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سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي  و محتواي 
کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي 
ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي 
است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشتۀ 

تحصیلي حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته شده است:
1 شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي کنترل مستندات خرید اموال 
2 شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند دقت و مدیریت اموال

3 شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
4 شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي 
فني  و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي 

تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این درس، چهارمین درس شایستگي هاي فني و کارگاهي است که ویژه رشته حسابداری در پایه 11 تألیف شده است. کسب شایستگي هاي 
این کتاب براي موفقیت آینده شغلي و حرفه اي شما بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده در 

این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي به اثبات رسانید.
کتاب درسي حسابداری اموال و انبار شامل پنج فصل است. هر فصل داراي یک یا چند واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحله 
کاري تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز، پس از یادگیري هر فصل مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم 
شما براي هر فصل یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید و نمره قبولي در هر فصل حداقل 12 مي باشد. در صورت احراز نشدن شایستگي 
پس از ارزشیابي اول، فرصت جبران و ارزشیابي مجدد تا آخر سال تحصیلي وجود دارد.کارنامه شما در این درس شامل 5 فصل و از دو بخش 
نمره مستمر و نمره شایستگي براي هر فصل خواهد بود و اگر در یکي از فصل ها نمره قبولي را کسب نکردید، تنها در همان فصل الزم است مورد 
ارزشیابي  قرار گیرید و فصل هاي  قبول شده در مرحله اول ارزشیابي مورد تأیید و الزم به ارزشیابي مجدد نمي باشد. همچنین این درس داراي 

ضریب 8 است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.
همچنین عالوه بر کتاب درسي، امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي شما طراحي و تألیف شده است، وجود دارد. یکي از این 
اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را 
مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه 

به وبگاه رشته خود با نشاني .www .tvoccd.medu. ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.
فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي 
یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما 
هنرجویان عزیز کوشش نمایید، این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري 

به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است. لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعایت مواردي که در کتاب 

آمده است، را در انجام کارها جدي بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت 

اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخنی با هنرآموزان عزیز

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران و نیازهاي متغیر دنیاي کار و مشاغل، 
برنامه درسي رشته حسابداری طراحي و براساس آن محتواي آموزشي نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کارگاهي مي باشد 
که براي سال یازدهم تدوین و تألیف گردیده است. این کتاب داراي 5 فصل است و هر فصل از یک یا چند واحد یادگیري تشکیل شده است. 
همچنین ارزشیابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب مي باشد که در پایان هر فصل شیوه ارزشیابي آورده شده است. هنرآموزان گرامي 
مي بایست براي هر فصل یک نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولي در هر فصل حداقل 12 مي باشد. نمره هر فصل از 
دو بخش تشکیل مي گردد که شامل ارزشیابي پایاني در هر فصل و ارزشیابي مستمر براي هریک از فصل ها است. از ویژگي هاي دیگر این کتاب طراحي 
فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته در ارتباط با شایستگي هاي فني و غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي و مباحث زیست محیطي است. 
این کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك دیده شده براي هنرجویان است که الزم است از سایر اجزای بستۀ آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو، 
نرم افزار و فیلم آموزشي در فرایند یادگیري استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد استفاده قرار 
ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت  با اجزای بسته یادگیری، روش های تدریس کتاب، شیوه  مي گیرد. شما می توانید برای آشنایی بیشتر 
رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ 
فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.الزم به یادآوري است،کارنامه صادر شده در سال تحصیلي 
قبل بر اساس نمره 5 فصل بوده است و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابي فصل ها و شایستگي ها، مي بایست به استاندارد ارزشیابي پیشرفت 
تحصیلي منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي مراجعه گردد. رعایت ایمني و بهداشت، شایستگي هاي غیرفني و مراحل 
کلیدي بر اساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگي مي باشند. همچنین براي هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب 8 در معدل کل 

محاسبه مي شود و داراي تأثیر زیادي است. 
کتاب حسابداری شامل فصل هاي زیر است:

فصل اول: در این فصل با عنوان »حسابداری اموال« مستندات مرتبط با خرید و نگهداری اموال معرفی نموده ایم و پس از طبقه بندی اموال 
و تعیین بهای تمام شده هر یک از انواع آن نسبت به صدور سند خرید و بیمه اموال اقدام شده است.

فصل دوم: » متصدی حسابداری کاردکس اموال«، پس از معرفی پالك کوبی اموال و نحوه انجام آن با توجه به استانداردهای حسابداری و 
قوانین مالیاتی مربوطه نسبت به صدور سند استهالك اموال با توجه به انواع هر یک از آنها اقدام شده است.

فصل سوم: با عنوان »متصدی حسابداری کنارگذاری و فروش اموال« است. با توجه به اجباری یا اختیاری بودن خروج اموال و دائم یا 
موقت بودن آن پس از تعیین سود یا زیان احتمالی خروج اموال نسبت به صدور سند حسابداری آن اقدام شده است.

فصل چهارم: با عنوان »متصدی حسابداری فروش )خدمات پس از فروش(« نام دارد. در این پودمان تعیین ذخیره برای خدمات پس از 
فروش با توجه به تجربیات سنوات قبل و آیین نامه های داخلی مربوطه انجام شده و در پایان هر سال برآورد می شود تا در طی سال بعد نسبت به 

صدور سند حسابداری ارائه خدمات پس از فروش، اقدام شود.
انبارگردانی و کنترل مستندات  با نحوه  از آشنایی  »متصدی حسابداری انبار« می باشد که در آن هنرجویان پس  با عنوان  فصل پنجم: 

نگهداری کاال در انبار و تعیین مغایرت احتمالی نسبت به صدور سند حسابداری تعدیالت موجودی کاال در انبار می توانند انجام دهند.
امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



دارایی های ثابت بخش مهمی از منابع هر واحد اقتصادی به حساب می آیند؛ در نتیجه آگاهی کامل و نظارت 
همه جانبه بر اموال و دارایی ثابت شرکت برای مدیران واحدهای مذکور ضروری و حیاتی است.

بنابراین اطالعات مربوط به وضعیت و محل استقرار دارایی، هزینه های مرتبط با تهیه و تحصیل  و نیز نحوه 
نگهداری دارایی متناسب با ارزش دارایی ها، فراهم ساختن پوشش بیمه ای مناسب، کنترل نقل و انتقال 
آخرین وضعیت  از  آگاهی  و  بهره برداری  زمان  در طی  دارایی ها  رفته  از دست  ارزش  محاسبه  دارایی ها، 

موجودی آنها همواره دارای اهمیت است. 

فصل 1

صدور سند حسابداری خرید و بیمه اموال

آیین نامه معامالت 
فاکتور فروش

رسید انبار

 عناوین دارایی های جاری 
       دارایی های غیرجاری
   کدینگ دارایی ها

بهای تمام شده اموال
مخارج جاری و سرمایه ای

سند حسابداری خرید دارایی

 انواع بیمه
تعریف بیمه اموال

سند حسابداری ایجاد بیمه

اموال

طبقه بندی دارایی ها مستندات خرید

بهای تمام شده و 
بیمه اموالسند حسابداری
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َّذیَن آَمُنوا ال تُْلِهُکْم أَْموالُُکْم َو ال أَْوالُدُکْم َعْن ِذْکِر اهلِل َو َمْن یَْفَعْل ذلَِک َفُأولِئَک ُهُم الْخاِسُروَن  یا أَیَُّها ال

کنند،  چنین  که  کسانی  و  نکند!  غافل  خدا  یاد  از  را  شما  فرزندانتان  و  اموال  آورده اید!  ایمان  که  کسانی  ای 
زیانکارانند!

                                                                                                                                                                                         ) سوره منافقون، آیه 9( 

مقدمه   

ایجاد دارایی های ثابت براساس اسناد و مدارك مثبته صورت می گیرد تا به این وسیله کنترل های داخلی الزم 
در مورد طبقه بندی، ثبت و حفظ و نگهداری دارایی های ثابت اعمال گردد.

  آیا می دانید منظور از مستندات خرید اموال چیست؟   
  آیا می دانید دارایی ها به چه صورت طبقه بندی می شوند؟  

  صدور سند حسابداری خرید اموال به چه صورت انجام می گیرد؟  
  بیمه اموال چیست و صدور سند حسابداری آن به چه صورت انجام می گیرد؟  

استاندارد  عملكرد
توانایی صدور سند حسابداری خرید و بیمه اموال بر طبق استاندارد های حسابداری وآیین نامه 

معامالت بر اساس اسناد و مدارک مثبته

شایستگی  هایی که در این فصل کسب می کنید:
  کنترل مستندات خرید اموال  1

  طبقه بندی دارایی ها  2
  صدور سند حسابداری خرید اموال 3
  صدور سند حسابداری بیمه اموال 4
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اموال   

به خواسته،  لغت  در  و  است  مال  اموال جمع 
امالك و اسباب، مواد و کاال و هر چیزی که در 
گفته  باشد،  اشخاص  اختیار  یا  تصرف  تملک، 

می شود.
در اصطالح عام، مال عبارت است از چیزی که 
پول  به  تقویم  قابل  و  داشته  اقتصادی  ارزش 
امتیاز  حق  مانند  مالی  حقوق  بنابراین  باشد، 
محسوب  مال  هم  تجاری  عالمت  ارزش  و 
می شود، در این کتاب، مطابق با رویه معمول 
اموال،  حسابداری،  نرم افزارهای  و  حسابداران 
درنظر  مشهود  ثابت  دارایی های  با  مترادف 

است. شده  گرفته 

الف( مستندات خرید اموال 

اسناد مثبته مرتبط با ثبت حسابداری تحصیل دارایی ثابت چیست؟فعالیت

ایجاد دارایی های ثابت مبتنی بر وجود اسناد و مدارك مثبته است تا به واسطه این مستندات، امکان اعمال 
کنترل های داخلی الزم و کافی در مورد دارایی های ثابت وجود داشته باشد.

اسناد و مدارك مربوط به تحصیل دارایی های ثابت، توسط دایره اموال، مبنای صدور سند حسابداری قرار 
می گیرد.

تحصیل دارایی های ثابت مجوز استفاده از دارایی های ثابت از طریق هر نوع معامله شامل خرید نقد و نسیه، 
ساخت، اجاره و... است.

چه زمانی
ثبت کنیم؟

چگونه
ثبت کنیم؟

به چه بهایی 
ثبت کنیم؟

تاریخ

خرید
دارایی هایی 

ثابت
مبلغ

ماهیت
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درخواست اموال از طرف درخواست کننده

درخواست
بایگانی می شود

بلیخیر

خیر

آیا با درخواست اموال 
موافقت می شود؟

ارجاع درخواست به انبار

آیا اموال در انبارتهیه درخواست خرید توسط انباردار
 موجود است؟

اختصاص اعتبار مربوطه با تأیید 
کمیسیون معامالت

صدورحواله انبارتوسط انباردار

خیر

ارجاع به کارپرداز جهت خرید

خرید اموال توسط کارپرداز

آیا
 اموال خریداری شده وارد 

انبار می شود؟

امین  توسط  اموال  پالک  ثبت 
اموال و برچسب نمودن اموال

تحویل اموال به
درخواست کننده

تحویل مستقیم اموال به 
درخواست کننده

تحویل
درخواست خرید اموال به انباردار 

ثبت رسید انبار و
صدور حواله انبار توسط انباردار

ثبت پالک اموال توسط 
امین اموال و برچسب

بلی

ثبت رسیدانبار و صدورحواله انبارتوسط انباردار

تحویل اموال ، درخواست خرید به انباردار

اموال و برچسب  امین  اموال توسط  ثبت پالک 
اموال نمودن 

تحویل اموال به درخواست کننده

بلی

نمونه فرایند خرید و تحویل اموال
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1 آیین نامه معامالت   

  در خرید و ثبت دارایی های ثابت، چه افراد یا واحد هایی از شرکت نقش دارند؟فعالیت 1
  حسابداران چه زمانی اقدام به ثبت خرید دارایی ثابت در دفاتر حسابداری می کنند؟ 2

  تصویری از پیش فاکتور، فاکتور و چک را تهیه کنید و آنها را با نمونه های دوستان خود در کالس فعالیت 1
مقایسه نمایید. 

