله(

6 صدور سند فروش دارایی 

استاندارد عملکرد: صدور سند فروش دارایي های ثابت بر اساس اسناد و مدارک فروش دارایي و آیین نامه معامالت و استانداردهای حسابداري

شاخص ها:
1   کنترل اسناد و مدارک فروش  دارایي های ثابت

2   محاسبه سود و زیان فروش  دارایي های ثابت    
3   صدور سند حسابداری فروش دارایي های ثابت

4   صدور سند خروج دارایي اماني           

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: اتاق کار ـ میز و صندلی ـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ نرم افزار ـ کامپیوتر ـ پرینتر ـ کارت حساب اموال ـ آیین نامه 

معامالت ـ استانداردهای حسابداری ـ مجموعه قوانین مالیات مستقیم ـ حداقل5 مورد در مدت 40 دقیقه   
ابزار و تجهیزات:  میز و صندلی ـ کامپیوتر ـ پرینتر ـ اتاق کار ـ ملزومات اداری ـ نرم افزار حسابداری اموال ـ نرم افزار اکسل ـ 

فرم کارت اموال

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1کنترل اسناد و مدارک فروش دارایي هاي ثابت1

2محاسبه سود و زیان فروش دارایي هاي ثابت2

1صدور سند فروش دارایي هاي ثابت3
2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

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

ارزشیابی شایستگی صدور اسناد فروش  دارایی های ثابت




