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اهداف مطالعه: هنر جویان پس از مطالعة این فصل باید بتوانید:
1  سه ویژگی دارایی های ثابت مشهود را بیان کنید.

کاربرد اصل بهای تمام شده در مورد دارایی های ثابت مشهود را توضیح دهید.  2
مفهوم استهالک را توضیح دهید.  3

استهالک دوره را با استفاده از روش های مختلف محاسبه کنید.  4
نحوه بازنگری در استهالک دوره را شرح دهید.  5

میان هزینه های جاری و مخارج سرمایه ای تمایز قائل شده و آرتیکل های مربوط به هر یک را توضیح دهید.   6
چگونگی واگذاری دارایی های ثابت مشهود را توضیح دهید.  7

8  معاوضه دارایی های ثابت مشهود را توضیح دهید. 
        9  نحوه افشاي دارایي هاي ثابت مشهود را در صورت هاي مالي توضیح دهید.

حسابداری دارایی های ثابت مشهود، پیامدهای با اهمیتی بر نتایج گزارشگری مالی شرکت ها دارد. در این فصل، 
کاربرد اصل بهای تمام شده در حسابداری دارایی های ثابت مشهود، مانند ماشین آالت و تجهیزات، توضیح داده می  شود. 
هم چنین، روش هایی که شرکت ها می توانند برای تخصیص بهای تمام شده به عمر مفید آن دارایی استفاده کنند را بیان 
می کنیم. به عالوه، نحوه حسابداری مخارجی مانند بهای جایگزینی چرخ ها و لنت های ترمز که در طی عمر مفید وسایل 
نقلیه اتفاق می افتد تشریح خواهد شد. یکی دیگر از موضوعات کلیدی مورد بحث در این فصل، معاوضه دارایی های 
است:  زیر  به صورت   5 است. محتوا و ساختار فصل  معامالت  نوع  این  با  برخورد حسابداری  نحوه  و  ثابت مشهود 
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مش��هود،  ثابت  دارایی های 
مناب��ع اقتصادی هس��تند که از 
 )1 برخوردارن��د:  ویژگ��ی   3
دارای ماهیت فیزیکی هس��تند )ش��کل و ان��دازه آن ها 
قابل مش��اهده اس��ت(. 2( در عملیات واحد تجاری به 
کار می روند و ش��رکت قصد فروش آن ها را ندارد. 3( 
انتظار م��ی رود که این دارایی ها برای چندین س��ال به 
ش��رکت خدمات ارائه کنند. به عبارت دیگر، عمر مفید 
اقتص��ادی دارایی های ثابت مش��هود طوالنی و بیش از 
یک سال است. به جز زمین، توان خدمت رسانی سایر 
دارایی های ثابت مشهود، در طی عمر مفید آن ها کاهش 
می یابد. در گذش��ته دارایی های ثابت مش��هود، اموال، 

سیمان بجنورد % 89

75

56

36

18
7

صنایع گالوانیزه فجر سپاهان

فوالد خوزستان

قند هگمتان

ایران خودرو

داروسازي فارابي
تصویر 1-5 نسبت دارایی های ثابت مشهود به کل دارایی ها 

ش��ده،  تم��ام  به��ای  اص��ل 
می کن��د  مل��زم  را  ش��رکت ها 
دارایی   های ثابت مش��هود خود 
را به بهای تمام شده ثبت نمایند. 
بنابراین، ش��رکت ایران خودرو، تجهیزات تولیدی خود 
را به بهای تمام ش��ده ثبت می کند. بهای تمام شده، در 
برگیرن��دة تمام مخارج ض��روری جهت تحصیل 

مفهوم و ویژگي هاي دارایی های ثابت مشهود

سه ویژگی دارایی های ثابت 
مشهود را بیان کنید. 

ماشین آالت و تجهیزات نامیده می شدند.هدف مطالعة 1
به دلیل این که دارایی های ثابت مشهود، نقشی کلیدی 
در عملیات مس��تمر ایفا می کنند، شرکت ها دارایی های 
ثابت مشهود را در ش��رایط عملیاتی مطلوبی نگهداری 
می کنند. هم چنین، ش��رکت ها دارایی های ثابت مشهود 
فرس��وده را جایگزی��ن ک��رده و براس��اس نی��از خود، 
منابع مولد را افزایش می دهند. بس��یاری از ش��رکت ها، 
س��رمایه گذاری های قابل توجهی در دارایی های ثابت 
مش��هود انجام داده اند. تصویر1-5، نسبت دارایی های 
ثابت مشهود به کل دارایی های برخی شرکت های فعال 

در صنایع مختلف را نشان می دهد. 

%

%

%

%

%

اندازه گیری بهای تمام شده دارایی های ثابت مشهود

کاربرد اصل بهای تمام شده در 
مورد دارایی های ثابت مشهود را 

توضیح دهید.

دارای��ی و آماده س��ازی آن برای اس��تفاده مورد نظر هدف مطالعة 2
اس��ت. برای مثال، بهای تمام شده، ماشین های تولیدی 
کارخانه، ش��امل بهای خرید، هزینه های حمل پرداختی 
ب��رای انتقال ماش��ین آالت خری��داری ش��ده به محل 
کارخان��ه و هزینه های نصب می باش��د. پ��س از تعیین 
بهای تمام  ش��ده، ش��رکت ایران خودرو از این مبلغ به 
عنوان مبنای حس��ابدرای ماشین آالت در طی عمر مفید 
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آن اس��تفاده می کند. در بخش بعدی، کاربرد اصل بهای 
تمام شده در هر یک از دسته بندی های عمده دارایی های 

ثابت مشهود را تشریح می کنیم. 
زمین 

شرکت ها، زمین را با هدف ساخت کارخانه تولیدی 
ی��ا دفتر اداری، تحصیل می کنند. بهای تمام ش��ده زمین 
در بردارن��دة موارد زیر اس��ت: 1( قیمت خرید نقدی 
2( هزینه ه��ای نقل و انتقال مانند ح��ق ثبت دفترخانه 
3( کمیس��یون های معامالت امالک 4( مالیات بر اموال 
و عوارض ش��هرداری و س��ایر هزینه ه��ای مربوط به 
تص��رف ملک توس��ط خریدار. برای مث��ال، اگر قیمت 
نق��دی 500,000,000 ریال )500 میلیون ریال( باش��د 
و خریدار بابت هزینه های مس��تقیم خرید زمین )شامل 

عوارض و مالیات + کمیسیون معامالت امالک + هزینه هاي نقل و انتقال + قیمت خرید نقدي = بهاي تمام شده زمین
                          

   )عواید حاصل از فروش مصالح - هزینه تخریب ساختمان قدیمي(+ 

تصویر 2-5 فرمول محاسبه بهاي تمام شده زمین

برای روش��ن ش��دن موضوع، فرض کنید که شرکت 
تولیدی هژیر، زمینی را به قیمت نقدی یک میلیارد ریال 
تحصیل می کند. در این زمین ، انباری قدیمی وجود دارد 
که خالص هزینه تخریب آن 60 میلیون ریال است )75 
میلیون ریال کل هزینه تخریب، منهای 15 میلیون ریال 

تصویر3-5 محاسبه بهای تمام شده زمین 

مالیات بر اموال، عوارض شهرداری و کمیسیون خرید( 
50 میلیون ریال پرداخت کرده باش��د، در این صورت، 
بهای تمام ش��ده زمی��ن 550 میلیون ری��ال خواهد بود. 
شرکت ها، تمام هزینه های ضروری جهت آماده سازی 
زمین برای اس��تفاده مورد نظ��ر را در بدهکار )افزایش( 
حساب زمین ثبت می کنند. هنگامی که شرکت، زمینی را 
بدون پرداخت وجه تحصیل می کند، هزینه های مربوط به 
پاک سازی، زهکشی و تسطیح آن، بهای تمام شده زمین 
را تشکیل می دهد. گاهی اوقات زمین دارای ساختمان 
غیر قابل اس��تفاده اي اس��ت که باید هزینه های تخریب 
ساختمان قدیمی را پس از کسر عواید حاصل از فروش 
مصالح، به بهای تمام شده زمین اضافه کند. تصویر 5-2 
نحوه محاس��به بهاي تمام ش��ده زمین را نشان مي دهد.

عایدات حاص��ل از مصرف مصالح(. هزینه های اضافی 
عبارتند از: 10 میلیون ریال حق الزحمه کارشناسی و 80 
میلیون ریال کمیسیون معامالت امالک. بهای تمام شده 
زمین 1/15 میلیارد ریال است که به صورت زیر محاسبه 

می شود: 

             زمین
1,000,000,000 ریال قیمت نقدی زمین   

خالص هزینه تخریب انبار                      60,000,000 
10,000,000 حق الزحمه کارشناسی   
80,000,000 کمیسیون معامالت امالک  

بهای تمام شده زمین              1,150,000,000
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هنگامی که شرکت هژیر تحصیل زمین را ثبت می کند، 
حس��اب زمین را به مبل��غ 1/15 میلیارد ریال بدهکار و 

بهسازی زمین 
بهس��ازی زمی��ن، اضافات س��اختاری ایجاد ش��ده 
روی زمین اس��ت. مثال های بهسازی عبارتند از: مسیر 
ماشین رو، پارکینگ، پرچین، منظره سازی و آب پاش ها. 
بهای تمام ش��ده بهسازی زمین ش��امل، تمام هزینه های 
ضروری جهت رساندن بهس��ازی ها به شرایط استفاده 
مورد نظر اس��ت. برای مثال، بهای تمام ش��ده پارکینگی 
جدید برای شرکت اعصاری شامل مبلغ پرداختی بابت 
س��نگ فرش، حصارکش��ی و سیستم روش��نایی است. 
بنابراین شرکت اعصاری، جمع تمام این هزینه ها را در 
حساب بهس��ازی زمین بدهکار می کند. بهسازی زمین 
عمر مفید مح��دودی دارد و نگه��داری و جای گزینی 
آن  ه��ا بر عهده ش��رکت ها اس��ت. به دلی��ل عمر مفید 
محدود بهس��ازی ها، شرکت ها بهای تمام شده بهسازی 
زمین را در حساب مجزایی ثبت و آن را طی عمر مفید 

بهسازی ها مستهلک می کنند.
ساختمان

س��اختمان ها، امکاناتی هس��تند )مانند فروشگاه ها، 
دفات��ر اداری، کارخانه ه��ا و انبار ه��ا( ک��ه در عملیات 
مورد اس��تفاده قرار می گیرند. ش��رکت ها، تمام مخارج 
مربوط به خرید یا احداث یک س��اختمان را به حساب 
س��اختمان بدهکار می کنن��د. هنگامی که س��اختمانی 
خریداری می ش��ود، بهای تمام ش��ده آن شامل قیمت 

حساب وجه نقد را به همین میزان بستانکار می کند.

  
تاریخ

زمین

نقد و بانك

)ثبت تحصیل زمین به صورت نقد(

1,150,000,000  

1,150,000,000   

خری��د و هزینه های جانبی )حق الزحم��ه وکیل ، بیمه، 
انتقال مالکیت و... ( و کمیسیون معامالت امالک است. 
هم چنین، هزینه هایی که س��اختمان را جهت اس��تفاده 
مورد نظر آماده می س��ازند، ش��امل :مخ��ارج مربوط به 
تعمیر پش��ت بام، کف پوش ها، سیم کش��ی و لوله کشی، 
در بهای تمام ش��ده س��اختمان منظور می شود. هنگامی 
که س��اختمان جدید، ساخته می ش��ود، بهای تمام شده 
آن عبارت اس��ت از: مبل��غ قرار داد س��اخت به عالوه 
پرداخت های مربوط ب��ه حق الزحمه معمار، مجوز های 

ساخت و هزینه های حفاری و مصالح.
به عالوه، شرکت ها برخی هزینه های سود تضمین شده 
)بهره( را به حساب ساختمان منظور می نمایند: هنگامی  
ک��ه مدت زم��ان قابل توجهی برای احداث س��اختمان 
مورد نیاز است، هزینه های سود تضمین شده تحقق یافته 
مرب��وط ب��ه تأمین مالی پ��روژه، جزو بهای تمام ش��ده 
ساختمان محسوب می شوند. در این فرآیند، هزینه سود 
تضمین ش��ده )همانند هزینه مصالح و دست مزد( برای 
احداث س��اختمان ضروری اس��ت. افزودن هزینه سود 
تضمین ش��ده در بهای تمام  شده یک ساختمان در حال 
احداث، محدود به دوره س��اخت اس��ت. هنگامی که 
فرآیند س��اخت تکمیل می شود، شرکت، پرداخت های 
بعدی س��ود تضمین ش��ده را به حس��اب هزینه س��ود 

تضمین شده منظور می کند. 
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تجهیزات
تجهیزات، شامل دارایی هایی مانند؛ دستگاه پول شمار، 
تجهیزات اداری، ماش��ین آالت کارخان��ه، کامیون های 
تحویل دهن��ده کاال و هواپیما ها اس��ت. ای��ن دارایي ها 
در عملیات ش��رکت ب��ه کار می روند. بهای تمام ش��ده 
تجهیزات، مانند آن چه در ش��رکت ایران خودرو گفته 
شد، شامل موارد زیر است: قیمت خرید نقدی، مالیات 
خرید، هزینه های حمل و بیمه حمل کاال که توس��ط 
خریدار پرداخت می شود. هم چنین مخارج الزم براي 
مونتاژ ک��ردن اجزاء، نصب دس��تگاه ها و آزمون آن ها، 
جزء بهای تمام ش��ده محسوب می شوند. با این وجود، 
شرکت ایران خودرو هزینه مجوزهای تردد و بیمه وسایل 
نقلیه موتوری شرکت را جزء بهای تمام شده تجهیزات 

منظور نمی کن��د. این هزینه ه��ا در برگیرنده ی مخارج 
تکراری ساالنه ای است که فاقد منافع آتی )بیش از یک 
سال( هس��تند. درنتیجه، این مخارج در زمان وقوع، به 

حساب هزینه های عملیاتی منظور می شوند.
شرکت  که  کنید  فرض  موضوع،  شدن  روشن  برای 
نقدی 500  قیمت  به  را  کارخانه  ماشین آالت  مروارید، 
میلیون ریال خریداری نموده است. سایر مخارج مربوط 
به این ماشین آالت عبارتند از: مالیات خرید 30 میلیون 
ریال، حق بیمه حمل 5 میلیون ریال، نصب و راه اندازی 
ماشین آالت  تمام شده  بهای  بنابراین،  ریال.  میلیون   10
خریداری شده 545 میلیون ریال می باشد که به صورت 

زیر محاسبه می شود: 

تصویر4-5 نحوه محاسبه بهای تمام شده ماشین آالت کارخانه 

ماشین آالت کارخانه

بهای خرید نقدی               500,000,000 ریال

30,000,000 مالیات خرید     

5,000,000 حق بیمه حمل کاال    

10,000,000 نصب و راه اندازی    

بهای تمام شده ماشین آالت کارخانه                          545,000,000

شرکت مروارید برای ثبت خرید و مخارج مرتبط آن، آرتیکل زیر را در دفاتر خود ثبت می کند:

به عنوان مثالی دیگر، فرض کنید که ش��رکت فرجام، 
کامیونی را ب��ه بهای نقدی 220 میلیون ریال خریداری 

  
تاریخ

ماشین آالت

نقد و بانك

)ثبت تحصیل ماشین آالت کارخانه(

545,000,000  

545,000,000   

نمود. مخارج مربوطه شامل: مالیات بر ارزش افزوده به 
مبلغ 13,200,00 ریال، رنگ آمیزی کامیون 5 میلیون ریال، 
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مجوز تردد8,000,000 ریال و بیمه 3 ساله، 16 میلیون 
ریال است. بنابراین، بهای تمام شده کامیون 238،200,000 

ری��ال اس��ت که به ص��ورت زیر محاس��به می ش��ود: 

تصویر5-5 نحوه محاسبه بهای تمام شده کامیون 

بهای تمام شده کامیون

220,000,000 ریال قیمت نقدی    

13,200,000 مالیات بر ارزش افزوده   

5,000,000 رنگ آمیزی    

بهاي تمام شده کامیون              238,200,000 ریال

شرکت فرجام، بهای پرداختی بابت مجوز تردد را به 
عنوان یک هزینه و مبلغ پرداختی بابت بیمه را به عنوان 

یک پیش پرداخت دارایی ثبت خواهد کرد. 