  مفهوم مالکیت را بیان کنید و مستندات انتقال آن را نام ببرید. 2

  موضوع آیین نامه معامالت در شرکت ها چیست؟فعالیت 1
  آیا وجود این آیین نامه در شرکت ها الزامی است؟ توضیح دهید. 2

آیین نامه معامالت حاوی دستورالعمل ها و شیوه هایی است که به منظور هماهنگی و یکسان سازی و جهت 
 تدوین  امور خرید و فروش دارایی ها و خدمات  در  استاندارد نمودن روش های عملیاتی شرکت مخصوصاً 

می گردد.
این  مفاد  و غیره طبق  پیمانکاری، خدمات مشاوره  اجاره،  از خرید، فروش،  اعم  معامالت شرکت ها  تمامی 
از مدیران در  حدود اختیارات، وظایف،مسئولیت ها و صالحیت های هر یک  انجام می شود و  آیین نامه 

بود. آیین نامه خواهد  این  براساس  انواع معامالت  انجام 
از مهم ترین مفاد این آیین نامه، طبقه بندی معامالت بر اساس مبلغ در سه سطح جزئی، متوسط و عمده 

می باشد که در شرکت ها و مؤسسات دولتی هر ساله مبلغ مشخصی از سوی دولت تعیین می شود.
در خرید های جزئی، مأمور خرید قادر به تهیه کاال به کمترین بهای ممکن و در خرید متوسط که از مبالغ 
باالتری برخوردارند، تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی یا سازمان ضرورت می یابد، در خریدهای عمده عالوه 

بر تأیید کارپرداز و باالترین مقام سازمان، انتشار آگهی مناقصه نیز ضرورت دارد.

زمان صدور سند حسابداری خرید اموال؟

درخواست پیش فاکتور؟          ×

صدور فاکتور؟                          ×

صدور چک؟                             ×

                                             انتقال مالکیت
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2 برگ درخواست خرید / ایجاد دارایی ثابت 

برگ درخواست خرید یا ایجاد دارایی و تصویب مدیریت نقطه شروع فرایند خرید می باشد.

یک نمونه آیین نامه معامالت را تهیه کنید و آن را با نمونه ارائه شده در کتاب همراه هنرجو مقایسه فعالیت
کنید. 

اکنون به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
  در تهیه و تدوین آیین نامه معامالت چه اشخاص یا گروه هایی نقش دارند؟ 1

  هدف از تهیه آیین نامه معامالت چیست؟ 2
  عناوین کلی ارائه شده در آیین نامه معامالت را ذکر کنید و هر مورد را مختصراً توضیح دهید. 3

  تصویری از یک نمونه آگهی مناقصه و مزایده تهیه کنید و در مورد تفاوت های آن توضیح دهید.فعالیت 1
  »کمیسیون معامالت« را که یکی از مواد آیین نامه معامالت است توضیح دهید. 2

  دالیل استفاده از فرم درخواست خرید چیست؟فعالیت 1
  مشکالت احتمالی ناشی از استفاده نکردن از این فرم را ذکر کنید. 2
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3   استعالم بهاء  

معموالً خریدهای شرکت ها و سازمان ها، در قالب استعالم بهاء )قیمت( صورت می پذیرد، استعالم بهاء در برخی 
مواقع به صورت شفاهی صورت می پذیرد ولی با توجه به حساسیت های امور مالی، طراحی و اجرای فرایند استعالم 
بهاء ضروری می باشد، این فرایند، با تنظیم و تکمیل فرمی ساده توسط بخش تدارکات در شرکت های نسبتاً بزرگ 
و تدارکات یا امور مالی و اداری در شرکت های متوسط و کوچک شروع می شود، فرم استعالم بهاء شامل اطالعات 

کاال یا خدمات مورد نیاز در قالب فرمی مشخص تهیه می شود و برای حداقل سه تأمین کننده ارسال می گردد.

در طراحی فرم استعالم بهاء استاندارد خاصی وجود ندارد و با توجه به اینکه استعالم بهاء یک سند قانونی و 
یا دارای الزام حقوقی نیست، در نتیجه تعریف آن بر اساس نیازهای هر شرکت می تواند متفاوت باشد.

استعالم بهاء معموالً دارای حداقل اطالعات زیر می باشد:
 مشخصات متقاضی )خریدار(  

 تعریف نوع و مقدار کاال و یا حجم خدمات مورد نیاز  
 تاریخ ارائه پیشنهاد و یا قیمت  

سایر مواردی که امکان دارد در فرم استعالم بهاء نوشته شود را نام ببرید.فعالیت
  نحوه و شرایط پرداخت مبلغ صورت حساب توسط خریدار 1

   3               2
5              4
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بهای  استعالم  به صدورفرم  نسبت  مؤسسات  از  بسیاری  ارتباطات،  و شیوه های  فنون  با گسترش  و  امروزه 
می کنند. اقدام  الکترونیکی 
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مفهوم استعالم برای فروشنده یا تأمین کننده، بیانگر این موضوع است که استعالم قیمتی که شرایط بهتری 
را دارا باشد توسط خریدار انتخاب خواهد شد و تکمیل فرم استعالم با در نظر گرفتن بحث رقابت در قیمت 

و شرایط با حفظ کیفیت انجام خواهد شد.

بعد از جمع آوری فرم های استعالم بهاء از تأمین کنندگان، با تشکیل کارگروهی )اعضای کمیسیون معامالت( 
از  دارایی  برای خرید  نهایی  تصمیم  فرم مخصوصی،  تکمیل  با  و  اقدام  دریافتی  فرم های  بررسی  به  نسبت 

تأمین کننده مشخصی اخذ شده و به تأیید مقامات مجاز می رسد.

  فرم های استعالم بها توسط چه شخص یا اشخاصی  بررسی می شود؟فعالیت 1
  در بررسی فرم استعالم بهاء چه مواردی مورد توجه قرار می گیرد؟ 2
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تعریف کمیسیون معامالت:
کمیسیون معامالت شامل کلیه کارگروه هایی است که جهت انجام اهداف آیین نامه معامالت تشکیل شده و 

ترکیب اعضای آن معموالً مرکب از مدیر عامل، معاونین و کارشناسان شرکت است.
»کمیسیون معامالت« به عنوان مرجع صادرکننده مجوز خرید دارایی یا عقد قرارداد در اکثر شرکت هاست، 

در نتیجه، مصوبه کمیسیون معامالت به منزله مجوزی برای اقدام به خرید یا عقد قرارداد شناخته می شود.

4  مصوبه کمیسیون معامالت  

نقش مصوبه کمیسیون معامالت در بخش اموال و دارایی های ثابت یک شرکت را بیان نمایید.فعالیت

شماره و رديف درخواست خريد :                                             شماره :                                       تاريخ :     /       /      13

-1-2-3

واحد
كل

مدير عاملمدير مالي مدير بازرگانيمدير توليدمدير كارخانه
نام و نام خانوادگي :نام و نام خانوادگي :نام و نام خانوادگي :نام و نام خانوادگي :نام و نام خانوادگي :

امضاءامضاءامضاءامضاءامضاء

: شركت
فرم بررسي استعالم بها  - مصوبه كميسيون معامالت

نام كاال :
كد :

مشخصات كاال :
: تعداد استعالم مورد نياز :تعداد / مقدار مورد نياز

نام تامين كننده

آدرس ( در صورت لزوم )

. خريد گردد از تأمين كننده …………………….…
: اعضاي كميسيون معامالت

تلفن و فكس

نتيجه گيري كلي

گروه
تعداد ( مقدار )

قيمت

شرايط پيشنهاد شده
امضاي مسئول كنترل كيفيت

در صورت تاييد نمونه) )
زمان تحويل

زمان اعتبار قيمت
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بعد از تشکیل کمیسیون معامالت و تصمیم گیری نسبت به خرید اموال مورد نیاز شرکت با توجه به فرم 
تهیه و تنظیم می شود. فرم سفارش خرید  درخواست خرید، 

برخی شرکت ها به جای تنظیم فرم سفارش خرید، همان فرم درخواست خرید را مبنای سفارش خرید 
قرار می دهند.

  نحوه انتخاب اعضای کمیسیون معامالت به چه صورت است؟فعالیت 1
   اعضای کمیسیون باید چه ویژگی های فنی و اخالقی داشته باشند؟ 2

  در چه مواردی مصوبه کمیسیون معامالت مورد نیاز است؟ 3

نکته
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5   پیش فاکتور     

فرمی است که فروشندگان اجناس پس از نهایی شدن قیمت و سایر شرایط به درخواست خریدار جهت 
اخذ مجوزهای الزم جهت  ورود دارایی، تأمین وجه و یا پرداخت وجه صادر می نمایند.

به عبارت دیگر پیش فاکتور را می توان فاکتوری تأیید نشده دانست که فروشنده از مبدأ به عنوان پیشنهاد 
فروش یا تعیین ارزش دارایی یا  خدمات و شرایط فروش با تعیین مدت اعتبار به درخواست خریدار 

و به نام وی صادر می نماید.
در برخی موارد، شرکت ها در پاسخ به استعالم بهاء، نسبت به صدور پیش فاکتور اقدام می نمایند.

مقدار که درخواست کننده  به هر  تأمین کننده می تواند  و  نمی گیرد  اموال صورت  فاکتور، کنترل  در پیش 
نماید. صادر  فاکتور  پیش  دارد،  وجود 

 در پیش فاکتور، معموالً چه مواردی درج می شود؟فعالیت 1
 با تهیه دو نمونه پیش فاکتور، موارد مشترك آنها را با پیش فاکتور ارائه شده فهرست کنید. 2

 شباهت و تفاوت پیش فاکتور با فرم استعالم بهاء در چیست؟ 3
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6   رسید انبار)خرید اموال( 

فرم یا رسیدی است که برای اجناس )اموال( موجود در انبار )در زمان ورود( صادر می شود و برای بررسی 
کیفیت و کمیت اجناس جهت خرید و فروش یا به کارگیری در شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

این فرم می تواند در سه حالت رسید موقت، رسید دائم و رسید مستقیم به کار گرفته شود.
الف( رسید موقت انبار:

فرمی است موقت که ارزش آن تا زمان صدور رسید قطعی انبار است و زمانی از آن استفاده می شود که 
صدور رسید قطعی ممکن نباشد، رسید موقت انبار جهت کنترل اقالم دارایی از نظر مقداری و کیفی قبل 
از رسید دائم صادر می شود، در نتیجه بهتر است هرگاه اجناسی وارد انبار می شود ابتدا رسید موقت صادر 

شود و بعد از انجام کنترل های الزم رسید قطعی و دائم صادرگردد.

این فرم از نظر حسابداری مبنای انجام عملیات نیست و بیانگر این است که جنس به انبار رسیده و تحویل 
انباردار شده است ولی به دالیلی )بررسی نشدن کیفیت یا انطباق نداشتن با نمونه(، تحویل قطعی نشده است.

   رسید موقت انبار چه کاربردهایی دارد؟فعالیت 1
  حسابدار بعد از اطالع از صدور رسید موقت انبار چه ثبتی انجام می دهد؟ 2

ب( رسید دائم انبار:
پس از کنترل اجناس خریداری شده و تطبیق آنها با اسناد مربوط و تأیید مقامات مسئول، تحویل دائم صورت 

می گیرد.
برای حصول اطمینان از کیفیت اجناس خریداری شده از واحد کنترل کیفیت )در صورت وجود( درخواست 

می شود نظرات کارشناسی خود را با استفاده از فرم کنترل کیفیت اعالم نماید.
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در صورت تأیید کیفیت اجناس خریداری شده رسید دائم انبار تکمیل می شود.

این فرم به منزلة تأیید تحویل اجناس به انبار بوده و توسط انباردار تنظیم می شود.
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ج( رسید انبار مستقیم: 
در مواقعی که اجناس خریداری شده مستقیماً و بدون ورود آن به انبار به محل مصرف تحویل داده شود 

از فرم رسید انبار مستقیم استفاده می شود، مانند مصالح ساختمانی یا ماشین آالت.

  کاربردهای رسید دائم انبار را نام ببرید.فعالیت 1
   رسید موقت و رسید دائم انبار چه تفاوت و تشابهی دارند؟ 2

1 خصوصیات خرید هایی که در رسید انبار مستقیم درج می شوند چیست؟فعالیت
 چند نمونه از دارایی هایی که در رسید انبار مستقیم درج می شود نام ببرید. 2

  آیا برای صدور رسید انبار مستقیم نیز از فرم کنترل کیفیت استفاده می شود؟ چرا؟ 3
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7 حواله انبار   

خروج هر نوع دارایی )موجودی کاال و اموال( از انبار با تکمیل فرمی به نام حواله انبار توسط انباردار انجام 
می گیرد.

امیرالمؤمنین علی )ع( در پاسخ عبداهلل بن زمعه از اصحابش که تقاضاي سهم بیشتري از بیت المال   داشت 
فرمودند:

»اّن هذا المال لیس لي و ال لک و انّما هو في المسلمین و جلب اسیافهم فان شرکتهم في حربهم کان 
لک مثل َحّظهم و ااّل فجناه ایدیهم ال تکون لغیر افواههم«.

»این مال نه از آن توست نه از آن من بلکه غنیمت مسلمین و اندوختة شمشیرهاي ایشان است پس اگر 
با آنها در کارزارشان شریک بودي تو هم مانند آنها نصیب و بهره برده اي وگرنه تو را بهره اي نیست زیرا 

چیده دست آنها براي دهان دیگران نیست«.
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8 فاکتور )صورت حساب ( خرید  

قیمت های  و  مقدار  نوع،  بیانگر  و  می شود  صادر  خریدار  برای  فروشنده  توسط  که  است  تجاری  سندی 
برای  فروش و  فروشنده، فاکتور  برای  سند  یا  فرم  این  است،  خدمات  و  محصوالت  برای  توافق   شده 

خریدار، فاکتور  خرید است.

1 طبق شرایط مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، فاکتور فروش باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟فعالیت
 چند نمونه فاکتور فروش مبتنی بر مالیات بر ارزش افزوده، مانند نمونه کتاب تهیه کنید. 2

  یک نمونه فاکتور فروش مخصوص ماشین های فروش )POS( تهیه کنید، چه تفاوتی با فاکتور کتاب  3
دارد؟
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کار عملی 1   
شرکت » آران« در تاریخ 1396/6/6 اقدام به خرید اثاثه مورد نیاز از فروشگاه »  بیدگل« به شرح زیر کرده 

است:
1  صندلی گردان ـ مدل الندا ـ کد  SG19، 4 عدد به نرخ 1،250،000 ریال  

2  میز تحریر چوبی ـ مدل  کالسیک ـ کد MT12، 4  عدد به نرخ 2،750،000  ریال
3  ماشین حساب رومیزی با چاپگر ـ  مدل  CS ـ کد  CC92، 2 دستگاه به  نرخ   7،500،000 ریال

برای هر عدد صندلی و میز به ترتیب 10%  و 150،000 ریال تخفیف تجاری نسبت به نرخ های فوق دریافت 
شده است. 

به کلیه مبالغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود.
مطلوب است : 

تنظیم فاکتور فروش رسمی )سایر اطالعات مورد نیاز به دلخواه تکمیل شود(

کار عملی 2   
با استفاده از نرم افزار اکسل برای هر یک از فرم های ذیل با اختصاص کاربرگی مجزا به نام همان فرم، یک 

نمونه ترسیم کنید )خریدار: شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کاشان(
2  فرم استعالم بهاء  1  فرم درخواست خرید 

4  پیش فاکتور 3  فرم بررسی استعالم بهاء 
6  فرم کنترل کیفیت اموال 5  رسید موقت و دائم انبار 

8  فاکتور فروش   7  رسید انبار مستقیم 

کار عملی 3   
فرم های ترسیم شده در کارعملی قبل را با توجه به موارد زیر تکمیل کرده و پس از چاپ در پوشه خود 

کنید. بایگانی 
95/3/2ـ درخواست خرید 10 دستگاه دوربین شبکه ای 60X ،4MP ،DCS ،Full HD  با کد شناسایی 

اموال 969 توسط واحد تأسیسات، فرم شماره 585
95/3/5ـ ارسال فرم استعالم بهاء برای سه شرکت »چشم سوم«، »تیزبین« و »همیشه بیدار« طی فرم های 

شماره 701101 و 701102 و 701103
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95/3/10ـ دریافت فرم های استعالم بهاء در قالب پیش فاکتورحاوی اطالعات زیر:

همیشه بیدارتیزبینچشم سومشرح

5،450،0005،177،5005،995،000قیمت واحد

یک هفته5 روز کاریفوریزمان تحویل

135زمان اعتبار )روز(

توافقینقدینقد و اقساطشرایط پرداخت

18 ماههــیک سالهگارانتی

نرخ های مذکور با درنظر گرفتن 6% مالیات و 3% عوارض ارزش افزوده است.
95/3/12ـ تکمیل فرم بررسی استعالم بها توسط کمیسیون معامالت و تصمیم گیری نسبت به خرید از 

شرکت »چشم سوم« توسط کمیسیون معامالت )فرم شماره 701(
95/3/12ـ تنظیم فرم سفارش خرید شماره 701 

95/3/16ـ ورود دوربین ها به شرکت و تکمیل رسید موقت انبار به شماره 32101 و ارسال برای واحد 
کنترل کیفیت.

AA01 95/3/17ـ تنظیم فرم شماره 121 توسط واحد کنترل کیفیت و تأیید کیفی اموال با کد
95/3/18ـ تنظیم رسید دائم انبار شماره 32102 و تحویل به امین اموال.

95/3/20ـ پرداخت یک چهارم مبلغ به فروشنده و دریافت فاکتور فروش از شرکت »چشم سوم« به 
95/3/16 تاریخ 

)مشخصات خریدار و فروشنده و سایر موارد نامشخص را به صورت فرضی تکمیل کنید(



20

9  سند مالكیت   

از نوع  اسناد رسمی و بهادار که برای مالک آن حقوق و امتیازاتی  برگ، کارت یا دفترچه ای است معموالً 
می نماید.  ایجاد  قانونی 

سند مالکیت دلیلی قانونی بر ایجاد حق دخل و تصرف و نقل و انتقال برای دارنده آن است.

1  سند مالکیت دارای چه ویژگی هایی است؟فعالیت
2 چند مورد از هزینه های دریافت سند مالکیت به تفکیک عنوان را نام ببرید؟
3  آیا برای همه انواع  دارایی های ثابت سند مالکیت وجود دارد؟ توضیح دهید.

4  اگر سند مالکیت یک دارایی مفقود شود و یا دراختیار شرکت نباشد، حسابداری چه اقداماتی را 
انجام دهد؟ باید 
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10  سند گارانتی یا ضمانت نامه اموال    

واژه گارانتی به مجموعه تعهداتی گفته می شود که فروشنده در قبال وقوع هرگونه ایراد ناشی از کیفیت 
نامطلوب محصول و یا فرایند نامناسب عرضه محصول یا ارائه خدمات، تحت شرایط و زمانی خاص، 

جهت رفع عیب از طریق تعمیر و یا تعویض بر عهده می گیرد.
در این حالت هزینه های تحمیل شده بر عهده شرکت های تولید کننده یا توزیع کننده محصول است و این 

شرکت ها معموالً بودجه ای برای اجرای تعهد خود برای کاالهای تحت گارانتی شان اختصاص می دهند.

از فروش و در طی دوره استفاده توسط  ارتباط بین خریدار و فروشنده بعد  سند گارانتی، نحوه و شرایط 
خریدار را نشان می دهد و امروزه به شکل های متنوعی مانند کارت، برگ، برچسب، بارکد، نشان یا عالمت 

حک شده  و... با دارایی تحصیل شده در ارتباط است.

1
2
3
4
5
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آیین نامه اموال:
آیین نامه اموال روش شماره گذاری، تحویل و تحول اموال و اثاثه اداری را تعیین و وظایف امین اموال 

)جمع دار( و مسئولیت افراد را در رابطه با شناسایی، حفظ و نگهداری آنها مشخص می نماید.
امین اموال مأموری است که برحسب مقررات شرکت با تأیید مدیر امور مالی و حکم کارگزینی به این سمت 
او قرار دارد  اموالی که در حیطه مسئولیت  منصوب می گردد و مسئول تحویل و تحول، حفظ و نگهداری 

می باشد.
اکثر مؤسسات  امروزه  نتایج عملیات،  لزوم کنترل های داخلی و اهمیت اسناد مثبته در ردیابی  به  با توجه 
نسبت به طراحی فرم های موردنیاز خود اقدام نموده و مسئولیت ها، وظایف و اختیارات هر شخص یا دایره را 

در ارتباط با فرم های مذکور مشخص می نمایند.
در ادامه مباحث مطرح شده در این کتاب با کاربرد بخشی دیگر از فرم های مذکور آشنا می شویم.

   وارانتی چیست؟ تفاوت آن با گارانتی را بیان کنید.فعالیت 1
  مواردی که باعث می شود شرکت نتواند از گارانتی محصول خریداری شده استفاده نماید چیست؟ 2

حسابداری اموال در مؤسساتی که گردش اموال قابل توجهی دارند مبتنی بر دستورالعمل یا آیین نامه 
اموال صورت می گیرد.

   چند نمونه از انواع آیین نامه های مورد استفاده در شرکت ها را نام ببرید.فعالیت 1
  کدام یک از آیین نامه هایی که با آنها آشنا شده اید با دارایی های ثابت شرکت ها ارتباط دارد؟ 2

1  سایر مستندات مربوط به تهیه و تحصیل دارایی های ثابت را نام ببرید.فعالیت
2 برای هر یک از مستنداتی که نام برده اید یک نمونه تهیه کنید.
3   مرجع صادرکننده هر یک از مستندات ارائه شده را ذکر کنید.