  
تاریخ

کامیون 

هزینه مجوز تردد
پیش پرداخت بیمه
وجه نقد  

)ثبت تحصیل کامیون و سایر هزینه ها(

238,200,000  
8,000,000
16,000,000

  

262,200,000

مثال!

فرض کنید شرکت دایموند، کامیونی را به مبلغ نقدی 150 میلیون ریال به عالوه، 9 میلیون ریال مالیات بر ارزش افزوده 
و 5 میلیون ریال هزینه حمل خریداری کرد. هم چنین، 2 میلیون ریال بابت رنگ آمیزی، 6 میلیون ریال بابت بیمه ساالنه و 
800,000 ریال بابت مجوز تردد پرداخت کرد. توضیح دهید که هر یک از مخارج مذکور، چگونه به حساب گرفته می شوند؟

پاسخ:

 چهار پرداخت اول )150، 9، 5 و 2 میلیون ریال( مخارج ضروری جهت آماده س��ازی کامیون برای اس��تفاده مورد نظر 
است. بنابراین، بهای تمام شده کامیون، 166 میلیون ریال است. پرداخت های مربوط به بیمه و مجوز تردد جزء هزینه های 

عملیاتی محسوب می شوند. 
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تحصیل دارایی های ثابت مشهود 
معموالً شرکت ها به چهار روش دارایي هاي ثابت مورد نیاز خود را تحصیل مي کنند: 

1( خرید نقدي دارایي، 
2( ساخت دارایي،

3( خرید نسیه دارایي از طریق ایجاد حساب هاي پرداختني یا صدور اسناد پرداختني مدت دار، 
4( تحصیل دارایي در ازاي انتشار سهام و 

5( معاوضه دارایي ها. 
تحصیل دارایي ثابت مشهود به هر یک از این روش ها صورت گیرد، یک قاعده کلي در مورد بهاي تمام شده دارایي که 
باید در دفاتر ثبت شود وجود دارد: دارایي تحصیل شده باید در دفاتر به بهاي خرید نقدي دارایي به اضافه تمامي مخارج 
مس��تقیم الزم براي آماده س��ازي آن، ثبت شود. بنابراین، هزینه سود تضمین ش��ده که در صورت خرید نسیه دارایي ایجاد 

مي شود، در بهاي تمام شده دارایي منظور نمي شود. 
در بخش قبلي نحوه خرید نقدي دارایي ثابت به طور کامل تشریح گردید. هم چنین، در رابطه با مخارجي که در هنگام 
ساخت به حساب دارایي منظور مي شود، مطالبي ارائه شد. حسابداري تحصیل دارایي هاي ثابت مشهود از طریق معاوضه 
در بخش هاي بعدي این فصل تشریح مي شود. در این بخش، حسابداري تحصیل دارایي از طریق صدور سهام و هم چنین 

تحصیل گروهي دارایي ها، بیان مي شود.
تحصيل دارايي ها از طريق صدور سهام

برخ��ي از ش��رکت هاي س��هامي، دارایي هاي مورد نیاز خ��ود را از طریق صدور اوراق مالکانه )س��هام( خود خریداري 
مي کنند. ش��رکت س��هامي، شرکتي است که سرمایه خود را در قالب سهام در آورده است. هنگامي که سهام یک شرکت به 
عموم افراد عرضه مي شود، شرکت در قالب سهامي عام تشکیل شده است. براي مثال، شرکت هاي ایران خودرو، سایپا و 

بانک ملت در قالب شرکت سهامي عام درآمده اند.
همان گونه که پیش از این بیان ش��د، هنگامي که یک دارایي تحصیل مي ش��ود، بهاي تمام شده آن عبارت است از قیمت 
خرید نقدي دارایي. در زماني که دارایي ثابت از طریق صدور سهام شرکت تحصیل مي شود، این دارایي باید به بهاي خرید 
نقدي در دفاتر ثبت ش��ود. مش��کل، زماني بروز مي کند که در این معامله، قیمت خرید نقدي دارایي قابل تعیین نباشد. در 
این زمان، دارایي تحصیل ش��ده باید به ارزش دارایي تحصیل شده یا ارزش سهام واگذار شده، هر کدام که با قابلیت اتکاي 
بیش تري قابل تعیین اس��ت، ثبت ش��ود. براي تشریح موضوع، به مثال زیر توجه کنید. شرکت سهامي گیالني، قطعه زمیني 
را از طریق صدور 10,000 سهام عادي خود، تحصیل کرده است. فرض کنید، قیمت نقدي زمین تحصیل شده و هم چنین 
ارزش بازار س��هام واگذار ش��ده قابل تعیین نیست. در این زمان، شرکت از یک کارشناس براي تعیین ارزش زمین استفاده 
خواهد کرد و زمین تحصیل ش��ده را به این مبلغ در دفاتر خود ثبت خواهد کرد. در صورتي که کارش��ناس ارزش زمین را 
10,000,000 ریال برآورد کند و 500,000 ریال بابت حق الزحمه کارشناس��ي خود دریافت کند، رویداد فوق به صورت 

زیر در دفاتر شرکت گیالني ثبت مي شود.

مطالعه آزاد
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تاریخ

زمین

وجه نقد

سهام سرمایه عادی

)ثبت تحصیل زمین از طریق صدور سهام(

10,500,000  

500,000   

10,000,000

از آنجا که استفاده از کارشناس در تعیین ارزش زمین غیر قابل اجتناب است، حق الزحمه کارشناسي در بهاي تمام شده 
زمین منظور مي شود. 

حال فرض کنید در مثال باال، قیمت خرید نقدي زمین قابل تعیین نیست، اما ارزش بازار سهام شرکت گیالني مشخص 
اس��ت. در صورتي که هر س��هم ش��رکت گیالني در بازار 1100 ریال معامله شود، بهاي تمام شده زمین 11,000,000 ریال 

)1100× 10,000( خواهد بود. در این حالت تحصیل زمین به صورت زیر ثبت مي شود.

  
تاریخ

زمین

سهام سرمایه عادی

)تحصیل زمین از طریق صدور سهام(

11,000,000  

11,000,000   

معموالً ارزش بازار سهام، برآورد قابل اتکایي از ارزش دارایي تحصیل شده است.
تحصيل گروهي دارايي هاي ثابت

این احتمال وجود دارد که شرکت، مجموعه اي از دارایي هاي ثابت مورد نیاز خود را به صورت یک جا خریداري نماید 
که به آن تحصیل گروهي دارایي ها گفته مي ش��ود. به وی ژه، کاهش هزینه هاي خرید و حمل دارایي ها و هم چنین دریافت 
تخفیف از فروشنده، باعث مي شود که این شکل از تحصیل دارایي هاي ثابت، بسیار متداول باشد. از آنجا که شرکت باید 
دارایي هاي تحصیل ش��ده را به تفکیک در دفاتر خود ثبت کند، تعیین بهاي تمام ش��ده هر یک از دارایي ها اهمیت خواهد 
داش��ت. در صورتي که بهاي تمام ش��ده هر دارایي مشخص نباشد، شرکت باید با استفاده از یک کارشناس، بهاي تمام شده 

هر دارایي را برآورد کند.
براي تش��ریح موضوع فرض کنید، ش��رکت انوري، یک دستگاه نمایشگر، یک عدد میز تحریر و یک عدد صندلي مورد 
نیاز خود را به صورت یک جا و در ازاي پرداخت 14,000,000 ریال خریداري کرد. از آنجا که بهاي تمام شده هر یک از 
این اقالم قابل تعیین نیست، شرکت با پرداخت 1,000,000 ریال از یک کارشناس خواست تا ارزش هر یک از این اقالم 

را تعیین کند. کارشناس ارزش هر یک از دارایي هاي باال را به صورت زیر تعیین کرد:
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 9,000,000                        نمایشگر
6,000,000                      میز تحریر
3,000,000                          صندلي

 18,000,000             

از آنجا که مجموع ارزش هاي تعیین شده براي این دارایي ها )18,000,000 ریال( بیش از بهاي تمام شده )15,000,000 
ریال =1,000,000+ 14,000,000( اس��ت، ش��رکت باید بهاي تمام ش��ده گروه دارایي هاي خریداري ش��ده را متناسب با 
ارزش هاي تعیین ش��ده توس��ط کارشناس، به هر یک از دارایي ها تخصیص دهد. شرکت انوري بهاي هر یک از اقالم فوق 

را به صورت زیر تعیین مي کند:

9,000,000
18,000,000

×15,000,000 = = بهاي تمام شده نمایشگر7,500,000 ریال

6,000,000
18,000,000

×15,000,000 = = بهاي تمام شده میز تحریر5,000,000 ریال

3,000,000
18,000,000

×15,000,000 = = بهاي تمام شده صندلي2,500,000 ریال

پس از تعیین ارزش بهاي تمام شده، تحصیل گروهي دارایي ها به صورت زیر ثبت مي شود:

در این وضعیت، اس��تفاده کارش��ناس براي تعیین صحیح بهاي تمام ش��ده دارایي ها، ضروري است. بنابراین، حق الزحمه 
کارشناس به عنوان بخشي از بهاي تمام  شده دارایي ها در نظر گرفته مي شود.

  
تاریخ

تجهیزات-نمایشگر

تجهیزات-میز تحریر
تجهیزات-صندلي

وجه نقد

)تحصیل گروهي تجهیزات به صورت نقدي(

7,500,000  

5,000,000

2,500,000

15,000,000
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همان گون��ه ک��ه در فص��ل 3 
توضیح داده ش��د، اس��تهالک، 
فرآیند تخصیص منطقی و سیستماتیک بهای تمام شده 
دارایی ه��ای ثابت ب��ه هزینه، در طی عم��ر مفید آن 

تصویر 6-5 استهالک به عنوان تخصیص بهای تمام شده 

استهالک

مفهوم استهالک را تشریح کنید. 
دارایی ها است. تخصیص بهای تمام شده، شرکت ها را هدف مطالعة 3

قادر می س��ازد که با توجه به اصل تطابق، هزینه ها را به 
شکل صحیحي با درآمد ها انطباق دهند )تصویر 6-5 را 

مالحظه فرمایید(.

تخصیص استهالک

سال 1 سال 2 سال 3
سال 4 سال 5 سال 6

باید به این نکته توجه داش��ت که اس��تهالک فرآیند 
تخصیص بهای تمام شده است. استهالک فرآیند تعیین 
ارزش دارایی نیست. در طی دوره مالکیت یک دارایی، 
تالشی برای اندازه گیری تغییر در ارزش بازار آن دارایی 
ص��ورت نمی گی��رد. بنابرای��ن، ارزش دفت��ری )بهای 
تمام شده منهای استهالک انباشته( دارایی ثابت مشهود، 

می تواند کاماًل از ارزش بازار آن متفاوت باشد.
استهالک، در س��ه دس��ته از دارایی های ثابت، مورد 
اس��تفاده ق��رار می گیرد: بهس��ازی زمین، س��اختمان و 
تجهیزات )ش��امل اثاثه(. تمام��ی دارایی موجود در این 
سه گروه، به عنوان یک دارایی استهالک پذیر در نظر 
گرفته می شوند. زیرا، سودمندی و توان درآمد زایی هر 
دارایی در طی عمر مفید آن، کاهش می یابد. استهالک، 
در م��ورد زمی��ن کاربرد ن��دارد، زیرا، س��ودمندی و 
توان درآمد زایی آن، با گذش��ت زمان دس��ت نخورده و 
بی نقص باقی می مان��د. درحقیقت، در موارد زیادی به 
دلیل کمیاب بودن زمین، س��ودمندی و توان درآمدزایی 

زمین، با گذش��ت زمان افزایش می یابد. بنابراین، زمین 
دارایی استهالک پذیر نیست.

در طی عم��ر مفید دارایی های اس��تهالک پذیر، توان 
درآمدزایی دارایي هاي استهالک پذیر به دلیل فرسودگی 
و س��ائیدگی کاه��ش می یابد. کامیونی ک��ه 300,000 
کیلومتر را طی کرده اس��ت، نس��بت به کامیونی که تنها 
800 کیلومتر طی کرده اس��ت، توان درآمد زایی کمتری 

دارد. 
توان درآمد زایی، می تواند به دلیل منسوخ شدن کاهش 
یابد. منسوخ شدن، فرآیند بال استفاده شدن دارایی قبل 
از فرس��ایش فیزیکی آن اس��ت. برای مثال، بسیاری از 
ش��رکت ها، کامپیوتر هایشان را پیش از زمان فرسودگی 
کام��ل، جای گزین مي کنند. زیرا، عرضه تکنولوژی های 
جدید باعث منسوخ شدن کامپیوتر های قدیمی شده است.

شناس��ایی اس��تهالک یک دارایی، منتج به انباشت 
وجه نقد برای جای گزینی آن دارایی نمی شود. مانده 
اس��تهالک انباشته، بخش��ی از بهای تمام شده دارایی را 



135

نش��ان می دهد که به هزینه منظور شده است. استهالک 
منبع وجه نقد براي شرکت نیست. 

توجه کنید که مفهوم استهالک با فرض تداوم فعالیت 
س��ازگار اس��ت. فرض تداوم فعالیت بی��ان می کند که 
ش��رکت برای مدت قابل پیش بین��ی ای به فعالیت خود 
در آین��ده ادامه می دهد. اگر فرض تداوم فعالیت نادیده 
گرفت��ه ش��ود، دارایی های ثاب��ت باید ب��ه ارزش بازار 
گزارش ش��وند. در این حالت، نیازی به مستهلک کردن 

این دارایی ها نیست. 
عوامل مؤثر بر محاسبه استهالک

سه عامل بر محاسبه استهالک تاثیر می گذارند:
1. به��ای تمام ش��ده.    پیش از ای��ن، عوامل مؤثر 
بر بهای تمام ش��ده دارایی های استهالک پذیر را توضیح 
دادی��م. به ی��اد آورید که ش��رکت ها، دارایی های ثابت 

مشهود خود را به بهای تمام شده ثبت می کنند.
2. عمر مفيد.   عم��ر مفید، برآوردی از مدت زمان 
درآمد زا بودن یک دارایی اس��ت و عم��ر اقتصادی نیز 

نامیده می ش��ود. عمر مفید ممکن است در قالب زمان، 
واحد ه��ای فعالی��ت )مانند س��اعات کار ماش��ین(، یا 
واحد های محصول بیان ش��ود. عم��ر مفید یک برآورد 
اس��ت. مدیریت در انج��ام این ب��رآورد، عواملی چون 
تعمیر و نگهداری مورد انتظار و س��رعت فرس��ودگی 
دارای��ی را در نظر می گیرد. در اغل��ب موارد تجربیات 
پیش��ین مربوط ب��ه دارایی های مش��ابه، در برآورد عمر 

مفید سودمند است.  
3. ارزش اس��قاط.    ارزش اس��قاط، برآورد ارزش 
دارایی در انتهای عمر مفید آن است. این ارزش که ارزش 
باقی مانده نیز نامیده می شود، می تواند بر ارزش قراضه 
دارایی و یا ارزش معامالتی مورد انتظار آن، مبتنی باشد. 
همانند عمر مفید، ارزش اس��قاط، یک برآورد است. در 
انجام برآورد، مدیریت، سیاس��ت کنارگذاری دارایی ها 
و تجرب��ه خود در م��ورد دارایی های مش��ابه را مد نظر 
قرار می دهد. تصویر 7-5 س��ه عامل مورد اس��تفاده در 
محاس��به استهالک را به صورت خالصه نشان می دهد.

مخارج  تمام  شده:  تمام  بهای 
دارایی  تحصیل  برای  نیاز  مورد 
استفاده  برای  آن  آماده  سازی  و 

مورد نظر
اقتصادی  عمر  برآورد  مفید:  عمر 
میزان  تعمیر،  به  نیاز  اساس  بر 

خدمات و فرسودگی

ارزش  برآورد  اسقاط:  ارزش 
دارایی در انتهای عمر مفید آن ها

 نكته مفید: هزینه استهالک در صورت سود و زیان گزارش می شود. استهالک انباشته در ترازنامه، به عنوان کاهنده دارایی های ثابت 
مشهود، گزارش می شود.

تصویر 7-5 سه عامل موثر در محاسبه استهالک 



136

روش های استهالک
استهالک، معموالً با استفاده از 
یکی از روش های زیر محاس��به 

می شود: 
1. خط مستقیم

2. واحد های فعالیت
3. مانده نزولی 

براس��اس اصول پذیرفته ش��ده حس��ابداری، هر سه 
روش فوق مجاز هستند. مدیریت، روش )هایی( را که 
مناسب تر است انتخاب می کند. هدف، انتخاب روشی 
است که به شیوه مطلوب تری ایجاد درآمد توسط دارایی 
را در ط��ی عم��ر مفید دارایی، اندازه گی��ری کند. وقتی 
ش��رکت روشی را برای اس��تهالک یک دارایی انتخاب 
کرد، باید در طی عمر مفید دارایی از همان روش استفاده 
کند. ثبات رویه در استفاده از روش استهالک، قابلیت 

مقایس��ه صورت های مالی را باال می برد. اس��تهالک، از 
طریق اس��تهالک انباش��ته بر ترازنامه و از طریق هزینه 
اس��تهالک، بر صورت س��ود و زیان تأثی��ر می گذارد. 
تصویر 8-5 اس��تفاده از روش های استهالک اولیه در 

600 شرکت بزرگ در ایاالت متحده را نشان می دهد.

تصویر 9-5  داده های خرید کامیون 

تصویر 8-5 کاربرد روش های استهالک در 600 شرکت بزرگ ایاالت متحده 

با استفاده از داده های زیر که مربوط به کامیون خریداری 
شده توسط شرکت داراب در ابتدای سال 1390 است، 

استهالک دوره را با استفاده از 
روش های مختلف استهالک 

محاسبه کنید.

هدف مطالعة 4

این سه روش اس��تهالک با یک دیگر مقایسه می شوند: 

130,000,000 ریال بهای تمام شده     
10,000,000 ریال ارزش اسقاط مورد انتظار    

5 سال عمر مفید برآوردی      
100,000 کیلومتر عمر مفید برآوردی     

روش خط مستقیم
براساس روش خط مستقیم، شرکت ها، در طي عمر 
مفید دارایي هر ساله مبالغ مساوي از دارایي را مستهلک 

مي کنند. در این روش فقط گذر زمان مطرح است. 
به منظور محاسبه هزینه استهالک براساس روش خط 
مستقیم، ش��رکت ها باید بهای تمام شده استهالک پذیر 
دارای��ي را اندازه گی��ری کنن��د. به��ای تم��ام ش��ده 

اس��تهالک پذیر، بهای تمام ش��ده دارایی منهای ارزش 
اسقاط است. بهای تمام شده استهالک پذیر، کل مبلغی را 
که نهایتًا مستهلک می شود، نشان می دهد. براساس روش 
خط مستقیم، شرکت براي اندازه گیری هزینه استهالک 
س��االنه، بهای تمام شده استهالک پذیر دارایي را بر عمر 
مفید دارایی تقسیم می کند. تصویر 10-5 نحوه محاسبه 
هزینه استهالک سال اول شرکت داراب را نشان می دهد. 

 % 88
خط مستقیم

7% سایر
3% واحد های فعالیت
2% مانده نزولی
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تصویر 10-5 فرمول روش خط مستقیم

ارزش اسقاط           -             بهای تمام شده    = بهای تمام شده استهالک پذیر  
            10,000,000          -        130,000,000   ریال                   =      120,000,000 ریال

        عمر مفید )سال(            ÷         بهای تمام شده استهالک پذیر       =      هزینه استهالک ساالنه
                  5                   ÷            120,000,000         =      24,000,000 ریال                                                                                                                                             

                            

به عنوان راه حل جاي گزین، می توانیم نرخ استهالک 
ساالنه را محاسبه کنیم. در این مورد، نرخ 20% )5 سال 
÷100%( است. هنگامی که ش��رکت از نرخ ساالنه خط 

مستقیم اس��تفاده مي کند، این نرخ را در بهای تمام شده 
اس��تهالک پذیر دارای��ی ضرب می کن��د. تصویر 5-11 
جدول استهالک را با استفاده از نرخ ساالنه نشان می دهد.

انتهای سالمحاسبات

ارزش دفتری استهالک انباشتههزینه ساالنه استهالکنرخ استهالکبهای  تمام شده استهالک پذیرسال

1390120,000,0002024,000,00024,000,000106,000,000
1391120,000,0002024,000,00048,000,00082,000,000
1392120,000,0002024,000,00072,000,00058,000,000

1393120,000,0002024,000,00096,000,00034,000,000
1394120,000,0002024,000,000120,000,00010,000,000

تصویر 11-5 جدول استهالک خط مستقیم

براي مثال ارزش دفتري در انتهاي سال 1390 عبارت 
است از:

 130,000,000 - 24,000,000 = 106,000,000
توجه فرمایید که هزینه استهالک 24 میلیون ریال، در 
تمامی سال ها یک سان است. در انتهای دوره عمر مفید 
دارایي، ارزش دفتری )بهای تمام شده منهای استهالک 
اسقاط  ارزش  با  که  است  ریال   10,000,000 انباشته( 

مورد انتظار دارایی برابر است. 
هنگامی که دارایی در طی سال )و نه در ابتدای سال( 

%

%

%

%

%

*

 استهالک انباشته - بهاي تمام شده = ارزش دفتري*

خریداری می شود، محاسبات چه تغییری خواهد کرد؟ 
در این مورد با استفاده از یک مبنای زمانی، استهالک 
ساالنه را سرشکن می کنیم. اگر شرکت داراب کامیون 
را در تاریخ 1 تیر خریداری کرده باشد، در طول سال 
کرده  استفاده  کامیون  از  اسفند(  تا  )تیر  ماه   9  ،1390
بنابراین، استهالک سال 1390، مبلغ 18 میلیون  است. 

ریال  )9/12 ×20%×120,000,000( است.  
در عمل روش خط مستقیم بیش از سایر روش هاي 

استهالک مورد استفاده قرار مي گیرد.

×=
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ش��رکت های بزرگ مانند ایران خودرو، پتروشیمی 
آبادان و پیچک از روش خط مستقیم استفاده می کنند. 
اس��تفاده از این روش ساده بوده و زماني که از دارایی ها 
در طی عمر مفیدش��ان  به صورت یک نواخت استفاده 
شود، این روش به شکل مطلوبی هزینه ها را با درآمد ها 

تطابق می دهد.  
واحدهای فعالیت 

براساس روش واحدهای فعالیت که به آن تعداد واحد 
تولید نیز گفته می شود، به جای استفاده از دوره زمانی، 
عمر مفید دارایی در قالب واحدهای تولیدی یا استفاده 
مورد انتظار بیان می شود. روش واحد های فعالیت، برای 
ماشین آالت کارخانه ایده آل است. شرکت های تولیدی 
می توانند تولید را از طریق تعداد کاالهاي تولید شده یا 
ساعات کار ماشین آالت، اندازه گیری کنند. از این روش 
می توان در مورد دارایی هایی مانند کامیون تحویل کاال 

)مسافت طی شده( و هواپیماها )ساعات پرواز( استفاده 
کرد. معموالً واحد های فعالیت برای ساختمان ها یا اثاثیه 
مناس��ب نیستند. چرا که استهالک این دارایی ها بیش تر 

تابعی از زمان است تا میزان استفاده از آن ها.
برای به کاربردن این روش، شرکت ها کل واحد های 
فعالی��ت در طی کل عمر مفید دارایی را برآورد کرده و 
سپس بهای تمام ش��ده استهالک پذیر را بر این واحد ها 
تقس��یم می کنند. عدد به دست آمده هزینه استهالک هر 
واح��د را نش��ان می دهد. بهای تمام ش��ده هر واحد در 
واحد ه��ای فعالیت آن س��ال ضرب می ش��ود تا بدین 
وسیله هزینه استهالک س��االنه اندازه گیری شود. برای 
روش��ن ش��دن موضوع فرض کنید که کامیون شرکت 
داراب در طی سال اول 15000 کیلومتر طی کرده است. 
تصویر 12-5 فرمول واحدهای فعالیت و محاسبه هزینه 

استهالک سال اول را نشان می دهد. 

 مجموع واحدهای فعالیت ÷  بهای تمام شده استهالک پذیر  =  بهای تمام شده استهالک هر واحد
     100,000 کیلومتر     ÷      120,000,000 ریال           =             1200 ریال

 
بهای تمام شده استهالک هر واحد × واحدهای فعالیت طی سال = هزینه استهالک ساالنه

    1200 ریال           × 15000 کیلومتر            = 18,000,000 ریال
تصویر 12-5 فرمول روش واحد های فعالیت

جدول روش واحدهای فعالیت، به شرح زیر است:

تصویر 13-5 جدول استهالک واحدهای فعالیت 

انتهای سالمحاسبات

ارزش دفتریاستهالک انباشتههزینه استهالک ساالنههزینه استهالک هر واحدواحدهای فعالیتسال

18,000,000112,000,000       18,000,000 ریال       1200 ریال139015,000
139130,000120036,000,00054,000,00076,000,000
139220,000120024,000,00078,000,00052,000,000
139325,000120030,000,000108,000,00022,000,000
139410,000120012,000,000120,000,00010,000,000

×=
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ای��ن روش، در م��ورد دارایی هایی که در طی س��ال 
خریداری می ش��وند نیز قابل بکارگیری اس��ت. در این 
موارد، شرکت، با استفاده از میزان بهره برداری از دارایی 
در بخش��ی از سال که دارایي را در اختیار داشته است، 

هزینه استهالک را محاسبه می کند. 
روش واحدهای فعالیت، محبوبیت کم تری از روش 
خط مس��تقیم دارد. چرا ک��ه تخمین منطقی کل فعالیت 
یک دارایی برای ش��رکت، دش��وار اس��ت. هنگامی که 
بهره  برداری از یک دارایی به طور قابل توجهی از دوره ای 
به دوره دیگر تغیی��ر می کند، روش واحد های فعالیت، 
به بهتری��ن نحو، هزینه ها را با درآمد ها انطباق می دهد. 

مانده نزولی
روش مان��ده نزولی که ب��ه اختصار روش نزولی نیز 
خوانده می ش��ود، در طی عمر مفی��د دارایی، با الگویی 
کاهش��ی، هزینه اس��تهالک س��االنه دارایی را محاسبه 
می کند. علت این نام گذاری آن است که در این روش، 
اس��تهالک هر دوره بر اس��اس ارزش دفتری محاس��به 
می ش��ود. از آنجا که ارزش دفتری دارایی هر س��اله 
کاه��ش می یاب��د، در نتیجه ب��ه طور مس��تمر هزینه 
استهالک نیز کاهش خواهد یافت. بر اساس این روش، 
ش��رکت ها هزینه استهالک س��االنه را از حاصل ضرب 
ارزش دفتری دارایی در ابتدای دوره در نرخ اس��تهالک 

نزولی محاس��به می کنند. نرخ استهالک نزولی در طی 
زمان ثابت می ماند. 