نکته
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صحیح یا غلط بودن هر یک از موارد زیر را مشخص کنید:فعالیت

غلطصحیحشرحردیف

داخلی 1 کنترل های  در  ضعف  نشانه  کاال  خرید  مستندات  از  یک  هر  وجود  عدم 
است.  شرکت 

آیین نامه معامالت ارتباطی با امور خدماتی شرکت ندارد.2
استعالم بهاء به صورت کتبی و لزوماً توسط واحد تدارکات انجام می گیرد.3

تکمیل فرم استعالم با در نظر گرفتن شرایط رقابتی بازار و حفظ کیفیت انجام 4
شد. خواهد 

مصوبه کمیسیون معامالت، مجوزی برای اقدام به خرید یا عقد قرارداد شناخته 5
می شود.

با صدور پیش فاکتور، کنترلی بر روی اموال صورت می گیرد تا  تعداد پیش فاکتور 6
محدود گردد.

با صدور رسید موقت انبار، سند حسابداری خرید صادر می شود و نیازی به تکمیل 7
رسید دائم ندارد.

صدور رسید انبار مستقیم داللت بر وارد نشدن آن اجناس به انبار دارد.8
فاکتور خرید، توسط خریدار صادر و توسط فروشنده تأیید می شود.9

سند مالکیت دلیلی قانونی بر ایجاد حق دخل و تصرف و نقل و انتقال برای دارنده 10
آن است.

متوقف 11 فروشنده  به  خریدار  از  خطری  گونه  هر  انتقال  گارانتی،  سند  اعطای  با 
می شود.

نگهداری و جابه جایی 12 را در خصوص شناسایی،  افراد  اموال، مسئولیت  آیین نامه 
می کند. مشخص  اموال 
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ارزشیابی      

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 آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف آیین نامه معامالت و اموال6

تعریف هر یک از فرم های مرتبط با خرید اموال 7

شناخت و تفکیک مدارك مثبته خرید اموال8

توانایی تنظیم فرم های مستندات خرید اموال9

توانایی کنترل مستندات خرید اموال10
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ب ( طبقه بندی دارایی ها   

َُّه َکاَن ُحوبًا َکِبیًرا  یِِّب َوالَ تَْأُکُلواْ أَْمَوالَُهْم إِلَی أَْمَوالُِکْم إِن لُواْ الَْخِبیَث بِالطَّ َوآتُواْ الَْیَتاَمی أَْمَوالَُهْم َوالَ تََتَبدَّ

و اموال یتیمان را به آنان ]باز[ دهید و ]مال پاك[ و ]مرغوب آنان[ را با ]مال[ ناپاك ]خود[ عوض نکنید و اموال 
آنان را همراه با اموال خود مخورید که این گناهی بزرگ است.  

                                                                                                                                                                                         )سوره نساء، آیه 2(

شرکت ......
اطالعات و صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 )حسابرسی نشده(

درصد تغییر 1395/12/30 1396/06/31 ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال است                         دارایی ها

                      دارایی  های جاری 

854 203 1،937 موجودی نقد

-- 0 0 سرمایه گذاری  های کوتاه مدت

36 26،247 35،610 دریافتنی  های تجاری و غیرتجاری

)33( 11،666 7،811 موجودی مواد و کاال

)22( 3،974 3،110 پیش پرداخت ها 

-- 0 0 دارایی های نگهداری شده برای فروش

15 42،090 48،468 جمع دارایی های جاری

                   دارایی  های غیرجاری 

0   1،409 دریافتنی  های بلندمدت

2 1،417 1،448 سرمایه گذاری های بلندمدت

-- 0 0 سرمایه گذاری در امالك

)1( 145 144 دارایی های نامشهود

1 368،804 372،929 دارایی های ثابت مشهود

)9( 20،241 18،432 سایر دارایی ها

1 390،607 394،362 جمع دارایی های غیرجاری

2 432،697 442،830                 جمع دارایی ها
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دارایی:

ایجاد کند؟ چند نمونه فعالیت برای صاحبان آن  دارایی های شرکت در آینده چه منفعت یا سودی می تواند 
کنید. ذکر 

کلیه منابع متعلق به یک واحد اقتصادی که انتظار می رود در آینده منفعتی برای آن واحد اقتصادی ایجاد 
کنند، دارایی آن واحد اقتصادی محسوب می شوند.

منابع اقتصادی، اموال و حقوقی قابل اندازه گیری بر حسب واحد پولی است که بر اثر معامالت یا رویدادهای 
مشخص به مالکیت یک واحد تجاری درآمده اند.

دارایی های یک واحد  اقتصادی ممکن است به صورت عینی و مشهود باشند مثل زمین، ساختمان، موجودی نقدی 
و موجودی کاال، یا به صورت حقوق مالی و امتیازات غیر قابل رؤیت مثل سرقفلی محل کسب و حق اختراع.

استفاده  مورد  که  گروهی  دو  می شوند،  تقسیم  متمایزی  گروه های  به  ترازنامه  در  ارائه  دیدگاه  از  دارایی ها 
جاری. غیر  دارایی های  و  جاری  دارایی های  از:  عبارت اند  دارند  بیشتری 

  به نظر شما دلیل طبقه بندی دارایی ها چیست؟فعالیت 1
  دارایی های غیر قابل رؤیت چگونه می توانند باعث ایجاد سود برای شرکت شوند؟ 2

دارایی های جاری: 
موجودی نقد و سایر اقالم دارایی ها هستند که انتظار می رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا 
ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه )هرکدام طوالنی تر است( به وجه نقد تبدیل، مصرف یا فروخته شوند و یا به 

دارایی دیگری با این شرایط تبدیل شوند.
چرخه عملیاتی واحد تجاری، مدت زمان بین تحصیل دارایی ها به منظور پردازش و تبدیل آنها به نقد یا 

است.  نقد  معادل 
معموالً دارایی های جاری برحسب سرعت تبدیل شدن به وجه نقد و یا مصرف، در ترازنامه منعکس می گردند.

 اقالم دارایی جاری عموماً شامل موارد ذیل است:
2  سرمایه گذاری های کوتاه مدت        1  موجودی نقد  

4  موجودی مواد و کاال 3  دریافتنی های تجاری و غیرتجاری  
6  دارایی های نگهداری شده برای فروش      5  پیش پرداخت ها  

  واژه های » تجاری« و »غیرتجاری« در طبقه بندی فوق به چه مفهومی می باشند و چه تفاوتی دارند؟فعالیت 1
  حساب »  سایر حساب های دریافتنیـ  عوارض و مالیات بر ارزش افزوده« در کدام طبقه از حساب های  2

فوق قرار می گیرد؟ چرا؟
3 حساب »  موجودی ملزومات  « در کدام طبقه از حساب های فوق منظور می شوند؟

4 تفاوت پیش پرداخت با علی الحساب را در قالب مثالی بیان کنید.
5 برای هر یک از گروه حساب های دارایی های جاری، یک نمونه )نام یک حساب( را مثال بزنید.



صدور سند حسابداری خرید و بیمه اموال

27

با توجه به تعریف دارایی های جاری، جدول زیر را تکمیل کنید.

 تبدیل بهشرح ردیف
 وجه نقد

 تبدیل به
دارایی های دیگر

 تبدیل به هزینه 
فروش)منقضی یا مصرف(

   اسناد دریافتنی1
   موجودی ملزومات2
تنخواه گردان3
حساب های دریافتنی4
پیش پرداخت اجاره5
موجودی کاال6
پیش پرداخت خرید کاال7
سرمایه گذاری های کوتاه مدت8
موجودی مواد 9
10....    

با تکمیل جدول زیر، تأثیر هر رخداد را بر دارایی های جاری نمایش دهید.

شرح ردیف
نحوه تأثیر بر دارایی جاری

اقالم دارایی جاری
بی تأثیرکاهشافزایش

 وجوه نقد  سرمایه گذاری نقدی مالک1

  دریافت مطالبات ناشی از فروش نسیه کاال2
 وجوه نقد ـ دریافتنی های 

تجاری  و غیرتجاری

پرداخت بدهی مالیاتی شرکت به اداره دارایی3

پرداخت بدهی خرید نسیه اثاثه4

پرداخت وجه بابت اجاره یک ساله دفتر مؤسسه5

6
ـ  افزوده  ارزش  بر  مالیات  کاالهای  مشمول  نسیه  خرید 

دائمی سیستم 

فروش نسیه اثاثه مازاد 7

افتتاح حساب سپرده شش ماهه نزد بانک ملی8

صدور چک دو ساله بابت خرید ماشین آالت9

کنارگذاری تجهیزات به منظور فروش 10

دریافت اقساط وام کارکنان11

12....    

فعالیت

فعالیت

با ذکر یک مثال، چند رخداد مالی بیان کنید که در آنها حساب های مرتبط با دارایی های جاری، بدهکار فعالیت
یا بستانکار شوند.

سند حسابداری مربوط به رخدادهای مذکور را تنظیم کنید.
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دارایی های غیر جاری 

دارایی هایی که انتظار نقدشوندگی آنها عموماً بیش از یک سال است و نمی توان در گروه دارایی های جاری 
طبقه بندی نمود باید به عنوان  دارایی های  غیرجاری  طبقه بندی  شود.

دارایی های غیرجاری در ایران به شرح زیر طبقه بندی می شوند:
  الف( دریافتنی های بلندمدت  

ب( سرمایه گذاری های بلندمدت  
    ج( سرمایه گذاری در امالك 

د( دارایی های نامشهود 
    ه( دارایی های ثابت مشهود 

و( سایر دارایی ها

الف( دریافتنی های بلندمدت : 
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و غیرتجاری بلندمدت شامل کلیه مطالبات از مشتریان، مدیران، اعضا و 
کارکنان، شرکت های وابسته و عضو گروه و سایر دریافتنی هایی که انتظار نمی رود طی سال جاری یا آتی 

وصول شوند.
ب( سرمایه گذاری های بلندمدت: 

سرمایه گذاری هایی که به قصد استفاده مستمر و برای مدت طوالنی نگهداری می شوند. )مانند خرید اوراق 
قرضه بلندمدت، سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت بانکی و سرمایه گذاری در سهام شرکت ها(

این  دارایی ها در عملیات عادی شرکت در تولید کاالها و ارائه خدمات مستمر نقشی ندارند.
ج( سرمایه گذاری در امالک: 

و  اتمام رسیده  به  توسعه آن  و  یا ساختمانی کـه عملیات ساخت  از سرمایه گذاری در زمین  عبارت است 
دارد. نظر سرمایه گذاری  از  است که  بالقوه ای  ارزش  به جهت  از آن صرفاً  نگهداری 
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د( دارایی نامشهود:

دارایی های نامشهود به دو گروه زیر تقسیم می شوند:
1 دارایی نامشهود با عمر مفید معین )استهالک پذیر(: مدت استفاده از این گروه دارایی ها مشخص 
از  اولیه خود را  است )نامحدود نیست( و به تدریج که مورد استفاده قرار می گیرند حقوق مالی آنها ارزش 
دست می دهد، بنابراین قسمتی از بهای تمام شده این اقالم در ادوار مالی عمر مفید این دارایی ها به حساب 
تا حدودی مشابه  نامشهود و عملیات حسابداری آن  هزینه های آن دوره منظور می شود، استهالك دارایی 

دارایی ثابت مشهود است  مانند حق  اختراع  و حق  تألیف 
2  دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین )استهالک ناپذیر(: مدت استفاده از این گروه دارایی ها 
مشخص نیست و به دلیل برآورد نشدن عمر مفید آنها، عماًل تعیین استهالك امکان پذیر نیست مانند سرقفلی 

محل کسب و حق االمتیازها )خدمات عمومی، آب و برق و…(.
عمر مفید دارایی : عبارت است از مدت زمانی که انتظار می رود یک قلم دارایی، مورد استفاده واقع شود و 

یا مقدار یا تعداد محصولی است که بتوان با استفاده از آن دارایی به دست آورد.
استهالک : به کاهش ارزش یک دارایی ثابت بر اثر عواملی نظیر گذر زمان، فرسایش ناشی از کار در طی دوره 

استفاده و... استهالك گفته می شود. )ماده 234 قانون تجارت(

این فعالیت بازیکنان مدنظر خود پرداخت می کنند.  با  بابت عقد قرارداد  باشگاه های ورزشی هر ساله مبالغی 
وجوه در چه حساب هایی ثبت و طبقه بندی می شوند؟

سایر وجوهی که طی سال و تحت عناوینی مانند پاداش پرداخت می شوند، چگونه طبقه بندی می شوند؟

چند نمونه از حساب هایی را که در گروه دارایی های نامشهود طبقه بندی می شوند نام ببرید و تعیین فعالیت
نمایید عمر مفید هر کدام از آنها مشخص است یا نامشخص.
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دارایی های ثابت مشهود به دارایی هایی گفته می شود که به طور نسبی دارای عمر طوالنی هستند و در 
جریان عملیات عادی مؤسسات مورد استفاده قرار می گیرند.