در ابت��دای س��ال اول، ارزش دفت��ری مع��ادل بهای 
تمام شده دارایی است. زیرا، استهالک انباشته در ابتدای 
عمر مفید دارایی صفر اس��ت. در سال های بعد، ارزش 
دفتری تفاوت میان بهای تمام ش��ده و استهالک انباشته 
تا آن تاریخ است. بر خالف سایر روش های استهالک، 
در روش نزولی از بهای تمام شده استهالک پذیر استفاده 
نمی ش��ود. از این رو، در تعیین مبلغي که باید در نرخ 
اس��تهالک نزولي ضرب ش��ود، ارزش اسقاط نادیده 
گرفته می ش��ود. با این وجود، کل مبلغي که مستهلک 
مي ش��ود را محدود مي کند. هنگام��ی که ارزش دفتری 
دارایی و ارزش اس��قاط برابر ش��وند، مس��تهلک کردن 

دارایی متوقف می شود.
نرخ مرسوم در روش نزولی، دو برابر نرخ روش خط 
مستقیم است. اغلب این روش نزولی مضاعف خوانده 
می شود. اگر ش��رکت داراب، از روش نزولی مضاعف 
% )نرخ خط  اس��تفاده کند، نرخ اس��تهالک خود را 40
% ×2( در نظ��ر می گی��رد. تصویر 5-14  مس��تقیم 20 
فرمول و نحوه محاس��به استهالک اولین سال کامیون به 

روش مانده نزولی مضاعف را نشان می دهد. 

تصویر 14-5 فرمول روش نزولی 

  ارزش دفتری        ×     نرخ مانده نزولی    =     هزینه استهالک ساالنه

%          =           52,000,000 ریال       40        ×       130,000,000
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ارزش دفتریسال
ابتدای دوره

نرخ
استهالک

هزینه استهالک 
ساالنه

استهالک
 انباشته

دفتری  ارزش 
انتهای دوره

1390130,000,000% 4052,000,00052,000,00078,000,000
139178,000,000% 4031,200,00083,200,00046,800,000
139246,800,000% 4018,720,000101,920,00028,080,000
139328,080,000% 4011,230,000113,150,00016,850,000
139416,850,000% 406,850,000120,000,00010,000,000

جدول استهالک براساس این روش، به صورت زیر است : 

×=

*

*محاسبه 6,740,000 ریال به 6,850,000 ریال رند شده است، زیرا، باید ارزش دفتری با ارزش اسقاط برابر 
باشند.

تصویر 15-5 جدول استهالک مانده نزولی مضاعف

 )8320÷12000(= % کامیون، در انتهای دومین سال 69
مس��تهلک شده اس��ت. براس��اس روش خط مستقیم، 
% )12000÷4800( مستهلک می  شود.  کامیون ساالنه 40
از آنجا که روش نزولی در س��ال های اولیه اس��تفاده از 
دارایی، هزینه اس��تهالک بیش تری را محاس��به می کند 
و در س��ال های پایانی هزینه استهالک کمتری را نشان 
می دهد، به عنوان روش تس��ریعی اس��تهالک شناخته 
می ش��ود. این روش، با اصل تطابق نیز س��ازگار است. 
زیرا در سال های اولیه عمر مفید دارایی که بهره برداری 
از دارایی حداکثر اس��ت، هزینه اس��تهالک بیش تری را 
نیز نش��ان می دهد. هم چنین، کارب��رد این روش برای 
دارایی هایی که به دلیل ناباب ش��دن به سرعت کارایی 

خود را از دست می دهند، نیز بسیار مناسب است. 
هنگامی که ش��رکت در طی سال، دارایی را خریداری 
می کن��د و از روش نزول��ی برای مس��تهلک کردن آن 
اس��تفاده می کن��د، چه باید کرد؟ در ای��ن موارد، روش 
مانده نزولی اولین س��ال را براس��اس زمان سرش��کن 
می کنن��د. برای مثال، اگر ش��رکت داراب، کامیون را در 

تاریخ 1 تیر1390 خریداری کند، استهالک سال 1390 
×130( خواهد  % آن معادل 39 میلیون ریال )9/12×40
شد. ارزش دفتری کامیون در ابتدای سال 1391 معادل 
91 )39-130( میلی��ون ریال اس��ت. اس��تهالک س��ال 
×91( اس��ت. سایر  % 1391 نیز 36,400,000 ریال )40

محاسبات نیز بر همین اساس صورت می گیرد. 
مقایسه روش های استهالک

تصویر 16-5 هزینه اس��تهالک تجمعی و س��االنه را 
براساس هر یک از سه روش استهالک مقایسه نموده است. 
مبلغ اس��تهالک ساالنه، به طور قابل توجهی به روش 
اس��تهالک متکی است. اما در هر س��ه روش، مجموع 
اس��تهالک در پنج س��ال یک سان اس��ت. هر سه روش 
در حس��ابداری پذیرفته ش��ده هس��تند، چرا که هر سه 
آن ها براس��اس روشی منطقی و سیس��تماتیک، کاهش 
در خدمت رس��انی بالقوه دارایی را شناس��ایی می کنند. 
تصویر 17-5 الگوی هزینه اس��تهالک را بر اس��اس هر 

سه روش به تصویر می کشد.
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مانده نزولیواحدهای فعالیتخط مستقیمسال

139024,000,00018,000,00052,000,000
139124,000,00036,000,00031,200,000
139224,000,00024,000,00018,720,000
139324,000,00030,000,00011,230,000
139424,000,00012,000,0006,850,000

120,000,000120,000,000120,000,000
تصویر 16-5 مقایسه روش های استهالک

تصویر 17-5 مقایسه الگو های استهالک

بازنگری در استهالک دوره
 اس��تهالک، نمون��ه ای از ب��ه 
کارگی��ری ب��رآورد در فرآین��د 
حسابداری است. مدیران باید به 
طور دوره ای هزینه اس��تهالک س��االنه را مورد بازبینی 
قرار دهند. درصورت فرس��ودگی یا نابابی، برآوردهای 
اس��تهالک ساالنه ناکافی بوده و شرکت باید مبلغ هزینه 
اس��تهالک را تغیی��ر دهد. هنگامی ک��ه تغییر در برآورد 
ضروری باشد، ش��رکت این تغییر را در مبلغ استهالک 
س��ال جاری و س��ال های آینده اعمال خواهد کرد. در 
نتیجه، استهالک سال های گذش��ته تغییر نمی کند. زیرا 
تجدی��د ارائ��ه صورت ه��ای مالی دوره های گذش��ته، 
قابلی��ت اعتماد گزارش��گری مال��ی را کاهش می دهد.

برای اندازه گیری هزینه جدید استهالک ساالنه، ابتدا 
بهای تمام شده اس��تهالک پذیر دارایی در هنگام بازبینی 
محاس��به می شود. سپس، بهای تمام شده استهالک پذیر 
بازبین��ی ش��ده را به عمر مفی��د باقی مان��ده تخصیص 
می  دهی��م. برای روش��ن ش��دن موضوع، ف��رض کنید 
ش��رکت داراب در ابتدای س��ال 1393 تصمیم گرفت 
که به دلیل شرایط مطلوب کامیون، عمر مفید آن را یک 
س��ال افزایش دهد. شرکت برای مستهلک کردن دارایی 
از روش خط مس��تقیم اس��تفاده کرده اس��ت و ارزش 
دفتری آن در ابتدای 1393، 58 میلیون ریال )130-72( 
است. استهالک ساالنه جدید 16 میلیون ریال است که 

به صورت زیر محاسبه می شود: 

فرایند بازنگری استهالک دوره را 
توضیح دهید.

هدف مطالعة 5

ک
هال

ست
ه ا

زین
ه

10،000،000

40،000،000
30،000،000
20،000،000

50،000،000

1390 1391 1392 1393 1392

خط مستقیم
نزولی
واحدهای فعالیت



 58,000,000 ارزش دفتری 1393/1/1      
10,000,000 کسر می شود: ارزش اسقاط     
48,000,000 بهای تمام شده قابل استهالک     

عمر مفید باقی مانده )1393-1395(         3 سال
16,000,000 استهالک بازبینی شده ساالنه )3÷48,000,000(   

تصوير 18-5 محاسبه استهالک بازبینی شده

شرکت داراب، در راستای تغییر در برآورد، آرتیکلی 
در دفاتر خود ثبت نمی کند. شــرکت در انتهای ســال 
1393، بــا اســتفاده از آرتیکل هــای تعديلــی، هزينه 

استهالک سال را 16 میلیون ريال ثبت می کند. شرکت ها 
بايد در يادداشت های همراه صورت های مالی تغییر در 

برآوردهای با اهمیت را افشا کنند. 

مثال!

در 1390/1/1، شــرکت ايران، ماشین آالتی به قیمت 500 میلیون ريال خريداری می کند. برآورد می شود که عمر مفید 
و ارزش اسقاط ماشین آالت به ترتیب 10 سال و 20 میلیون ريال باشد. اگر شرکت از روش خط مستقیم برای استهالک 

ماشین آالت استفاده کند، در 1390/12/29، شرکت بايد چه آرتیکلی در دفاتر خود ثبت کند؟ 

پاسخ:

ارزش اسقاط - بهای تمام شده = هزينه استهالک 
عمر مفید  = 500-20

10 = 48 میلیون ريال

آرتیکل ثبت استهالک سال اول به صورت زير است:

  
29 اسفند

هزينه استهالک

استهالک انباشته

)ثبت استهالک ساالنه ماشین آالت(

48,000,000  

48,000,000  

142
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مخارج بعد از تحصیل دارایی ها

میان هزینه های جاری و مخارج 
سرمایه ای تمایز قائل شده و 

آرتیکل های مربوط به هر یك را 
توضیح دهید.

در ط��ی عمر مفی��د دارایی های هدف مطالعة 6
ثابت مشهود، شرکت ممکن است 
متحمل هزینه هایی جهت تعمیرات 
)اضاف��ات(  الحاق��ات  ع��ادی، 
ی��ا بهس��ازی ها ش��ود. تعمیرات 
ع��ادی، مخارجی جهت حفظ کارایی عملیاتی اس��ت. 
این هزینه ها، معموالً مبالغ ناچیزي است که به صورت 
مداوم اتفاق می افتند. شرکت ها، هزینه این تعمیرات را 

در هنگام وقوع به حس��اب هزینه تعمیرات و نگهداری 
بده��کار می کنن��د. از آنجا که این هزینه ه��ا، بالفاصله 
به حساب هزینه منظور می ش��وند، این هزینه ها اغلب 
مخارج جاری نامیده می شوند. براي مثال فرض کنید، 
شرکت عزیزي در س��ال جاري متحمل 5 میلیون ریال 
هزینه بابت تعمیرات عادي وسائط نقلیه خود شده است. 
تعمیرات عادي به صورت زیر در دفاتر ثبت مي شوند.

هزینه تعمیرات عادي در پایان سال در صورت سود و 
زیان در بخش هزینه هاي عملیاتي گزارش خواهد شد.
الحاقات و بهسازی ها، هزینه هایی هستند که کارایی، 
ظرفیت تولیدی و یا عمر مفید دارایی ثابت مش��هود را 
افزای��ش می دهند. مبلغ این مخ��ارج معموالً با اهمیت 
ب��وده و به صورت مداوم انجام نمی ش��وند. الحاقات و 
بهس��ازی، سرمایه گذاری ش��رکت در دارایی های مولد 
را افزای��ش می دهد. معموالً ش��رکت ها این مبالغ را به 

  
تاریخ

هزینه تعمیرات و نگهداری

وجوه نقد

)ثبت هزینه تعمیرات عادی وسائط نقلیه(

5,000,000  

5,000,000   

با ثبت هزینه فوق در بدهکار حس��اب وسائط نقلیه، 
ارزش دفتري دارایي، افزایش مي یابد که به معني افزایش 
در کارایی، ظرفیت تولیدی و یا عمر مفید وسائط نقلیه 
اس��ت. رویکرد دیگر ثبت مخارج س��رمایه اي، بدهکار 

حساب دارایی ثابت مش��هود مربوطه بدهکار می کنند. 
به این هزینه ها، اغلب مخارج سرمایه ای گفته می شود. 
بسیاری از شرکت های بزرگ، مخارج سرمایه ای ساالنه 
خود را افشا می کنند. در مثال شرکت عزیزي، اگر هزینه 
تعمیرات اساسي وسائط نقلیه این شرکت 40 میلیون ریال 
باشد، حسابدار شرکت با استفاده از آرتیکل زیر، هزینه 
تعمیرات اساسي را به حساب وسائط نقلیه منظور مي کند.

  
تاریخ

وسائط نقلیه

وجوه نقد

)ثبت انجام تعمیرات اساسی وسائط نقلیه(

40,000,000  

40,000,000   

کردن حساب استهالک انباشته است. در این حالت نیز 
با کاهش مانده حس��اب استهالک انباشته، ارزش دفتري 
دارایي افزایش خواهد یافت. هم چنین باید به این نکته 
توجه ک��رد که انجام مخارج س��رمایه اي معموالً باعث 
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تغییر الگوي مس��تهلک شدن دارایي مي شود و بنابراین 
باید نحوه اس��تهالک دارای��ي را بازبیني و اصالح کرد. 
در مثال ش��رکت عزیزي، مخارج سرمایه اي )تعمیرات 
اساس��ي( عمر مفید باقي مانده وس��ائط نقلیه را افزایش 
مي دهد. بنابراین، ش��رکت باید مبلغ استهالک دارایي را 

در طي عمر مفید باقي مانده آن، مجدداً محاسبه کند.
شرکت ها باید بتوانند بین مخارج جاری و سرمایه ای 
تش��خیص و تفکیک درس��تی قائل ش��وند. برای مثال، 
فرض کنید که ش��رکت رویگ��ری، تعدادی جعبه کاغذ 
باطله خری��داری نموده اس��ت. اگرچ��ه رویه صحیح 

حس��ابداری می گوید که بهای جعبه ها باید سرمایه ای 
ش��ده و سپس در طی عمر مفید ش��ان مستهلک شوند، 
اما هزینه ک��ردن بالفاصله آن ه��ا ، منطقی تر می نماید. 
این نحوه عمل براساس مفهوم اهمیت توجیه می شود. 
اهمی��ت، به تأثیر اندازه یک قلم ب��ر عملیات مالی یک 
شرکت اش��اره دارد. اصل اهمیت، بیان می کند که اگر 
ی��ک قلم در تصمی��م تفاوتی ایجاد نمی کند، ش��رکت 
ملزم نیست در گزارش��گری آن، از اصول پذیرفته شده 

حسابداری تبعیت کند.

کنارگذاری دارایی های ثابت مشهود

ک�ردن(  خ�ارج  دور  )از  کنارگ�ذاری 
دارایی های ثابت مشهود 

برای تش��ریح نحوه حس��ابداري از دور خارج کردن 
دارایی های ثابت، فرض کنید که شرکت مینو، قصد دارد 

نحوة حسابداري کنارگذاری 
دارایی های ثابت را تشریح کنید. 