برای استفاده در تولید،  بلکه  نشده اند  فروش مجدد تحصیل  یا  به منظور سرمایه گذاری  ثابت  دارایی های 
عرضه کاال و خدمات، اجاره به دیگران و یا برای مقاصد اداری توسط شرکت نگهداری می شوند و انتظار 

می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرارگیرند.
این دارایی ها دارای موجودیت فیزیکی و عینی هستند و به دلیل داشتن عمر استفاده نسبتًا طوالنی در 
طی سال های متمادی در عملیات واحد های تجاری به طور مؤثر مورد استفاده قرار می گیرند، از جمله این 

دارایی ها می توان زمین، ساختمان، ماشین آالت، تأسیسات، وسایط نقلیه و اثاثه را نام برد.
دارایی های ثابت مشهود در بسیاری از شرکت ها معرف اعتبار بوده و میزان تجهیزات و ماشین آالت مؤسسه 

در طبقه بندی و قدرت کارایی آنها نقش سازنده ای دارند.

 ویژگی دارایی های ثابت مشهود:
  دارای موجودیت فیزیکی و عینی )مشهود و قابل رؤیت( هستند.  

  به منظور استفاده در تولید محصول یا عرضه کاال و خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری نگهداری   
می شوند.

  عمر مفید نسبتاً طوالنی دارند و انتظار می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرند.  
  معموالً بخش عمده ای از دارایی های واحد تجاری را تشکیل می دهند.  

دارایی های ثابت مشهود به سه طبقه تقسیم می شوند :
1  دارایی های مشهود استهالک ناپذیر

عمر نامحدود دارند و در نتیجه استفاده و یا گذشت زمان از بین نمی روند )مستهلک نمی شوند(، مانند زمین.

هـ( دارایی ثابت مشهود : 

ماشین آالت و ساختمانمستحدثات در زمینزمین
وسایط نقلیهتجهیزات

ابزارآالت و وسایل اثاثه و منصوبات
پیش پرداخت و منابع و معادنتأسیساتکار

سرمایه ای
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دارایی هانمودار روبه رو را تکمیل کنید.فعالیت

......جاری

دریافتنی های 
بلندمدت

سرمایه گذاری های 
بلندمدت

دارایی های 
نامشهود

......

......

سایردارایی ها......

......

استهالک ناپذیر

استهالک پذیراستهالک ناپذیر

2  دارایی های مشهود استهالک پذیر
این دارایی ها عمر محدودی دارند و در فرایند فعالیت های شرکت با از دست دادن ارزش خود به هزینه های 

عملیاتی تبدیل می شوند ) مستهلک می شوند( مانند ساختمان، اثاثه، ماشین آالت.

3  دارایی های نقصان پذیر )تهی شونده(
ارزش این دارایی ها بر اثر بهره برداری و استفاده از آنها به تدریج کاهش می یابد و به دارایی های دیگری مثل 
مواد یا کاال تبدیل می شود، مانند معادن، مراتع، جنگل ها و سایر منابع و ذخایر طبیعی که تا قبل از استخراج 

تحت عنوان»منابع و ذخایر طبیعی« طبقه بندی می شوند.

انبار دریافت و رسید  ابتدا توسط  )اموال منقول(  ثابت  از دارایی های  اینکه بخش عمده ای  به  با توجه 
می شوند و در حساب انبار نیز ثبت می شوند، در پایان سال، مانده این اقالم که به استناد رسید انبارهای 
)اقالم  ثابت  دارایی های  عنوان  تحت  است،  شده  ثبت  دفاتر  در  انبار  جداگانه  معین  درحساب  صادره 

سرمایه ای در انبار( طبقه بندی می شوند.

نکته

و( سایر دارایی ها: 
این حساب شامل دارایی هایی است که در حساب دیگری نمی توانند قرار گیرند مانند وجوه مسدود شده 
قرار  استفاده  مورد  شرکت  عملیات  عادی  روال  در  که  زمینی  یا  تجهیزات  و  ماشین آالت  اموال،  و  بانکی 
نمی گیرند. )مانند زمینی که برای توسعه آتی شرکت تحصیل شده که تا زمان استفاده و به کارگیری در این 

می شود(  منظور  طبقه 

با ذکر یک مثال، چند رخداد مالی بیان کنید که در آنها حساب های مرتبط با دارایی های غیرجاری، فعالیت
بدهکار یا بستانکار شوند.

سند حسابداری مربوط به رخدادهای مذکور را تنظیم کنید.



32

تأثیر رخداد های زیر را بر دارایی های غیرجاری در قالب جدول زیر تکمیل کنید.فعالیت

ف
شرح ردی

نحوه تأثیر بر دارایی های 
اقالم دارایی های غیرجاری

غیرجاری بی تأثیرکاهشافزایش

 دارایی ثابت مشهود  سرمایه گذاری غیرنقدی مالک در قالب اختصاص زمین1
--  دریافت مطالبات ناشی از فروش نسیه ساختمان2
دریافت وجه بابت واگذاری سرقفلی محل کسب3

پرداخت بدهی خرید نسیه اثاثه4

به 5 بلند مدت  قرض الحسنه  وام  اعطای  بابت  صدور چک 
مدیران

صدور چک بابت خرید امالك به قصد ایجاد منافع آتی6

فروش نقدی اثاثه مازاد7

افتتاح حساب سپرده سه ساله نزد بانک مسکن8
خرید زمین به منظور توسعه ساختمان شرکت 9

کنارگذاری تجهیزات به منظور فروش10

سپرده نزد صندوق دادگستری  11

پیش پرداخت خرید ماشین آالت12

    رفع مسدودی وجوه بانکی13

با توجه به طبقه بندی دارایی ها، جدول زیر را تکمیل کنید.

ف
نام حساب داراییردی

کاهش ارزشماهیت عینی

نقصان پذیراستهالک ناپذیراستهالک پذیرنامشهودمشهود
   اثاثه1
   سرقفلی محل کسب2
مراتع و جنگل ها 3
ماشین آالت4
حق تألیف5
معدن زغال سنگ6
زمین7
عالمت و نام تجاری8
وسایط نقلیه9
نرم افزار های حسابداری10
11  

12   

فعالیت
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ارزشیابی      

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 آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف انواع دارایی های جاری و غیرجاری6

شناخت اقالم هر گروه از دارایی های جاری و غیرجاری7

شناخت ویژگی دارایی های نامشهود و ثابت مشهود8

توانایی طبقه بندی حساب های مرتبط با دارایی ها9

توانایی تفکیک دارایی های مشهود و نامشهود10
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شرح 

بهای تمام شده ـ ریال

مانده در یادداشت
1395/12/30

دارایی  های 
اضافه شده طی 

سال مالی

دارایی های 
فروحته شده 
طی سال مالی

نقل و 
مانده در تعدیالت انتقاالت 

1396/12/29

       زمین 

       جاده و معدن

       ساختمان و تأسیسات

       محوطه سازی و دیواركشی

       تجهیزات و ماشین آالت

       وسایط نقلیه

       اثاثه اداری و كارگاهی

       ابزار كار و لوازم فنی

       جمع

       دارایی های در جریان تکمیل 

       پیش پرداخت های سرمایه ای

       اقالم سرمایه ای در انبار

       جمع

       جمع كل

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

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

                                                                                                           )سوره آل عمران ـ آیه 186(
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اصل بهای تمام شده )بهای تمام شده تاریخی(
طبق این اصل، مبادالت حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می گردند.

منظور از بهای تمام شده هر دارایی ارزش مبادله ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است، پرداخت های اضافی 
به علت خریدهای نسیه و مدت دار جزء بهای تمام شده دارایی محسوب نمی شوند.

بهای تمام شده دارایی نامشهود
دارایی های نامشهود در هنگام تحصیل به قیمت تمام شده در دفاتر ثبت می گردند. 

یا  مستقیم  به طور  كه  است  و ضروری  معقول  مجموعه مخارج  شامل  نامشهود  دارایی  شده  تمام  بهای 
استفاده  برای  دارایی  آماده سازی  و  تولید  ایجاد،  جهت  یکنواخت  و  منطقی  تخصیص  مبانی  بر  اساس 

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

1 مواد و خدمات به كار گرفته شده برای ایجاد دارایی نامشهود
2 حقوق و مزایای كاركنانی كه در ایجاد دارایی نقش داشته اند

3 مخارج ثبت حقوق قانونی
4 استهالک حق اختراع و حق امتیازی كه برای ایجاد دارایی نامشهود به كار می رود

5 استهالک دارایی های ثابت مشهود مورد استفاده در ایجاد دارایی های نامشهود
بهای تمام شده دارایی های ثابت مشهود

دارایی های ثابت نیز در هنگام تحصیل، در دفاتر به قیمت تمام شده ثبت می شوند. 
بهای تمام شده دارایی ثابت شامل مجموعه مخارج معقول و ضروری است كه برای تحصیل و آماده کردن 

آن به منظور استفاده و بهره برداری در شرایط دلخواه مؤسسه الزم است. 
در نتیجه بهای تمام شده شامل قیمت خرید و هزینه های ساخت، كمیسیون خرید، هزینه های ثبتی نقل و 
انتقال مالکیت، حقوق گمركی و عوارض دولتی، هزینه های بارگیری، حمل و نقل، نصب، راه اندازی و هزینه های 
دوره بهره برداری آزمایشی و تمام مخارج ضروری و عادی كه صرف می گردد تا دارایی در وضعیت و موقعیت 

آماده برای استفاده قرار گیرد، می باشد. 
قیمت تمام شده دارایی های ثابت شامل اقالم زیر است:

1 قیمت خرید نقد
دارایی های ثابت باید بر مبنای ارزش نقدی ارزیابی و ثبت شوند. چنانچه مؤسسه ای دارایی ثابتی را به صورت نسیه 
یا اقساطی خریداری نماید و در نتیجه مبلغی به عنوان سود یا كارمزد به فروشنده بپردازد، در صورتی كه دارایی 
مزبور بالفاصله قابل بهره برداری باشد سود یا كارمزد پرداختی نباید به حساب بهای تمام شده دارایی منظور گردد.

تفاوت بین قیمت نقدی و مجموع مبالغ پرداختی طی دوره اعتبار به عنوان هزینه تأمین مالی شناسایی 
می شود.