ش��رکت ها، دارایی های ثابت هدف مطالعة 7
مش��هود خود را به سه روش از 

حساب ها خارج می کنند:
 1( کن��ار گذاری )از دور خارج کردن(  2( فروش یا 

3( معاوضه 
روش استهالک هر چه که باشد، در زمان کنارگذاری، 
شرکت می بایس��تی ارزش دفتری دارایی ثابت مشهود 
را اندازه گیری کند همان طور که پیش از این بیان ش��د، 

ارزش دفتری، تفاوت بین بهای تمام ش��ده دارایی ثابت 
مشهود و استهالک انباشته آن، تا تاریخ مورد نظر است. 
در زمان کنارگذاری، ش��رکت استهالک دارایي تا زمان 
کنارگ��ذاري را ثب��ت می کند. ارزش دفتری به وس��یله 
1( بدهکار کردن )کاهش( اس��تهالک انباش��ته به میزان 
کل اس��تهالک تا تاریخ مورد نظر و 2( بس��تانکار کردن 
)کاهش( حساب دارایی به میزان بهای تمام شده دارایی 

حذف می شود. 

کنارگذاري
تجهیزات قراضه شده یا معدوم مي شود.

فروش
تجهیزات به شرکت دیگري فروخته مي شود.

معاوضه
تجهیزات موجود با تجهیزات شرکت دیگري معاوضه مي شود

چاپگر های کاماًل مستهلک شده خود، به بهای تمام شده 
32,000,000 ری��ال را از دور خارج کن��د. از آنجا که 
چاپگرها کاماًل مستهلک شده اند، مانده استهالک انباشته 
چاپگرها در این زمان 32,000,000 ریال است و ارزش 

تصویر 5-19
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دفتری آن ها صفر است. نحوه ثبت از دور خارج کردن به صورت زیر است: 

مستهلک  کاماًل  ثابت  دارایی  اگر  می افتد  اتفاقی  چه   
شده، کماکان قابل استفاده باشد؟ در این مورد، گزارش 
پیدا  ادامه  ترازنامه  در  آن  انباشته  استهالک  و  دارایی 
خارج  دور  از  را  دارایی  شرکت  زمانی که  تا  می کند، 
کند. اما ثبت استهالک متوقف می شود. گزارش دارایی 
به  ترازنامه،  در  آن  به  مربوط  انباشته  استهالک  و  ثابت 
می دهد  آگاهی  مالی  صورت های  استفاده کنندگان 
استهالک  است.  استفاده  قابل  هنوز  ثابت  دارایی  که 
حتی  می افتد،  اتفاق  بار  یک  تنها  دارایي  یک  کامل 
باشد،  داشته  استفاده  قابلیت  هنوز  دارایی  یک  اگر 

  
تاریخ

استهالک انباشته - تجهیزات

تجهیزات

)کنارگذاری تجهیزات مستهلك شده(

32,000,000  

32,000,000   

نمی تواند  انباشته  استهالک  شرایطی  هیچ  تحت 
باشد. مشهود  ثابت  دارایی  تمام  شده  بهای  از  بیش 
از  از استهالک کامل دارایی، آن را  اگر شرکتی قبل 
دور خارج کند و هیچ وجهی از بابت ارزش اسقاط آن 
می افتد.  اتفاق  کنارگذاری  زیان  نکند،  دریافت  دارایی 
برای مثال فرض کنید که شرکت ساسانی، قصد دارد 
تجهیزات خود را به بهای تمام شده 18 میلیون ریال و 
انباشته 14 میلیون ریال، از حساب ها خارج  استهالک 
کند. آرتیکل کنارگذاری این دارایی به صورت زیر است:

ش��رکت ها زیان کنارگذاری دارایی ه��ای ثابت خود 
را در بخ��ش س��ایر هزینه ها و زیان ه��ای غیر عملیاتی 

صورت سود و زیان گزارش می کنند.
فروش دارایی های ثابت مشهود

هنگامي که ش��رکت دارایی ثابت مش��هود خود را به 
فروش مي رس��اند، ارزش دفت��ری دارایی را با عایدات 
حاص��ل از ف��روش آن دارای��ی مقایس��ه می کن��د. اگر 
عای��دات ف��روش دارایی بیش از ارزش دفتری باش��د، 
سود غیر  عملیاتی واگذاری دارایی ایجاد شده است. در 
صورتی که ارزش دفتری دارایی بیش از عایدات حاصل 

  
تاریخ

استهالک انباشته - تجهیزات

زیان کنارگذاری تجهیزات

تجهیزات

14,000,000  
4,000,000   

18,000,000

از فروش دارایی باشد، زیان غیر عملیاتی فروش تحقق 
یافته اس��ت. به ندرت ممکن اس��ت ک��ه ارزش دفتری 
دارای��ی و ارزش بازار دارایی برابر باش��ند. بنابراین، در 
اغلب م��وارد، بابت فروش دارایی های ثابت، س��ود یا 

زیان غیر  عملیاتی ایجاد مي شود. 
کنارگذاري در حالت سود

ب��رای تش��ریح موضوع، ف��رض کنید ک��ه در 1 مهر 
1390، ش��رکت طلوعي اثاث��ه اداری خ��ود را به مبلغ 
160 میلیون ریال به فروش رس��اند. بهای تمام شده این 
اثاثه 600 میلیون ریال اس��ت و در ابتدای س��ال 1390، 
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اس��تهالک انباش��ته مربوط ب��ه آن، 410 میلی��ون ریال 
بوده اس��ت. اس��تهالک 6 ماه نخست س��ال 1390، 80 
میلیون ریال اس��ت. ش��رکت طلوعي، در گام نخست، 

هزین��ه اس��تهالک را ثبت کرده و حس��اب اس��تهالک 
انباش��ته اثاثه اداری را تا تاری��خ 1 مهر، به روز می کند:

  
1 مهر

هزینه استهالک - اثاثه

استهالک انباشنه- اثاثه

)ثبت استهالک اثاثه تا تاریخ 1 مهر(

80,000,000  

80,000,000   

پس از ثبت هزینه اس��تهالک و اس��تهالک انباش��ته، 
شرکت سود یا زیان واگذاری دارایی را محاسبه می کند. 

تصویر 20-5 محاسبه سود واگذاری

 600,000,000 بهای تمام شده اثاثه      
490,000,000 کسر می شود: استهالک انباشته )410+80(    
110,000,000 ارزش دفتری در تاریخ واگذاری     
160,000,000 عایدات حاصل از واگذاری دارایی     
50,000,000 سود واگذاری دارایی      

شرکت طلوعي فروش و سود غیر عملیاتی واگذاری را به صورت زیر ثبت می کند:

تصویر 20-5 این محاسبات را نشان می دهد.

  
1 مهر

وجه نقد

استهالک انباشنه- اثاثه

اثاثیه اداری

سود کنارگذاری

)ثبت فروش اثاثه به سود(

160,000,000  
490,000,000   

600,000,000
50,000,000

شرکت ها سود کنارگذاری را در بخش سایر درآمد ها و 
سودهای غیر عملیاتی صورت سود و زیان گزارش می کنند. 

کنارگذاري در حالت زیان
فرض کنید به جای فروش اثاثیه اداری به قیمت 160 

میلیون ریال، آن را به قیمت 90 میلیون ریال می فروشد. 
در این مورد، شرکت زیان 20 میلیون ریالی به شرح زیر 

محاسبه می کند:



شرکت ها زیان کنارگذاری را در بخش سایر هزینه ها و زیان  های غیر عملیاتی صورت سود و زیان گزارش می کنند.

  
1 مهر

وجه نقد

استهالک انباشنه- اثاثه

زیان واگذاری

اثاثه اداری

)ثبت فروش اثاثه به زیان(

90,000,000  
490,000,000
20,000,000

   

600,000,000

مثال!

وجه نقد  

استهالک انباشته - کامیون

کامیون
سود واگذاری ])30-16(-17[

17,000,000  

16,000,000  

30,000,000

3,000,000

ش��رکت الوند کامیونی به بهای تمام ش��ده 30 میلیون ریال و اس��تهالک انباش��ته 16 میلیون ریال در اختیار دارد. شرکت 
تصمیم به فروش کامیون دارد. 

الف( در صورت فروش کامیون به قیمت 17 میلیون ریال، این مبادله چگونه ثبت می شود؟
 ب( در صورت فروش کامیون به قیمت 10 میلیون ریال، شرکت چگونه این مبادله را ثبت می کند؟

پاسخ: 
الف( فروش کامیون به سود:
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 600,000,000 بهای تمام شده اثاثه      
490,000,000 کسر می شود: استهالک انباشته )410+80(    
110,000,000 ارزش دفتری در تاریخ واگذاری     
90,000,000 عایدات حاصل از واگذاری دارایی     
20,000,000 زیان واگذاری دارایی      

تصویر 21-5 محاسبه زیان واگذاری
شرکت، فروش و زیان کنارگذاری را به صورت زیر ثبت می کند: 
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وجه نقد  

زیان کنارگذاری ])30-16(-10[

استهالک انباشته - کامیون

کامیون

10,000,000  

4,000,000
16,000,000

  

30,000,000

)ب( فروش کامیون به زیان:

 معاوضه دارایی های ثابت 
هنگام  در  شرکت ها،  معموالً 
ثابت،  دارایی های  معاوضه 
و  شناسایی  را  زیان  و  سود 
شناسایی  منطق  می کنند.  ثبت 
سود و زیان، وجود ماهیت تجاری در معاوضه است. 
که  است  تجاری  ماهیت  دارای  وقتی  معاوضه  یک 
جریان هاي نقدی آتی در اثر معاوضه تغییر کند. به این 
معني که زمان بندي، مبلغ یا ریسک جریان هاي نقدي 
دارایي  به  نسبت  جدید  دارایي  از  ناشي  انتظار  مورد 

معاوضه شده، متفاوت باشد.
برای روشن شدن موضوع، شرکت حسنی را در نظر 
شرکت  زمین  با  را  تجهیزاتش  از  تعدادی  که  بگیرید 
مبلغ  و  زمان بندی  احتماالً،  نمود.  تعویض  رحمانی 
اهمیتی  با  شکل  به  زمین،  از  حاصل  نقدی  جریانات 
با جریانات نقدی حاصل از تجهیزات متفاوت است. 
اقتصادی  وضعیت های  در  شرکت  دو  هر  بنابراین، 
ماهیت  دارای  مبادله  رو،  این  از  دارند.  قرار  متفاوتی 
را  معاوضه  زیان  و  سود  شرکت ها  است.  تجاری 
دارای  معاوضه ها  اغلب  زیرا،  می نمایند،  شناسایی 
در  تجاري  ماهیت  وجود  هستند.  تجاری  ماهیت 
است.  محتمل  بسیار  نیز  مشابه  دارایي هاي  معاوضه 

چگونگی به حساب گرفتن 
معاوضه دارایی های ثابت را شرح 

دهید.

هدف مطالعة 8

براي  انگیزه اي  شرکت  صورت،  این  غیر  در  زیرا 
هنگامي  تنها  مثال،  براي  ندارد.  خود  دارایي  تعویض 
مستعمل  ماشین  آالت  است  حاضر  حسني  شرکت 
خود را با ماشین آالت جدید معاوضه نماید که انتظار 
داشته باشد ماشین آالت جدید باعث 1( افزایش تعداد 
تولید، 2( بهبود کیفیت محصوالت تولید شده و یا 3( 
کاهش هزینه هاي تولید شود. تحقق هر یک از شروط 
فوق منجر به تغییر در جریان هاي نقدي آتي حاصل 
)از  فصل  این  در سراسر  ماشین آالت خواهد شد.  از 
جمله تمرین ها و مسائل( فرض مي شود که معاوضه 
دارایي ها داراي محتواي تجاري است.  در ادامه نحوه 
حسابداري معاوضه دارایي ها در هر دو وضعیت سود 

و زیان بررسی می شود: 
نحوه عمل در حالت زیان

فرض کنید ش��رکت راوندي، تعدادی از کامیون های 
مس��تعمل را به عالوه س��رک نقدی ب��ا کامیونی جدید 
معاوض��ه می کند. ارزش دفتری کامیون های مس��تعمل 
جمع��ًا 42000 ری��ال )64000 ری��ال بهای تمام ش��ده 
منهای 22000 ریال اس��تهالک انباش��ته( است. نماینده 
خری��د ش��رکت راون��دي، ارزش منصفان��ه )ب��ازار( 
کامیون ه��ای خود را 26000 ریال تعیین نموده اس��ت. 
ش��رکت راوندي باید به همراه کامیون های مس��تعمل، 
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17000 ری��ال وجه نقد در ازای دریافت کامیون جدید 
پرداخ��ت نماید. ش��رکت راون��دي، بهای تمام ش��ده 

کامی��ون جدی��د را به ش��رح زی��ر محاس��به می نماید:

ارزش منصفانه کامیون های مستعمل             26,000 ریال  
وجه نقد )سرک نقدی( پرداختی                   17,000 ریال
بهای تمام شده کامیون جدید                      43,000 ریال 

تصویر 22-5  بهای تمام شده کامیون جدید

ش��رکت راون��دي، از باب��ت معاوض��ه 16000 ریال 
زیان معاوض��ه متحمل گردید، چرا ک��ه ارزش دفتری 

ارزش دفتری کامیون های مستعمل )22,000-64,000(    42,000 ریال 
ارزش منصفانه بازار کامیون های مستعمل                    26,000 ریال
زیان معاوضه                                                      16,000 ریال 

تصویر 23-5 محاسبه زیان معاوضه 

کامیون های مس��تعمل بیش ت��ر از ارزش منصفانه آن ها 
است. محاسبه زیان به صورت زیر است:

کامیون  

استهالک انباشنه- کامیون مستعمل

زیان معاوضه

کامیون مستعمل

وجه نقد

)معاوضه کامیون مستعمل و کامیون جدید(

43,000  
22,000
16,000

   

64,000
17,000

نحوه عمل در حالت سود
فرض کنید که شرکت مالکي تصمیم دارد، تجهیزات 
قدیم��ی خود را به عالوه 3000 ریال س��رک نقدی، در 
ازای تجهی��زات جدی��د واگذار نمای��د. ارزش دفتری 
تجهی��زات قدیمی12،000 ری��ال )40,000 ریال بهای 
تمام شده منهای 28,000 ریال استهالک انباشته( است. 

ارزش منصفانه بازار تجهیزات قدیمی                        19,000 ریال
وجه نقد پرداختی                                               3,000   ریال

بهای تمام شده تجهیزات جدید                               22,000  ریال 
تصویر 24-5  بهای تمام شده تجهیزات جدید 

ارزش منصفان��ه بازار تجهی��زات قدیمی 19,000 ریال 
اس��ت. بهای تمام ش��ده دارای��ی جدید مع��ادل ارزش 
منصفان��ه بازار دارایی قدیمی م��ورد معاوضه به عالوه 
س��رک نقدی اس��ت. بهای تمام ش��ده تجهیزات جدید 
22000 ریال است که به صورت زیر محاسبه می شود: 
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س��ود معاوض��ه، زمان��ی ک��ه ارزش منصفان��ه بازار 
تجهی��زات قدیم��ی بیش تر از ارزش دفتری آن باش��د، 

تصویر 25-5  محاسبه سود معاوضه 

حاصل می ش��ود. س��ود معاوضه 7,000 ریالی شرکت 
مالکي به صورت زیر محاسبه می شود: 

ارزش منصفانه بازار تجهیزات قدیمی                        19,000 ریال
ارزش دفتری تجهیزات قدیمی)28,000-40,000(         12,000 ریال
                                                                     7,000  ریال 

شرکت مالکي، معاوضه را به صورت زیر ثبت می کند: 

در ثبت یک معاوضه همراه با س��ود، سه مرحله زیر 
صورت می پذیرد : 

1( حذف ارزش دفتری دارایی از دست رفته
2( ثبت بهای تمام شده دارایی تحصیل شده، 

تجهیزات)جدید(  

استهالک انباشته-تجهیزات)قدیمی(

تجهیزات)قدیمی(

سود معاوضه

وجه نقد

)ثبت معاوضه تجهیزات(

22,000  

28,000   

40,000

7,000

3,000

3( شناسایی سود معاوضه. 
حس��ابداری معاوض��ه دارایی های ثاب��ت زمانی که 
مب��ادالت دارای ماهی��ت تج��اری نباش��د، پیچیده ت��ر 

می گردد.

نحوة ارائة صورت های مالی

نحوة چگونگی گزارشگری 
دارایی های ثابت مشهود را توضیح 

دهید.

معموالً شرکت ها، دارایی های هدف مطالعة 9
ثابت خ��ود را در ترازنامه تحت 
عنوان دارایی های ثابت مش��هود 
گزارش می کنند. شرکت ها مانده 
س��ر فصل هاي مهم دارایی هایی نظیر زمین، ساختمان 
و تجهیزات و اس��تهالک انباشته مربوط به دارایي هاي 
اس��تهالک پذیر را در سرفصل های اصلی تر به صورت 
تجمع��ی در ترازنام��ه یا یادداش��ت های همراه افش��ا 

می کنن��د. به عالوه، ش��رکت ها بای��د روش های مورد 
استفاده استهالک را افشا کنند. 

تصاوی��ر 26-5 و 27-5  ب��ه ترتیب، ارائه تفصیلي و 
فشرده دارایی های ثابت مش��هود شرکت ظهیری را در 
ترازنامه سال 1391 نشان می دهند. یادداشت های همراه 
صورت های مالی شرکت ظهیری، جزئیات بیش تری در 

مورد حسابداری دارایی های غیر جاری افشا می کند.
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شرکت ظهیری
ترازنامه

                                                                                              )ارقام به میلیون ریال است(
13911390

دارایی های ثابت مشهود
849870     زمین

5871              6380         ساختمان
)1000()1200(     استهالک انباشته - ساختمان

5,1804,871     خالص ساختمان
25140 27492     ماشین آالت و تجهیزات

)12111()13981(     استهالک انباشته - ماشین آالت و تجهیزات
13,029 13,511     خالص ماشین آالت و تجهیزات
19,54018,770     خالص دارایی های ثابت مشهود

تصویر 26-5 ارائه تفصیلي دارایي هاي ثابت مشهود در ترازنامه

تصویر 27-5 ارائه فشرده دارایي هاي ثابت مشهود در ترازنامه

شرکت ظهیری
ترازنامه

                                                                                              )ارقام به میلیون ریال است(
13911390

دارایی های ثابت مشهود
849870     زمین

5,1804,871     ساختمان - خالص
13,51113,029     ماشین آالت و تجهیزات - خالص

19,54018,770     کل دارایی های ثابت مشهود



مثال جامع!
شرکت الماس ماشین آالتی به بهای تمام شده 18000 ریال را در اول فروردین 1390 خریداری نمود. این شرکت انتظار 
دارد که ارزش اسقاط ماشین آالت در پایان 4 سال عمر مفید آن 2000 ریال باشد. در طی عمر مفید دارایی، انتظار می رود 
که ماشین آالت مذکور 160,000 ساعت کارکرد داشته باشند. ساعات کارکرد واقعی ساالنه از 1390 تا 1393 به ترتیب به 

صورت زیر بوده است: 40,000 ، 60,000 ، 35,000 ، 25,000 با توجه به اطالعات فوق : 
جدول استهالکات را براساس روش های زیر تهیه کنید.

 الف( خط مستقیم ب( واحد های تولید ج( مانده نزولی با استفاده از دو برابر نرخ خط مستقیم 
پاسخ جامع:

روش خط مستقیم
انتهای دورهمحاسبات

ارزش دفتریاستهالک انباشتههزینه ساالنه استهالکنرخ استهالکبهای تمام شده استهالک پذیرسال

139016000% 25*4000400014000
1391 16000% 25 4000800010000
1392 16000% 25 4000120006000
139316000% 25 4000160002000

×=

×=

روش واحد های فعالیت
100                               محاسبات % ÷4=25 % انتهای دوره*

ارزش دفتریاستهالک انباشتههزینه ساالنه استهالکبها/ واحد استهالکواحدهای فعالیتسال

139040,0000/1  *4000400014,000
1391 60,0000/1  600010,0008000
1392 35,0000/1  350013,5004500
139325,0000/1 250016,0002000

16000÷160000= % 1*

×=

ارزش دفتریاستهالک انباشتههزینه ساالنه استهالکنرخ استهالکارزش دفتری ابتدای دورهسال

139018,000% 50*9000 90009000
1391 9000% 50 4500  13,5004500
1392 4500% 50 2250  15,7502250
13932250250**16,0002000

  25 % ×2=50 % *
2250-2000=250**

×=
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1 شرکت دانیال، جهت خرید تجهیزات، متحمل مخارج زیر شده است: 
قیمت نقدی 24000 ریال، مالیات خرید 1200 ریال، بیمه حمل200 ریال و نصب و راه اندازی 400 ریال. بهای تمام شده 

تجهیزات چه مبلغی است؟
الف. 24,000 ریال      ب. 25,200 ریال     ج. 25,400 ریال       د. 25,800 ریال

2 استهالک فرآیند: 
الف. ارزشگذاری است      

ب. تخصیص بهای تمام شده است  
ج. تجمیع نقدینگی است  

د. ارزیابی است

3  ش��رکت ملیکا، در ابتدای س��ال 1389 تجهیزاتی را به بهای تمام شده 400,000 ریال خریداری نمود ارزش اسقاط و 
عمر مفید برآوردی تجهیزات مذکور به ترتیب 10,000 ریال و 5 سال است. 

مبلغ استهالک انباشته تجهیزات در انتهای سال 1390 با استفاده از روش خط مستقیم چه میزان است؟ 
الف. 80,000 ریال      ب.160,000 ریال          ج. 78,000 ریال              د. 156,000 ریال

4  شرکت تربت، در ابتدای سال 1389 کامیونی را به قیمت 11,000 ریال تحصیل نمود. ارزش اسقاط کامیون در پایان 
5 س��ال عمر مفید دارایی، 1000 ریال برآورد شده است. در صورتي که کل فعالیت برآوردي کامیون10,000 کیلومتر باشد 
و در طي س��ال 1389، این کامیون 3,000 کیلومتر طي کرده باش��د، با اس��تفاده از روش واحدهای فعالیت، مانده استهالک 

انباشته در انتهای سال 1389 چه مبلغي است؟ 
الف. 3000 ریال       ب.6600 ریال              ج.4400 ریال                 د. 4500 ریال

5  ش��رکت جعفري در ابتدای 1390 تجهیزاتی را به بهای تمام ش��ده 60,000 ریال تحصیل نمود. عمر مفید و ارزش 
اسقاط برآوردی تجهیزات مذکور 8 سال و 8000 ریال برآورد شده است. هزینه استهالک دارایی ها در سال 1391، براساس 

روش مانده نزولی مضاعف چه مبلغی است ؟ 
الف. 65,000 ریال         ب. 11250 ریال              ج. 15,000 ریال               د. 6,562 ریال

6  در هنگام تغییر در استهالک برآوردی : 
الف. استهالک قبلی باید اصالح شود.        

 ب.  استهالک سال جاری و سال های آینده باید مورد بازنگری قرار گیرند. 

سؤاالت خود آزمایی
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 ج. تنها استهالک سال های آتی باید بازنگری شوند.         
 د.  هیچ کدام 

7  شرکت امجد، در ابتدای سال 1390، کامیونی را به قیمت 60,000 ریال خریداری نمود. روش استهالک کامیون خط 
مس��تقیم و عمر مفید و ارزش اس��قاط برآوردی آن به ترتیب 10 سال و 12,000 ریال است. در انتهای سال 1392 پیش از 
انجام آرتیکل های تعدیلی، شرکت تصمیم به تغییر عمر باقی مانده برآوردی به 4 سال )سال 1392 نیز مشمول تغییر است( 

و تغییر ارزش اسقاط به 2000 ریال نمود. هزینه استهالک سال 1392 چه میزان است؟
الف. 6000 ریال        ب. 4800 ریال              ج. 15,000 ریال              د. 12,100 ریال

8  الحاقات دارایی های ثابت؟
الف. هزینه جاری است.        

 ب. به حساب هزینه تعمیر بدهکار می شود. 
 ج. به حساب خرید بدهکار می شود.          

 د.  سرمایه ای می شود. 

9  شرکت بنان تصمیم دارد یکی از ماشین آالت قدیمی خود را در تاریخ 1390/6/30 به فروش رساند. این ماشین آالت، 
در ابتدای س��ال 1386 بهای تمام ش��ده 80,000 ریال تحصیل شده اند. ش��رکت، این ماشین آالت را براساس 10 سال عمر 
مفید و بدون ارزش و به روش خط مستقیم مستهلک نموده است. اگر ماشین آالت مذکور، به قیمت 26,000 ریال فروخته 

شوند ، سود یا زیان قابل شناسایی در زمان فروش چه مبلغی خواهد بود؟ 
الف. 18,000 ریال          ب.54,000 ریال         ج.22,000 ریال              د.46,000 ریال

10 ش��رکت ملکي، ماش��ین آالت قدیمی خود را ب��ا ارزش دفتری 39,000 ری��ال و ارزش منصفانه بازار 35,000 ریال 
و پرداخت 10,000 ریال س��رک نقدی با ماش��ین آالت جدید معاوضه نمود. مبادله دارای ماهیت تجاری اس��ت. ماش��ین 

تحصیل شده باید به چه قیمتی در دفاتر شرکت ملکي ثبت گردد؟ 
الف. 45,000 ریال          ب. 46,000 ریال            ج.49,000 ریال               د. 50,000 ریال

11 در معاوضه دارایی هایی که دارای ماهیت تجاری هستند؟ 
الف. سود وزیان بالفاصله شناسایی نمی شود. 

 ب. تنها سود بالفاصله شناسایی می شود. 
 ج. تنها زیان بالفاصله شناسایی می شود 

 د. هم سود و هم زیان، هر دو بالفاصله شناسایی می شوند. 
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12  از مشخصات دارایی ثابت مشهود کدامند؟
الف. استهالک پذیرند.

 ب. عدم اختصاص آن ها برای فروش به مشتریان
 ج. عمر بادوام و طوالنی

 د. هرسه مورد

13 اگر بخواهیم یک وس��یله نقلیه که قیمت تمام ش��ده آن 1,300,000 ریال است، را با یک وسیله نقلیه دیگر به قیمت 
3,400,000 ریال معاوضه کنیم و 2,000,000 ریال نقداً بپردازیم. سود و زیان حاصل از این معامله چند ریال است؟

الف. 100,000 ریال زیان
 ب. 100,000 ریال سود

 ج. 1300,000 ریال زیان
 د. 1300,000 ریال سود

14  کامپیوتری که قیمت نقدی آن 8,000,000 ریال بود با شرایط نسیه به مبلغ 10,000,000 ریال خریداری شد. مبلغ 
1,500,000 ریال بابت وسایل جانبی و حدود 400,000 ریال برای سرویس آن پرداخت گردید. بهای تمام شده آن چند ریال است؟

الف. 9,900,000 ریال         ب. 11,900,000ریال          ج. 8,000,000 ریال           د. 10,000,000ریال

15  تجهیزات و تأسیسات جزء کدام طبقه از حساب های دارایی هاست؟
الف. دارایی نامشهود          ب. دارایی های ثابت مشهود   ج. دارایی های متغیر            د. دارایی های سرمایه ای

16  حساب استهالک انباشته در پایان دوره مالی به چه حسابی منتقل می شود؟
الف. به همراه سایر هزینه ها به حساب سود و زیان منتقل می شود.

 ب. جزء حساب های دائم است و به سال بعد منتقل می شود.
 ج. جزء حساب های موقت است و به حساب خالصه سود و زیان منتقل می شود.

 د. جزء حساب های دائم است و به خالصه سود و زیان منتقل می شود.

17  چه عواملی باید در محاسبه استهالک مورد توجه قرار گیرد؟
الف. بهای تمام شده دارایی ثابت    

 ب. عمر مفید      
 ج. ارزش اسقاط        

 د. هرسه مورد
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1  آقای سمیعی، درباره کاربرد اصل بهای تمام شده در دارایی های ثابت ابهام دارد. این اصل را برای او توضیح دهید.

2  چند مثال در ارتباط با بهسازی زمین ارائه کنید.

3  ش��رکت دایی، زمین و س��اختمانی را از شرکت گودرزی خریداری می نماید. اگر شرکت دایی بخواهد که الف( فقط 
زمین و ب( هم زمین و هم ساختمان را مورد استفاده قرار دهد، چه نوع هزینه هایی ممکن است برای آماده سازی دارایی 

جهت استفاده مورد نظر صورت گیرد؟
 

4  استهالک فرآیند انباشت نقدینگی مورد نیاز جهت جای گزینی دارایی در عمر مفید آن است. این جمله را نقد کنید.

5  آقای دالور در حال آماده شدن برای امتحان هفته آینده است. او از شما دو سؤال دارد: الف( ارزش اسقاط چیست؟
ب( آیا ارزش اسقاط در اندازه گیری استهالک دوره در تمام روش های استهالک کاربرد دارد؟

6  روش های استهالک خط مستقیم و واحد های فعالیت را از جنبه های زیر با یک دیگر مقایسه کنید: 
الف. عمر مفید         ب. الگوی استهالک در طی عمر مفید

 
7  تأثیر سه روش استهالک را بر هزینه استهالک ساالنه مقایسه کنید.