نکته

رقم قابل احتساب در بهای تمام شده دارایی ثابت در زمان خرید نباید از قیمت خرید نقدی آن تجاوز نماید. 
بنابراین هرگونه تخفیف تجاری یا نقدی الزم است از قیمت خرید كسر شود.
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2 هزینه های قبل از بهره برداری
این هزینه ها برای رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره برداری انجام می شود كه موارد زیر نمونه هایی از آنها 

می باشند:
  هزینه حمل و بیمه و عوارض گمركی

  هزینه حقوق و مزایای كاركنانی كه به طور مستقیم در ساخت دارایی ثابت مشهود مشاركت داشته اند
   مخارج نصب و مونتاژ و راه اندازی

   مخارج تولید آزمایشی دارایی، پس از كسر خالص عواید حاصل از فروش اقالم تولید شده )نظیر نمونه های 
تولید شده هنگام آزمایش تجهیزات(

در محاسبه قیمت تمام شده، اقالم غیرعادی و پیش بینی نشده مثل هزینه تعمیر تجهیزاتی كه در جریان 
حـمل آسیب دیده و یا جریمه تأخیر در پرداخت عوارض گمركی نباید منظور شود.

3  هزینه های اساسی بعد از بهره برداری )مخارج سرمایه ای(
مخارجی است كه انتظار می رود منافع آن عالوه  بر دوره جاری به دوره های آتی نیز انتقال یابد و باعث 

افزایش منافع آتی موجود به میزان بیش از برآورد قبلی گردد.
موارد افزایش منافع آتی می تواند شامل موارد زیر باشد:

الف( افزایش برآورد عمر مفید دارایی
ب( افزایش ظرفیت دارایی 

ج( بهبود اساسی در كیفیت بازدهی یا كاهش در بهای تمام شده هر واحد از محصول تولیدی
مخارج جاری:

سایر مخارج دارایی های ثابت، كه مشمول موارد فوق نیستند و منافع حاصل از خدمات و استفاده از دارایی 
ثابت را افزایش نمی دهند تعمیرات جزئی تلقی می گردند.

این مخارج كه برای حفظ و نگهداری دارایی ثابت در شرایط عادی عملیاتی انجام می شوند حتی اگر رقم با 
اهمیتی باشند در دوره وقوع به عنوان هزینه در حساب ها ثبت می گردند.

برای مثال هزینه های تعمیر و تعویض قطعات جزئی ماشین آالت، وسائط نقلیه و تأسیسات، رنگ آمیزی و 
به حساب هزینه دوره منظور می شوند. تعمیرات جزئی ساختمان 

اقالم غیر قابل قبول در محاسبه بهای تمام شده:
1 تخفیفات تجاری و تخفیفات نقدی خرید دارایی )بدون توجه به استفاده یا عدم استفاده آن(

2 تفاوت بین قیمت نقدی و مجموع مبالغ پرداختی طی دوره اعتبار )هزینه های تأمین مالی مرتبط با خرید 
اعتباری(

3 مخارج افتتاح و معرفی دارایی جدید یا كاال و خدمات مرتبط با آن دارایی )مخارج تبلیغات و آگاهی(
4 مخارج مربوط به هزینه های غیرمستقیم )سربار( عمومی و اداری غیرمرتبط با رساندن دارایی به وضعیت 

قابل بهره برداری
5 مالیات های قابل استرداد مانند مالیات بر ارزش افزوده برای مؤسسات مشمول این قانون

6 هزینه بیمه و مالیات كه بعد از تاریخ تحصیل دارایی هر ساله پرداخت می شود. 
7 مخارج غیرعادی پرداخت شده جهت تحصیل دارایی مانند جریمه تأخیر در پرداخت حقوق و عوارض گمركی

8 مخارج تأمین مالی بعد از آماده سازی دارایی واجد شرایط برای  بهره برداری
9 مخارج آموزش كاركنان برای استفاده مناسب از دارایی
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یک نمونه آیین نامه یا دستورالعمل مخارج جاری و سرمایه ای تهیه كنید و با توجه به آن، جدول زیر 
را تکمیل كنید.

مخارج سرمایه ایمخارج جاریشرح مخارجردیف

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

10... 

صدور سند حسابداری خرید اموال 

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

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

فعالیت

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

»  سایر حساب های دریافتنی« ثبت می شود.

نکته

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

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××زمین

×××ساختمان 

×××                موجودی نقد ـ بانک 

××××××جمع:

شرح سند: پرداخت بابت خرید دارایی ثابت

تنظیم كننده:                                          تأیید كننده:                                     تصویب كننده:

ـ خرید دارایی ثابت با ثبت مالیات بر ارزش افزوده:

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

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××اثاثه

×××وسایط نقلیه

×××سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات ارزش افزوده

×××               موجودی نقد ـ بانک 

××××××جمع:

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

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

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

 بستانکار)ریال( بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××زمین

×××ساختمان 

×××               سایر حساب های پرداختنی 

××××××جمع:

شرح سند: پرداخت بابت خرید دارایی ثابت

تنظیم كننده:                                          تأیید كننده:                                     تصویب كننده:

ـ خرید دارایی ثابت با مالیات بر ارزش افزوده:

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

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××اثاثه و منصوبات

×××وسایط نقلیه

×××سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات ارزش افزوده

×××               سایر حساب های پرداختنی

××××××جمع:

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

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

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××دارایی ثابت

×××هزینه مالی

×××                   سایر حساب های پرداختنی

××××××جمع:

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

تنظیم كننده:                                          تأیید كننده:                                     تصویب كننده:

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

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

 تنظیم سند حسابداری مربوط به خرید اثاثه

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

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

26،000،000اثاثه و منصوبات

1،000،000هزینه مالی

25،000،000سایر حساب های پرداختنی ـ جماران

2،000،000                         موجودی نقد ـ بانک

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

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

تنظیم كننده:                                          تأیید كننده:                                     تصویب كننده:

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

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

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

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

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

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

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

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

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

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

را صادر كنید.

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

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

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

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

تنظیم كننده:                                         تأیید كننده:                                     تصویب كننده:

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

الف( زمین

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

حساب مربوطهشرح مخارجشرح

كارمزد به بنگاه معامالتی مسکن بابت خرید زمین1
تعویض لوله كشی ساختمان خریداری شده2
خرید آهن آالت مربوط به ساخت كارگاه3
احداث پاركینگ برای كارخانه4
حمل ماشین آالت خریداری شده از بندر تا كارخانه 5
خرید میز و صندلی6
شماره گذاری خودروی خریداری شده در مناقصه دولتی7
نصب شوفاژ8
تخریب ساختمان فرسوده خریداری شده9

پیش پرداخت خرید ابزار و لوازم فنی 10

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

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

و خدماتی شركت مورد استفاده قرار می گیرد.

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

نکته

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

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

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

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

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

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

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

در طی عمر مفید آن مستهلک گردد.

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

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

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

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

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

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

مطلوب است: 
محاسبه بهای تمام شده زمین

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

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

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

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

می شود:

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

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

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

551،690،000زمین

54،000،000مستحدثات در زمین

234،000سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات ارزش افزوده

605،924،000               موجودی نقد ـ بانک 

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

شرح سند: پرداخت بابت خرید دارایی ثابت

تنظیم كننده:                                       تأیید كننده:                                   تصویب كننده:

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

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

می كند؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نکته
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ـ قیمت تمام شده احداث ساختمان: 

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

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

مذكور )ساختمان( منتقل می شود.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مطلوب است:
صدور سند حسابداری رخدادهای فوق

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

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

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

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

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

نکته



48

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

80،000،000زمین

80،000،000                       موجودی نقد ـ بانک

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

شرح سند: خرید نقدی زمین به منظور شروع عملیات ساختمانی

تنظیم كننده:                                          تأییدكننده:                                     تصویب كننده:

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

10،000،000دارایی در جریان ساخت ـ ساختمان 

10،000،000                    موجودی نقد ـ بانک

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

شرح سند: تهیه نقشه ساختمانی و دریافت مجوز ساخت

تنظیم كننده:                                          تأییدكننده:                                     تصویب كننده:

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

120،000،000دارایی در جریان ساخت ـ ساختمان 

120،000،000                    موجودی نقد ـ بانک

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

شرح سند: خرید مصالح ساختمانی و پرداخت هزینه حمل آنها

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

45،000،000دارایی در جریان ساخت ـ ساختمان 

45،000،000                    موجودی نقد ـ بانک

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

شرح سند: حق الزحمه معمار و سایر عوامل اجرایی

تنظیم كننده:                                          تأییدكننده:                                     تصویب كننده:

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

175،000،000ساختمان 

175،000،000            دارایی در جریان ساخت ـ ساختمان

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

شرح سند: انتقال هزینه های ساختمان به حساب مربوط

تنظیم كننده:                                          تأیید كننده:                                     تصویب كننده:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2،525،000 بهای تمام شده ماشین آالت 

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

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

گردد. اضافه  تحصیل شده  تجهیزات 

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

2،525،000ماشین آالت

220،500سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات ارزش افزوده

45،000هزینه متفرقه

2،790،500                      موجودی نقد ـ بانک

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

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

تنظیم كننده:                                          تأییدكننده:                                     تصویب كننده:

هـ( وسایط نقلیه 

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

می گیرند. قرار  »  وسایط   نقلیه« 

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

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

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

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

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

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

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

فروشنده( را به صورت اینترنتی خریداری كرده است.

مطلوب است: 
صدور سند حسابداری مرتبط با این رویداد.

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

280،600،700وسایط نقلیه

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

304،205،000                 موجودی نقد ـ بانک

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

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

تنظیم كننده:                                          تأییدكننده:                                     تصویب كننده:
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و( اثاثه و منصوبات 
دارایی هایی هستند كه جزء وسایل ضروری و تسهیالتی برای اجرای امور اداری، خدمات دفتری و عمومی به 
شمار می روند، اثاثه و منصوبات، شامل دستگاه های محاسباتی، تجهیزات اداری، تجهیزات سرمایشیـ  گرمایشی 

منقول، تجهیزات مخابراتی منقول، وسایل صوتی و تصویری و... می باشد.

شركتی اثاثه خود را در هفت گروه به شرح جدول ذیل طبقه بندی نموده است، به نظر شما هر یک از 
اثاثه باید در كدام گروه طبقه بندی شود؟

ماشین های شرح اثاثه ردیف
اداری

لوازم 
الکترونیکی

لوازم خانگی و 
آشپزخانه

مبلمان اداری و 
خانگی

لوازم 
مخابراتی

وسایل 
ورزشی

وسایل 
پزشکی

   دستگاه های فتوكپی و تکثیر1
     باركدخوان2
     دوربین عکاسی و فیلم برداری3
یخچال و فریزر4
كمدها و فایل ها5
تلفن های رومیزی و همراه6
تردمیل7
دستگاه تست قند خون )گولکومتر(8
دستگاه پرفراژ برقی9

آمپلی فایر و میکروفون10
ماشین لباس شویی و ظرف شویی11
دمبل، وزنه و هالتر12
برانکارد13
بخاری برقی و گازی14
فرش های دست بافت و ماشینی15
آب سردكن و یخ ساز16
قاب های نفیس و با ارزش17
فشارسنج، گوشی و دماسنج طبی18

بهای تمام شده اثاثه و منصوبات شامل اجزای زیر است:
1  قیمت خرید پس از كسر تخفیف های تجاری و نقدی

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

4  سایر مخارجی كه برای راه اندازی دارایی تا مرحله بهره برداری انجام می شوند، مانند نصب و زیرسازی و 
فنی. حق الزحمه خدمات 

فعالیت
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مثال   :
 شركت »گنبد« با برنده شدن دریک مزایده، 100 عدد صندلی ویژه سالن همایش را از شركت »گرگان« 

خریداری كرده و در این خصوص پرداخت هایی به شرح زیر انجام داده است:

مبلغشرح پرداخت هاردیف

54،500،000مبلغ اثاثه طبق فاكتور ـ با مالیات1

250،000مخارج شركت در مزایده2

1،750،000 حمل و جابه جایی ـ بدون مالیات3

9،810،000 فاكتور خرید و تعویض روكش ـ با مالیات4

2،500،000مخارج نصب در سالن اجتماعات5

68،810،000  جمع

مطلوب است: 
صدور سند حسابداری خرید اثاثه و تعیین بهای تمام شده هر عدد صندلی

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

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

63،500،000اثاثه

5،310،000سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات ارزش افزوده

68،810،000                 موجودی نقد ـ بانک

68،810،00068،810،000جمع: شصت وهشت میلیون و هشتصد و ده هزار ریال

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

تنظیم كننده:                                          تأیید كننده:                                     تصویب كننده:
 

بهای تمام شده هر عدد صندلی 635،000 =100÷63،500،000
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ز( تأسیسات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

82،500،000تأسیسات 

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

89،250،000                موجودی نقد ـ بانک

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

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

تنظیم كننده:                                          تأییدكننده:                                     تصویب كننده:

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

2،000،000تأسیسات 

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

2،180،000                موجودی نقد ـ بانک

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

شرح سند: پرداخت هزینه حمل تأسیسات

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

15،500،000تأسیسات 

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

16،895،000                موجودی نقد ـ بانک

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

شرح سند: پرداخت بابت نصب و آماده سازی ژنراتور برق 

تنظیم كننده:                                          تأیید كننده:                                     تصویب كننده:

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

250،000هزینه تعمیر و نگهداری 

22،500سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات برارزش افزوده

272،500                موجودی نقد ـ بانک

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

شرح سند: پرداخت بابت تعمیر و نگهداری 

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

لوازم فنی« نامیده می شوند.

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

2  هزینه حمل و نقل  
3  سایر مخارج ضروری   

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

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

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

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

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

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

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

نکته

چند نمونه اموالی را كه می توانند در این گروه طبقه بندی شوند نام ببرید.فعالیت
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ی( پیش پرداخت های سرمایه ای
كلیه پرداخت هایی كه شركت برای تحصیل دارایی های ثابت و سرمایه ای و اجرای پروژه های عمرانی قبل 
از قبیل  انجام می دهد در این سرفصل طبقه بندی می گردد،  انتقال مالکیت دارایی  تا زمان  آنها  از تصرف 

نقلیه و غیره. پیش پرداخت خرید زمین، ساختمان، ماشین آالت، وسایط 
مثال  : 

شركت »آذرشهر« در تاریخ 96/7/11 از طریق پرداخت الکترونیکی 150،000،000 ریال اقدام به ثبت  نام 
اینترنتی شركت، خودروهای  فروش  اعالم سایت  است، طبق  نموده  وانت  برای خرید یک دستگاه خودرو 

ثبت نامی در این مرحله، در بهمن ماه و پس از دریافت مابقی وجه، تحویل مشتریان خواهد شد،
در تاریخ 96/11/12 پس از صدور حواله بانکی در وجه شركت فروشنده به مبلغ 344،500،000 ریال، سند 

مالکیت خودرو به نام شركت »آذرشهر« صادر و همراه با خودرو تحویل نماینده شركت شد.
بخشی از فاكتور صادره بیانگر جزئیات مجموع مبالغ پرداختی به شرح زیر است:

مبلغشرح ردیف
420،348،215قیمت فروش اینترنتی ـ تحویل نمایندگی1
37،831،339 عوارض و مالیات برارزش افزوده )%9(2
11،210،000 بیمه شخص ثالث3
6،000،000 مبلغ ثابت شماره گذاری4
12،610،446 مالیات شماره گذاری )%3(5
6،500،000 تجهیزات اضافی6

جمع كل
پیش پرداخت ـ زمان ثبت نام 

مبلغ قابل پرداخت

 494،500،000
)150،000،000(
 344،500،000

مطلوب است:
صدور سند حسابداری رخدادهای فوق.

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
150،000،000پیش پرداخت خرید وسایط نقلیه

150،000،000                             موجودی نقد ـ بانک

150،000،000150،000،000جمع: یکصدوپنجاه میلیون ریال
شرح سند: پیش پرداخت خرید وانت

تنظیم كننده:                                          تأییدكننده:                                     تصویب كننده:
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شماره سند:                                                           شرکت ……                                 شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   96/11/12                                      سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

456،668،661وسایط نقلیه ـ وانت

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

150،000،000                   پیش پرداخت خرید وسایط نقلیه

344،500،000                   موجودی نقد ـ بانک

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

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

تنظیم كننده:                                          تأیید كننده:                                     تصویب كننده:

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

نمی شود:

الف( زمین و مستحدثات

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

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

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

ب( ساختمان

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

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

300،000 قیمت خرید )قبل از احتساب تخفیف( 
تخفیفات تجاری      %5

ن/ 60 ـ 10/3 تخفیفات نقدی 
75،000 هزینه حمل و بیمه حمل و عوارض گمركی 
50،000 هزینه نصب و راه اندازی 
15،000 مواد مصرفی برای تولید آزمایشی 
10،000 هزینه نگهداری و تعمیرات ماه اول 

7،500 جریمه تأخیر در پرداخت عوارض گمركی 

د( اثاثه

250،000 قیمت خرید )پس از احتساب تخفیف تجاری ( 
%3 تخفیفات تجاری 

ن/ 60 ـ 10/2 تخفیفات نقدی 
55،000 هزینه حمل 

به استثنای اثاثه و ماشین آالت كه نسیه خریداری شده، بقیه اقالم نقداً خریداری و وجه آن پرداخت شده 
است.

مطلوب است:
الف( تعیین بهای تمام شده هر قلم از دارایی ها.

ب( صدور سند حسابداری تحصیل دارایی ها و پرداخت هزینه های مرتبط با آن.
ج( صدور سند حسابداری پرداخت بدهی های ناشی از خرید دارایی ها در دوره تخفیف و بعد از آن.

پاسخ: 
الف( قیمت تمام شده زمین

1،000،000 قیمت خرید 
)125،000( امتیاز تلفن 

75،000 هزینه انتقال مالکیت 
100،000 هزینه تخریب ساختمان قدیمی 

90،000 مخارج تسطیح و خاک برداری 
)50،000( درآمد فروش مصالح اسقاط 

1،090،000 بهای تمام شده زمین 
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ب( مستحدثات در زمین
20،000 هزینه نصب حفاظ و نرده دور زمین 
35،000 هزینه احداث پاركینگ 
55،000 بهای تمام شده مستحدثات 

ج( ساختمان
90،000 پروانه ساخت و نقشه های فنی 

700،000 هزینه احداث 
 200،000 هزینه بهره در طی دوره ساخت 
990،000 جمع 

 )40،000( مازاد بهای تمام شده ساختمان بر ارزش متعارف 
950،000 قیمت تمام شده ساختمان 

د( ماشین آالت و تجهیزات
285،000 قیمت خرید پس از كسر تخفیفات تجاری 
)8،550( تخفیفات نقدی )%3× 285،000( 
276،450 خالص قیمت خرید 
75،000 هزینه حمل، بیمه و گمرک 

 50،000 هزینه نصب و راه اندازی 
 15،000 مواد مصرفی برای تولید آزمایشی 
416،450 بهای تمام شده ماشین آالت و تجهیزات 

هـ( اثاثه
250،000 قیمت خرید پس از كسر تخفیفات تجاری 
)5،000( تخفیفات نقدی )%2× 250،000( 
245،000 خالص قیمت خرید 

55،000 هزینه حمل 
300،000 بهای تمام شده اثاثه 

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

40،000 هزینه بهره )مازاد قیمت تمام شده بر قیمت متعارف( 
10،000 هزینه نگهداری ماه اول ماشین آالت 

7،500 جریمه تأخیر در پرداخت عوارض گمركی 
57،500 جمع 
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شماره سند:                                                         شرکت ……                                    شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                      سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

1،090،000زمین 

55،000مستحدثات در زمین

950،000ساختمان

416،450ماشین آالت

300،000اثاثه 

125،000حق امتیازها

2،415،000                           موجودی نقد ـ بانک 

521،450                           سایر حساب های پرداختنی

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

شرح سند: تحصیل دارایی های ثابت

تنظیم كننده:                                           تأییدكننده:                                        تصویب كننده:

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

47،500هزینه های مالی

40،000             ـ هزینه متفرقه مالی

7،500             ـ هزینه تأخیر در پرداخت عوارض گمركی

10،000هزینه تعمیر و نگهداری

57،500             موجودی نقد ـ بانک 

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

شرح سند: پرداخت هزینه های شركت

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

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

276،450سایر حساب های پرداختنی

276،450                موجودی نقد ـ بانک 

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

شرح سند: پرداخت بدهی طی دوره تخفیف

تنظیم كننده:                                        تأییدكننده:                                 تصویب كننده:

  بدهی مربوطه به موقع پرداخت نگردد:

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

276،450سایر حساب های پرداختنی

8،550هزینه مالی ـ تخفیفات استفاده نشده

285،000                     موجودی نقد ـ بانک

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

شرح سند: پرداخت بدهی بعد از دوره تخفیف

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

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

......سایر حساب های پرداختنی

......                     موجودی نقد ـ بانک 

............جمع:

شرح سند: پرداخت بدهی طی دوره تخفیف

تنظیم كننده:                                     تأیید كننده:                                 تصویب كننده:

  بدهی مربوطه به موقع پرداخت نگردد:

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

......سایر حساب های پرداختنی

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

......                  موجودی نقد ـ بانک 

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

شرح سند: پرداخت بدهی بعد از دوره تخفیف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کار عملی 5     

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

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

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

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

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

16    منظره سازی 15    دیواركشی دور زمین                                             

18    آالچیق 17    ایجاد فضای سبز            

20   كمد دیواری 19    لوله كشی داخل ساختمان                                      
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22    كابینت 21    خرید زمین برای توسعۀ آینده كارخانه             

24    قفسه بندی 23    پارتیشن             

26    پرچین 25    كتابخانه دیواری                                        

28    هزینه حفر چاه 27    آب پاش ها                                                      
30    مونتاژ وسائط نقلیه 29    هزینه نصب ماشین آالت                                     

32    سیستم سرمایشی و گرمایشی 31    كولرگازی                                                     
34    هزینه تبلیغات  33    بازسازی محل نصب ماشین آالت                            

36    هزینه تخریب ساختمان قدیمی  35    هزینه حمل و نقل اولیه وسایط نقلیه                       
38    مالیات نقل و انتقال زمین  37    فایل كشویی                                                       

40   پروانه ساخت ساختمان 39    هزینه خرید موتور سیکلت                             
42    سیستم اطفای حریق 41    هزینه خرید بیل مکانیکی                               

44    سردخانه 43    هزینه نقشه كشی ساختمان                             
46    كتابخانه قابل جابه جایی 45    تراكتور و بولدوزر                                            

48    زمینی كه به قصد فروش كنارگذاری شده 47    میز و صندلی                                                
50    حق الزحمه مهندسان نصب ماشین آالت  49    بازسازی و مرمت ماشین آالت                         