18  مؤسس��ه ای یک دس��تگاه تراش به مبلغ 80,000,000 ریال خریداری کرده و پیش بینی شده که بعد از 10 سال کار 
20,000,000 ریال ارزش داشته باشد. هزینه استهالک ساالنه آن چند ریال است ؟

الف. 600,000 ریال            ب. 6,000,000 ریال             ج. 4,000,000 ریال             د. 8,000,000 ریال

19  اگر بخواهیم یک وسیله نقلیه فرسوده که قیمت تمام شده آن 1,800,000 ریال و مانده حساب استهالک انباشته آن 
در تاریخ معاوضه 1,200,000 ریال اس��ت را با یک وس��یله نقلیه دیگر به قیمت 4,000,000 ریال معاوضه نماییم و مبلغ 

2500,000 ریال نقداً بپردازیم سود یا زیان حاصله از این معامله چند ریال است؟
الف. 1,000,000 ریال سود         

 ب. 900,000 ریال زیان      
 ج. 1,000,000 ریال زیان          

 د. 900,000 ریال سود

سؤاالت
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8  در چهارمین سال استفاده از یک دارایی با عمر مفید 5 سال، شرکت تصمیم می گیرد که این دارایی می تواند مجموعًا 
6 سال خدمات ارائه دهد. این بازنگری چگونه ثبت می شود؟ چرا؟

 
9  تفاوت هزینه های جاری و هزینه های سرمایه ای را بیان کنید.

 
10  نحوه محاسبه سود و زیان فروش دارایی های ثابت، به چه صورت است؟

 
11  ش��رکت منوری، ماش��ین آالتی دارد که کاماًل مستهلک شده اند، اما این دارایی کماکان در حال خدمت رسانی است. 

این دارایی، چگونه به حساب گرفته مي شود و چگونه باید گزارش شود؟

12  شرکت لواسانی جهت گزارشگری از روش استهالک خط مستقیم و جهت اهداف مالیاتی از روش تسریعی استفاده 
می کند آیا اس��تفاده از روش های مختلف برای اهداف مختلف قابل قبول اس��ت ؟ انگیزه ش��رکت لواسانی برای انجام این 

عمل چیست؟

13  هنگامی که در مبادله ای با ماهیت تجاری، دارایی ها معاوضه می شوند، سود یا زیان کنارگذاری چگونه محاسبه می شود؟

14  شرکت تاکستان، ماشین آالت قدیمی خود را هنگامی که ارزش منصفانه بازار دارایی قدیمی بیش تر از ارزش دفتری 
آن است با مدل جدید آن معاوضه می کند. مبادله دارای ماهیت تجاری است – آیا شرکت باید سود کنارگذاری شناسایی 
کند؟ اگر ارزش منصفانه بازار ماش��ین آالت قدیمی کمتر از ارزش دفتری آن باشد، شرکت باید زیان کنارگذاری شناسایی 

کند؟

تمرین ها
ت 1-5  مخارج زیر جهت خرید یک زمین به وقوع پیوسته اند: 

قیمت نقدی 70,000 ریال، مالیات معوق 3000 ریال،کارمزد امالک 25,000 ریال ، هزینه قانونی 2000 ریال، پاک سازی 
زمین 3500 ریال. بهای تمام شده زمین چند ریال است؟

ت 2-5  شرکت نیلی، برای خرید یک عدد کامیون مخارج زیر را انجام داده است : قیمت نقدی 30,000 ریال، بیمه تصادف 
2000 ریال، مالیات فروش 1500 ریال، مجوزها 100 ریال، رنگ آمیزی 4000 ریال. بهای تمام شده کامیون چه مبلغی است ؟

ت 3-5  شرکت کوهسار، کامیونی را به قیمت 42,000 ریال خریداری نموده است. ارزش اسقاط کامیون در پایان 4 
سال عمر مفید دارایی، 6000 ریال است. با استفاده از روش خط مستقیم، استهالک سال های اول و دوم را محاسبه کنید.
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ت 4-5   شرکت بروجردی در 1390/1/1 زمین و ساختمانی را خریداری کرد. بهترین برآورد مدیریت از ارزش زمین 
100,000 ریال و ساختمان 200,000 ریال است. اما مدیر، به حسابداران گفته که زمین و ساختمان را به ترتیب 220,000 
و 80,000 ریال ثبت کنند. ساختمان طی 20 سال بر اساس روش خط مستقیم مستهلک می شود و ارزش اسقاط آن صفر 

است. چرا مدیریت از حسابداری چنین تقاضایی دارد و آیا این خواسته اخالقی است؟

ت 5-5  اطالعات اس��تهالک ش��رکت کوهسار در ت 3-5 ارائه شده اس��ت. فرض کنید نرخ استهالک به روش مانده 
نزولی، 2 برابر نرخ اس��تهالک به روش خط مس��تقیم است. مطلوب است محاسبه استهالک سال های اول و دوم به روش 

مانده نزولی.
 

ت 6-5  ش��رکت اسپیدی، از روش واحدهای فعالیت برای محاسبه استهالک تاکسی های خود استفاده می کند. انتظار 
می رود هر تاکسی 150,000 مایل مسافت طی نماید. تاکسی شماره 10 ، در سال اول 30,000 مایل و در سال دوم 20,000 

مایل طی کرده است. مطلوب است محاسبه استهالک هر سال.

ت 7-5   در تاریخ 1390/1/1، دفاتر ش��رکت رامین، مانده تجهیزات و اس��تهالک انباش��ته آن را به ترتیب 29,000 و 
9000 ریال نشان می دهد. استهالک با استفاده از روش خط مستقیم محاسبه شده است که در آن عمر مفید دارایی و ارزش 
اس��قاط به ترتیب 10 س��ال و 2000 ریال فرض شده است. در این تاریخ، شرکت به این نتیجه می رسد که این تجهیزات، 

تنها 4 سال دیگر کاربرد خواهد داشت. مطلوب است محاسبه استهالک ساالنه بازبینی شده.

ت 8-5  ش��رکت کوهس��اران، دو مبادله زیر را در ارتباط با کامیون های خود انجام داده اس��ت : 1( پرداخت 45 ریال 
جهت تغییر نوع سوخت   2( پرداخت 400 ریال جهت نصب تجهیزات اضافه که کارایی عملیاتی آن ها را افزایش می دهد. 

مطلوب است ثبت روزنامه رویدادهای فوق.

ت 9-5 مبادالت زیر را در دفتر روزنامه ثبت کنید. 
الف. ش��رکت گلفام، تجهیزاتش را که دارای بهای تمام شده ای معادل 41,000 ریال است، از دور خارج نمود استهالک 

انباشته این تجهیزات 41,000 ریال است ارزش اسقاط این تجهیزات صفر است.
 ب. با استفاده از مفروضات بخش الف و در نظر گرفتن استهالک انباشته به مبلغ 39,000 ریال، مبادله را ثبت نمائید.

 
ت 10-5  شرکت چکاوک در تاریخ1390/9/30 تجهیزات دفتر را به مبلغ نقدی 10,000 ریال فروخت. بهای تمام شده 
تجهیزات 72,000 ریال و اس��تهالک انباش��ته تجهیزات در 1390/1/1 معادل 42,000 ریال اس��ت. استهالک 9 ماهه سال 

1390 معادل 5250 ریال است. مطلوب است ثبت معادالت زیر :
الف.  به روز رسانی استهالک به تاریخ 1390/9/30 
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ب. ثبت فروش تجهیزات 
 

ت 11-5  شرکت سایپا تجهیزات خود را با تجهیزات جدید تعویض می کند. ارزش دفتری تجهیزات قدیمی 31,000 
ریال، )بهای تمام ش��ده 61,000 ریال منهای اس��تهالک انباشته 30,000 ریال( اس��ت. ارزش منصفانه )بازار( این تجهیزات 
19,000 ریال اس��ت و 5000 ریال نیز نقدی پرداخت می ش��ود. مطلوب اس��ت ثبت معاوضه با فرض این که مبادله دارای 

ماهیت تجاری است.

ت 12-5  ب��ا اس��تفاده از اطالعات تمرین قبل و ب��ا در نظر گرفتن ارزش منصفانه )ب��ازار( تجهیزات قدیمي به مبلغ 
38,000 ریال، مطلوب است ثبت معاوضه.

 
ت 13-5  مخارج زیر مربوط به دارایی های ثابت مشهود شرکت تالش است:

1. پرداخت 500 ریال مالیات مربوط به تحصیل دارایی 
2. پرداخت 200 ریال حق بیمه ماشین آالت 

3. پرداخت 850 ریال مالیات بر ارزش افزوده کامیون جدید 
4. پرداخت 17,500 ریال جهت ساخت پارکینگ 

5. پرداخت 250 ریال جهت درج نام و عالمت تجاری روی کامیون 
6. پرداخت 8000 ریال جهت نصب ماشین آالت جدید کارخانه

7. پرداخت 900 ریال جهت بیمه کامیون )یک ساله(
8. پرداخت کارمزد صدور گواهینامه به مبلغ 75 ریال جهت کامیون جدید 

مطلوب است :
الف. کاربرد اصل بهای تمام شده در اندازه گیری بهای تمام شده دارایی های ثابت را توضیح دهید. 

 ب. مبادالت فوق را فهرست کرده و در مقابل آن ها حساب هایی که در قبال هر یک می بایستی بدهکار شوند را ارائه کنید.

ت 14-5 شرکت ترابي، متحمل هزینه های زیر شده است :
1. مالیات فروش ماشین آالت خریداری شده کارخانه                            5000 ریال 

2. رنگ آمیزی کامیون بالفاصله پس از خریداری                                  700
3. نصب و تست ماشین آالت کارخانه                                              2000
4. کمیسیون خرید زمین                                                              3500
5. حق بیمه سال اول کامیون                                                         880  
6. بهای تمام شده زیبا سازی تجهیزات خریداری شده                          7200

7. بهای تمام شده سنگفرش کردن پارکینگ                                       17900
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8. بهای تمام شده پاکسازی زمین                                                  13,300
9. حق الزحمه معماران جهت ساختمان های خود ساز )ساخت داخل(       10,000

مطلوب است : بیان این که شرکت به ازاي هر یک از موارد فوق، باید چه حسابی را بدهکار کند؟
 

ت 15-5  در تاریخ 1390/3/1، شــرکت ســهند، ملکی را با هدف ساخت ســاختمان اداری در آن تحصیل می کند. 
شرکت از این بابت 80,000 ریال به صورت پرداخت می کند. انبار قدیمی موجود ، با هزینه ای معادل 8600 ریال تخریب 
شــده و مصالح حاصل از تخریب به قیمت 1700 ریال فروخته شــد. هزینه های اضافی قبل از ساخت شامل 1100 ریال 
حق الزحمه وکیل ، 5000 ریال حق الزحمه بنگاه امالک ، 7800 ریال حق الزحمه معمار و 14000 ریال جهت ســاخت راه 

پارکینگ مطلوب است : 
الف. تعیین مبلغ بهای تمام شده زمین  

ب. سایر حساب هایی که بدهکار می شوند را تعیین نمائید.

ت 16-5  آقای خالقی فهرست زیر را در مورد استهالک تهیه کرده است: 
1. استهالک فرآیند ارزش گذاری دارایی است، نه تخصیص بهای تمام شده.

2. استهالک، جهت تطابق مناسب هزینه ها با درآمد ها به کار می رود.
3. ارزش دفتری دارایی های ثابت باید به ارزش بازار نزدیک باشد. 

4. استهالک در سه دسته دارایی های ثابت کاربرد دارد: زمین ، ساختمان و تجهیزات. 
5. استهالک در مورد ساختمان کاربرد ندارد، زیرا کاربرد و توانایی تولید درآمد آن در طی زمان دست نخورده باقی می ماند. 

6. توانایی درآمد زایی دارایی استهالک پذیر به دلیل فرسایش و کهنگی کاهش می یابد. 
7. شناسایی استهالک یک دارایی، منجر به انباشت وجه نقد جهت جای گزینی دارایی می شود. 

8. مانده استهالک انباشته در صورت سود و زیان گزارش می شود.
9. هزینه استهالک و استهالک انباشته در صورت سود و زیان گزارش می شوند. 

10. چهار عامل مؤثر بر محاسبه استهالک عبارتند از: بهای تمام شده، عمر مفید، ارزش اسقاط و ارزش باقی مانده. 
مطلوب است: تعیین درستی هر یک از عبارات فوق.

ت 17-5  شــرکت اتوبوســرانی تهران، از روش واحدهای فعالیت جهت مســتهلک نمودن دارایی های خود استفاده 
می کند. یک اتوبوس در تاریخ 1390/1/1 به بهای تمام شده 1680 میلیون ریال تحصیل شده است در طی 4 سال عمر مفید 

برآوردی ، انتظار می رود که اتوبوس 1,000,000 کیلومتر مسافت را طی کند. ارزش اسقاط برآوردی 8000 ریال است.
مطلوب است : 

الف. محاسبه بهای تمام شده استهالک پذیر هر واحد 
 ب. با فرض مسافت های واقعی طی شده به صورت زیر، جدول استهالک را تهیه کنید.
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ت 18-5 شرکت کالم، ماشین جدیدی را در 1390/9/1 به بهای تمام شده 120 میلیون ریال خریداری نمود. ارزش اسقاط 
برآوردی 12 میلیون ریال، میزان کارکرد مورد انتظار در طی 5 سال عمر مفید آن معادل 10,000 ساعت است. 

مطلوب است: محاسبه هزینه استهالک براساس روش های زیر:
الف. خط مستقیم

 ب. واحد های فعالیت سال 1390، با فرض این که ظرفیت ماشین ها 1700 ساعت باشد. 
 ج. مانده نزولی با استفاده از 2 برابر نرخ خط مستقیم برای سال های 1390 و 1391.

ت 19-5   شرکت ایتالیا در 1390/1/1، کامیونی را به قیمت 300 میلیون ریال خرید. ارزش اسقاط کامیون 20 میلیون 
ریال بوده است و انتظار می رود که کامیون 100,000 کیلومتر مسافت را در طی عمر مفید برآوردی 8 ساله خود طی کند. 

مسافت های طی شده در سال های 1390 و 1391 به ترتیب عبارتند از: 15,000 و 12,000 کیلومتر. مطلوب است:
الف. محاسبه هزینه استهالک سال های 1390و 1391 با استفاده از 1( روش خط مستقیم 2( روش واحد های فعالیت 3( 

روش مانده نزولی
ب. با فرض این که شرکت از روش خط مستقیم استفاده کند:

 1. استهالک سال 1390 را ثبت کنید. 
 2. نحوه گزارش کامیون را در آخر سال 1390 نشان دهید. 

ت 20-5  آقای احمدی، حسابدار جدید شرکت سیمین، عمر مفید و ارزش اسقاط دارایی های استهالک پذیر برآوردی 
مورد نظر را در ابتدای سال 1390 بازبینی کرده است. یافته های وی به شرح زیر است :

تمامی دارایی ها با روش خط مستقیم مستهلک می شوند.  مدیریت با تغییرات پیشنهادی موافقت نمود. 
مطلوب است: 

الف( محاسبه استهالک ساالنه بازبینی شده و دارایی در سال 1390 
ب( نحوه ثبت استهالک ساختمان در سال 1390 .

1390                   26000
1391                   32000
1392                   25000
1393                   17000

ارزش اسقاطعمر مفید)سال(

پیشنهادیقدیمیپیشنهادیقدیمیاستهالک انباشته ابتدای سالبهای تمام شدهتاریخ  تحصیلنوع دارایی

37000 13848000001140004050400000ساختمان

138510000025000252050003600انبار
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ت 21-5 مبادالت زیر مربوط به شرکت عسل در سال 1390 است. 1/1 ماشین آالتی که در 1380/1/1 خریداری شده 
بود را از دور خارج کرد. بهای تمام شده ماشین آالت، 62,000 ریال، عمر مفید 10 سال و ارزش اسقاط آن صفر است.

5/30 فروش کامپیوتری که در 1387/1/1 به قیمت 40,000 ریال خریداری ش��ده بود. عمر مفید کامپیوتری 5 س��ال و 
ارزش اسقاط آن صفر بوده است. کامپیوتر به قیمت 14,000 ریال فروخته شد.

12/29 کنارگذاری کامیونی که 1386/1/1 به قیمت 39,000 ریال خریداری شده بود. عمر مفید برآوردی این کامیون 6 
سال و ارزش اسقاط آن 3000 ریال بوده است.

مطلوب است : 
انجام تمام ثبت مبادالت فوق ش��امل ، به روز رس��انی اس��تهالک و کنارگذاری دارایی ها. ش��رکت از روش خط مستقیم 

استفاده می کند )فرض کنید که استهالک تا 1389/12/29 به روز رسانی شده است(

ت 22-5  ش��رکت نکا، مالک تجهیزاتی به بهای تمام ش��ده 50,000 ریال اس��ت که در 1387/1/1 تحصیل شده است. 
این دارایی، با اس��تفاده از روش خط مس��تقیم و ارزش اسقاط برآوردی 5000 ریال و عمر مفید برآوردی 5 سال مستهلک 

شده است. 
مطلوب است: ثبت روزنامه فروش تجهیزات در چهار موقعیت زیر: 

الف. فروش به قیمت 28000 ریال در 1390/1/1 
ب. فروش به قیمت 28000 ریال در 1390/3/1
ج. فروش به قیمت 11000 ریال در 1390/1/1 
د. فروش به قیمت 11000 ریال در 1390/9/1 

ت 23-5  اطالعات زیر، دو مبادله جداگانه را نشان می دهد هر دو مبادله، دارای ماهیت تجاری هستند. 
1. شرکت سیدی، کامیون قدیمی خود )به بهای تمام شده 64000 ریال منهای 22000 ریال استهالک انباشته( را به همراه 

17000 ریال سرک نقدی با کامیون جدید معاوضه می کند. ارزش منصفانه کامیون قدیمی 36000 ریال است.
2.  ش��رکت آیسان ماش��ین آالت قدیمی خود )به بهای تمام شده 12000 ریال منهای 4000 ریال استهالک انباشته ( را با 
ماش��ین آالت جدید تعویض می نماید. به عالوه شرکت 3000 ریال سرک برای ماشین آالت جدید )با ارزش منصفانه بازار 

9000 ریال( پرداخت می کند. 
مطلوب است : 

الف. ثبت معاوضه دارایی شرکت سیدی 
ب. ثبت معاوضه شرکت آیسان 

ت 24-5  شرکت کوران و شرکت ایرانیت، کامیون های خود را در 1390/1/1 معاوضه نمودند. بهای تمام شده کامیون 
کوران 22000 ریال و اس��تهالک انباش��ته آن 15000 ریال و ارزش منصفانه آن 4000 ریال اس��ت. بهای تمام شده کامیون 
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ش��رکت ایرانیت10000 ریال، اس��تهالک انباش��ته آن 8000 ریال و ارزش منصفانه آن 4000 ریال است. مبادله فوق دارای 
ماهیت تجاری است. مطلوب است: 

الف. ثبت معاوضه دردفاتر شرکت کوران
ب. ثبت معاوضه دردفاتر شرکت ایرانیت

مسائل

م 1-5 ش��رکت افشار در 1/1 تأس��یس شده است. طی اولین سال فعالیت شرکت، مخارج و دریافت های زیر به شکل 
تصادفی ثبت شده اند. 

بدهکار
1. بهای تمام شده محوطه سازی زمین                                                4,000 ریال

2. تسویه حساب با سازنده ساختمان                                                    700,000
3. مالیات سال جاری زمین                                                                 5000

4. بهای تمام شده ملک خریداری شده جهت محل ساختمان )زمین100,000 ریال و ساختمان 45000 ریال(    145,000
5. هزینه های حفاری ساختمان جدید        35,000    

6. حق الزحمه معماران                                                               10,000
7. مالیات معوق بنای قدیمی که در زمان خرید پرداخت گردید.              2,000              
8. بهای تمام شده راه عبوری پارکینگ                  14,000            

9. بهای تمام شده تخریب ساختمان قدیمی جهت بنای جدید     15,000                   
           930,000 ریال

بستانکاران
10. عایدات حاصل از فروش اسقاط ساختمان قدیمی             3500 ریال

                       
 مطلوب است : با استفاده از ساختار نشان داده شده در ذیل، مبادالت پیش گفته را تجزیه و تحلیل کنید. شماره هر مبادله 
را در س��تون اقالم و مبالغ را در س��تون مناسب خود قرار دهید. در مورد مبالغ ستون سایر حساب ها ، عنوان حساب را نیز 

ذکر کنید.   
ساختمان    سایر حساب ها زمین     اقالم       
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 م 2-5  در سال های اخیر، شرکت انصاری، سه عدد اتوبوس مستعمل را خریداری نموده است. به دلیل گردش پیوسته 
در واحد حس��ابداری، حس��ابدار جدید برای هر اتوبوس روش استهالک جداگانه ای را در نظر گرفت که اطالعات آن در 

جدول زیر آمده است : 

روش استهالکعمر مفیدارزش اسقاطبهای تمام شدهتاریخ تحصیلاتوبوس

خط مستقیم96,00060005 ریال11388/1/1

مانده نزولی21388/1/1120,000100004

واحد های فعالیت31389/1/180,00080005

در روش مان��ده نزول��ی، ش��رکت از 2 براب��ر ن��رخ روش خ��ط مس��تقیم اس��تفاده می کن��د. در روش واحده��ای 
فعالی��ت، کل مس��افت های م��ورد انتظ��ار 120,000 کیلومت��ر اس��ت. مس��افت های واقع��ی س��ه س��ال عبارتن��د از :

1389   24,000
1390   34,000
1391   30,000

مطلوب است : 
الف. محاسبه مبلغ استهالک انباشته هر اتوبوس در 1390/12/29

 ب. اگر اتوبوس ش��ماره 2، به جای 1/1 در 7/1 خریداری ش��ده باشد ، هزینه اس��تهالک این اتوبوس در سال های 1( 
1388 و  2( 1389 چه مبلغی است؟

م 3-5  شرکت پرند، در 1390/1/1 ، دو دستگاه ماشین آالت تولیدی را برای استفاده در فرآیند تولیدی خود خریداری 
نمود. 

ماشین الف( قیمت نقدی این ماشین 38,000 ریال است. مخارج مربوطه عبارتند از: مالیات خرید 1700 ریال – هزینه 
حمل 150 ریال – بیمه حمل 80 ریال – هزینه های نصب و تس��ت 70 ریال – هزینه های روغن کاری در طی اولین س��ال 
فعالیت ماش��ین آالت 100 ریال. ش��رکت عمر مفید ماشین آالت را 5 سال و ارزش اس��قاط باقی مانده آن ها در پایان زمان 

استفاده 5000 ریال برآورد می کند. روش استهالک خط مستقیم است. 
ماش��ین ب(، بهای تمام شده ثبت شده در دفاتر ش��رکت بابت این ماشین آالت، 160,000 ریال است. شرکت عمر مفید 

ماشین آالت را 4 سال و ارزش اسقاط باقی مانده در پایان زمان استفاده را 10000 ریال برآورد می کند. 
مطلوب است :

الف. موارد زیر در مورد ماشین الف انجام دهید. 
1.ثبت روزنامه خرید در 1390/1/1 

2. ثبت روزنامه استهالک سال 1390 در 1390/12/29 

  سال                          هزینه استهالک                      استهالک انباشته
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
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ب. مبلغ هزینه استهالکی که شرکت تحت شرایط زیر در ارتباط با ماشین )ب( برآورد می کند را محاسبه کنید.
1. شرکت از روش خط مستقیم استفاده کند.

2. شرکت با استفاده از روش نزولی، از دو برابر نرخ روش خط مستقیم استفاده کند. 
3. شرکت از روش واحدهای فعالیت استفاده کند. عمر مفید ماشین آالت 125،000 واحد برآورد می شود. ظرفیت واقعی 
نیز به صورت زیر است 1390 معادل 45,000 واحد – 1391 معادل 35,000 واحد – 1392 معادل 25,000 واحد – 1393 

معادل 20,000 واحد. 
ج. کدام روش مورد اس��تفاده، استهالک محاسبه شده ماش��ین آالت )ب( را در سال اول حداکثر می نماید. باالترین مبلغ 
اس��تهالک در س��ال چهارم مربوط به کدام روش اس��ت؟ بیش ترین جمع اس��تهالک در طی4 س��ال مربوط به کدام روش 

است؟ 

م 4-5 در ابتدای سال 1388 شرکت رهیافت، تجهیزاتی را به بهای تمام شده 90 میلیون ریال تحصیل کرد. این شرکت 
عمر مفید و ارزش اس��قاط را به ترتیب 6 س��ال و 9 میلیون ریال برآورد نموده اس��ت. با توجه به نوع تجهیزات ، روش 
اس��تهالک خط مستقیم، انتخاب شده است. اس��تهالک در انتهای هر سال ثبت می شود. طی سال 1390 )سومین سال عمر 
تجهیزات( ، مهندس��ین ش��رکت ، برآورد خود را  بازبینی نموده و عمر مفید برآوردی تجهیزات را از 6 سال به 7 سال )در 
مجموع( تغییر دادند. ارزش اسقاط برآوردی بدون تغییر ماند. اما در سال 1393، ارزش اسقاط برآوردی به 5 میلیون ریال 

کاهش یافت.
مطلوب است :

با استفاده از جدول زیر، میزان هزینه استهالک تجهیزات در هر سال را محاسبه کنید. 

در روش مان��ده نزول��ی، ش��رکت از 2 براب��ر ن��رخ روش خ��ط مس��تقیم اس��تفاده می کن��د. در روش واحده��ای 
فعالی��ت، کل مس��افت های م��ورد انتظ��ار 120,000 کیلومت��ر اس��ت. مس��افت های واقع��ی س��ه س��ال عبارتن��د از :

1389   24,000
1390   34,000
1391   30,000

مطلوب است : 
الف. محاسبه مبلغ استهالک انباشته هر اتوبوس در 1390/12/29

 ب. اگر اتوبوس ش��ماره 2، به جای 1/1 در 7/1 خریداری ش��ده باشد ، هزینه اس��تهالک این اتوبوس در سال های 1( 
1388 و  2( 1389 چه مبلغی است؟

م 3-5  شرکت پرند، در 1390/1/1 ، دو دستگاه ماشین آالت تولیدی را برای استفاده در فرآیند تولیدی خود خریداری 
نمود. 

ماشین الف( قیمت نقدی این ماشین 38,000 ریال است. مخارج مربوطه عبارتند از: مالیات خرید 1700 ریال – هزینه 
حمل 150 ریال – بیمه حمل 80 ریال – هزینه های نصب و تس��ت 70 ریال – هزینه های روغن کاری در طی اولین س��ال 
فعالیت ماش��ین آالت 100 ریال. ش��رکت عمر مفید ماشین آالت را 5 سال و ارزش اس��قاط باقی مانده آن ها در پایان زمان 

استفاده 5000 ریال برآورد می کند. روش استهالک خط مستقیم است. 
ماش��ین ب(، بهای تمام شده ثبت شده در دفاتر ش��رکت بابت این ماشین آالت، 160,000 ریال است. شرکت عمر مفید 

ماشین آالت را 4 سال و ارزش اسقاط باقی مانده در پایان زمان استفاده را 10000 ریال برآورد می کند. 
مطلوب است :

الف. موارد زیر در مورد ماشین الف انجام دهید. 
1.ثبت روزنامه خرید در 1390/1/1 

2. ثبت روزنامه استهالک سال 1390 در 1390/12/29 

  سال                          هزینه استهالک                      استهالک انباشته
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394

م 5-5  در 1390/12/29، شرکت زمرد، اقالم زیر را تحت عنوان دارایی های ثابت گزارش نمود.
4,000,000 ریال   زمین         

28,500,000 ساختمان        
16,400,000     12,100,000 کسر می شود : استهالک انباشته – ساختمان     
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48,000,000 تجهیزات       
43,000,000  5,000,000 کسر می شود: استهالک انباشته- تجهیزات     

63,400,000 ریال جمع کل دارایی های ثابت      

در طی سال 1391 ، مبادالت نقدی زیر اتفاق افتاده است:
4/1 خرید زمین به قیمت 2130000 ریال

5/1 فروش تجهیزاتی به بهای تمام شده 780,000 ریال، به قیمت 450,000 ریال این تجهیزات در 1387/1/1 خریداری شده بودند.
6/1 فروش زمین خریداری شده در 1381/6/1 به قیمت 1,500,000 ریال بهای تمام شده زمین مذکور 400,000 ریال است. 

7/1 خرید تجهیزات به قیمت 2,000,000 ریال 
12/29 از رده خارج کردن تجهیزاتی که بهای تمام شده آن ها 500,000 ریال است و در تاریخ 1381/12/29 خریداری 

شده است. از بابت این عمل، هیچ وجهی، عاید شرکت نشد.
مطوب است : 

الف. مبادالت خود، را در دفتر روزنامه ثبت کنید. ش��رکت برای مس��تهلک کردن س��اختمان و تجهیزات از روش خط 
مستقیم استفاده می کند. عمر مفید ساختمان 50 سال و ارزش اسقاط آن صفر برآورد می شود. عمر مفید تجهیزات 10 سال 
و ارزش اس��قاط آن نیز صفر برآورد می گردد. اس��تهالک دارایی ها را جهت واگذاری در تاریخ فروش یا از کنارگذاری، به 

روز رسانی کنید.
ب. ثبت های تعدیلی استهالک سال 1391 را ثبت کنید. 

ج. بخش دارایی های ثابت ترازنامه در تاریخ 1391/12/29 را تهیه کنید. 
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