کد یا شرح مخارجشرح حسابردیف

 زمین1

 مستحدثات2

 ساختمان3

 اثاثه ومنصوبات4

 ماشین آالت 5

 تأسیسات6

 سایر دارایی ها7

 منابع و معادن8

 وسایط نقلیه9

10... 
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برای محاسبه بهای تمام شده دارایی هایی كه در جداول زیر ارائه شده اند، كدام یک از جاهای خالی را با چه 
مبلغی می توان تکمیل نمود؟

29،000،000 خرید نقدی زمین

1،000،000 هزینه انتقال سند

500،000 كارمزد داللی

دیواركشی دور زمین

مالیات غیر قابل استرداد

هزینه حفرچاه

30،800،000 بهای تمام شده زمین

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

هزینه نقشه كشی
هزینه ایجاد فضای سبز

ایجاد پاركینگ
52،100،000 بهای تمام شده ساختمان

18،000،000 خرید نقدی ماشین آالت

1،000،000 هزینه عوارض و گمركی

جریمه تأخیر در پرداخت حقوق گمركی

700،000 هزینه بارگیری

300،000 بازسازی محل نصب

تعمیر قطعاتی كه در حمل آسیب دیده اند

حق الزحمه متصدیان نصب

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

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

مبلغ)1،000 ریال(شرح ردیف

375،000خرید ساختمان فرسوده1

54،500تخریب ساختمان قدیمی2

6،250عواید حاصل از فروش مصالح3

19،075طراحی و نقشه كشی جهت احداث ساختمان 4

75،000تسطیح و آماده سازی زمین5

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

4،360حمل و نقل ماشین آالت خریداری شده7

625جریمه رانندگی حمل ماشین آالت 8

925،000مواد و مصالح و دستمزد احداث ساختمان جدید9

125،000زیرسازی برای استقرار ماشین آالت10

9،810نصب ماشین آالت11

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

1،250كمک بالعوض به نگهبان كارگاه موقت13

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

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

تعیین بهای تمام شده اموال به تفکیک حساب های مورد استفاده.
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شركت »شلمچه« ـ معاف از مالیات بر ارزش افزوده ـ به منظور افزایش تولید، یکی از ساختمان های قدیمی 
متعلق به واحد تجاری خود را برای احداث بنای جدید تخریب كرد، مخارج پرداخت شده به شرح زیر است:

2،000،000 الف( تخریب ساختمان قدیمی 
1،200،000 ب( احداث انبار لوازم و مصالح طی دوره احداث 

ج( هزینه بیمه حوادث طی دوره احداث                                                        500،000
د( نقشه كشی                                                                                        400،000

1،150،000 هـ( اخذ پروانه ساختمان جدید 
و( ایجاد فضای سبز اطراف ساختمان                                                            200،000
ز( آسفالت حیاط ساختمان                                                                     350،000

1،350،000 ح( لوله كشی و سیم كشی داخل ساختمان 
1،800،000 ط( احداث پاركینگ 

ی( نرده كشی دور ساختمان                                                                    950،000
8،500،000 ک( مصالح به كار رفته در ساختمان 

مطلوب است: 
الف( محاسبه بهای تمام شده دارایی ها

ب( ثبت حسابداری رویداد فوق در دفتر روزنامه

کار عملی 9     

شركت بازرگانی »خلیج فارس« به ساخت مجتمع فروشگاهی جدیدی در اتوبان شهید چمران اقدام نموده 
است، اطالعات مربوط به ساخت این مجتمع توسط شركت مذكور به شرح زیر است )از مالیات بر ارزش افزوده 

صرف نظر شده است(: 
96/4/5ـ خرید ساختمانی فرسوده و غیرقابل استفاده به ارزش 130،000،000 ریال از طریق حواله پایا.

96/4/20ـ تخریب ساختمان قدیمی با پرداخت نقدی 4،000،000 ریال به منظور ساخت مجتمع.
96/4/27ـ فروش نقدی مصالح به جای مانده از تخریب به بهای 1،500،000 ریال.

96/4/29ـ پرداخت مبلغ 2،000،000 ریال بابت تسطیح و خاک برداری زمین.
96/5/5ـ تهیه نقشه ساختمانی با پرداخت 5،650،000 ریال.

96/5/29ـ كسب مجوز ساخت و تمدید و اصالح پروانه ساختمان با پرداخت 7،500،000 ریال. 
96/6/1ـ با توجه به پرداخت های متنوعی كه در ارتباط با ساخت مجتمع پیش بینی می شود، مدیریت اقدام 
به صدور چک به منظور ایجاد تنخواه به نام آقای زاهدی ـ كارپرداز شركت ـ به مبلغ 30،000،000 ریال 

نمود تا پرداخت های نقدی كمتر از این مبلغ مستقیماً توسط تنخواه دار انجام شود.
طبق توافق، گزارش پرداخت های تنخواه در پایان هر ماه دریافت و پس از بررسی و تأیید، چک مربوط به 
تأمین وجه درهمان روز صادر می شود و عملیات صدور اسناد حسابداری به روش تنخواه متغیر انجام می گیرد.
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96/6/31ـ دریافت اسناد هزینه ای به شرح زیر از كارپرداز شركت:

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

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

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

مشاور. مهندسین  دستمزد 

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

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

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

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

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

حساب آنها منظور شد. 

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

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

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

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

مجتمع. افتتاح  روز  هدایای 

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

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

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

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

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

شركت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در كالس و استدالل آن4

تعریف قیمت تمام شده خرید اموال5

تعریف آیین نامه مخارج جاری و سرمایه ای6

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

تفکیک بهای تمام شده هر قلم از دارایی های ثابت مشهود8

توانایی محاسبه بهای تمام شده دارایی های ثابت9

توانایی صدور سند حسابداری خرید اموال10
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صدور سند حسابداری خرید و بیمه اموال

د( صدور سند حسابداری بیمه اموال

1   تعریف بیمه اموال و انواع آن 

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

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

)سوره نساء، آیه 9( 

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

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

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

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

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

مخصوص

بیمه

اجتماعیبازرگانی

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

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

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

الف( بیمه های اجتماعی
ب( بیمه های بازرگانی

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

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

بیمه اموال:

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

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

حوادث رانندگی است.
انواع بیمه اتومبیل عبارت اند از:

1    بیمه اجباری شخص ثالث
2    بیمه اجباری حوادث راننده

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

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

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

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

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

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

حمل ونقل 

اموال)باربری(

اتومبیل

آتش سوزی

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

ساخت و بهره برداری جبران نماید.

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

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

                                                                                                                         کد پستی:
موضوع فعالیت:

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

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

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

حق بیمهسرمایه و پایه تعهداتمورد بیمهخطرات مورد تعهدردیف

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

ب( موجودی و محتویات به 
ارزش

30،000،000 ریال

70،000،000 ریال

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

ـ زلزله 40،000 ریال

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

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

هزینه پاک سازی محل پس از 4
وقوع خطرات بیمه شده

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

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

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

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

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

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

   سند ایجاد بیمه و پرداخت وجه آن:

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××××پیش پرداخت ها ـ پیش پرداخت بیمه 

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

××××                 موجودی نقد ـ بانک 

××××××××جمع:

شرح سند: بابت خرید بیمه نامه......

تنظیم كننده:                                         تأیید كننده:                                        تصویب كننده:

 
    سند شناسایی هزینه در پایان دوره مالی :  

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

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

××××              پیش پرداخت ها ـ پیش پرداخت بیمه

××××××××جمع:

شرح سند: بابت شناسایی هزینه در پایان سال

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

پایان سال انجام دهید.

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

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

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

21،800،000                 موجودی نقد ـ بانک 

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

شرح سند: بابت خرید بیمه نامه اموال

تنظیم كننده:                                         تأیید كننده:                                        تصویب كننده:

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

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

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

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

شرح سند: بابت شناسایی هزینه بیمه در پایان سال

تنظیم كننده:                                             تأیید كننده:                                            تصویب كننده:

20،000،000*
 

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

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

.........

.....                          

جمع:

شرح سند: بابت خرید بیمه نامه اموال

تنظیم كننده:                                             تأیید كننده:                                            تصویب كننده:

20،000،000*
 

?
12

= .....  

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

هزینه های اداری ـ هزینه های حق بیمه 

.....                  

جمع:

شرح سند: بابت شناسایی هزینه بیمه در پایان سال

تنظیم كننده:                                             تأیید كننده:                                            تصویب كننده:

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

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

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

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

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

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

18،600،000 جمع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 ،500 ،000 ط( مخارج احداث بنای جدید 
110 ،000 ی( هزینه پذیرایی كاركنان به مناسبت ورود به ساختمان جدید ـ 96/9/30 
392 ،400 ک( بیمه یک ساله ساختمان پس از بهره برداری + مالیات ارزش افزوده )%9( 

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

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

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

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

3،400،000 ج( مخارج حمل و بیمه حمل دریایی 
300،000 د( مخارج تعمیر ناشی از آسیب دیدگی حمل )از بیمه خسارتی دریافت نشد( 

2،000،000 ـ ( مخارج مربوط به زیرسازی  ه
1،500،000 و( حق الزحمه مهندسان نصب 

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

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

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

الف( محاسبه بهای تمام شده ماشین آالت
ب( ثبت حسابداری رویدادهای فوق در دفتر روزنامه
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صدور سند حسابداری خرید و بیمه اموال

ارزشیابی      

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

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

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

شركت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در كالس و استدالل آن4

تعریف قیمت تمام شده خرید اموال5

تعریف بیمه6

طبقه بندی انواع بیمه7

شناخت و طبقه بندی انواع بیمه اموال8

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

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

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

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

به جا آورد؟

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

دارد؟



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

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

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

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

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

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

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

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

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

جاري و سرمایه اي ـ اتاق كار ـ ماشین حساب 

   معیار شایستگی: 

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

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

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

ارزشیابی شایستگی صدور سند خرید اموال و بیمه
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دارایی های ثابت منافع بلند مدت دارند و انتظار می رود بیش از یک سال مالی مورد استفاده و بهره برداری 
مؤسسه قرار گیرند؛ بنابراین نگهداری سوابق و کنترل آنها از اهمیت باالیی برخوردار است، از طرف دیگر 
بهای تمام شده این دارایی ها به عنوان مخارج سرمایه ای تلقی می شود و حسابداران برای رعایت اصل تطابق 

باید در طی دوره های مورد استفاده به تدریج بخشی از بهای آنها را به حساب هزینه انتقال دهند.

فصل 2

صدور سند استهالک اموال
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مقدمه   

  آیا می دانید کارت اموال چیست و چه کاربردی در یک مؤسسه دارد؟
  انتخاب روش استهالک در یک مؤسسه بر اساس چه شرایطی صورت می گیرد؟

  استهالک دارایی های ثابت چگونه محاسبه و ثبت می گردد؟
  نحوۀ ثبت و نمایش استهالک در کارت اموال به چه صورت می باشد؟

  فهرست اموال یک مؤسسه چگونه تهیه می شود؟

استاندارد  عملكرد
و  مستقیم  مالیات های  قانون  اساس  بر  ثابت(  )دارایی های  اموال  استهالک  سند  صدور 

است. اموال  خرید  اسناد  و  داخلی  آیین نامه های  حسابداری،  استانداردهای 

شایستگی هایی که در این فصل کسب می کنید:
1   تنظیم کارت اموال 

2   تعیین روش استهالک دارایی های ثابت 
3   محاسبه استهالک دارایی های ثابت

4   صدور سند حسابداری استهالک دارایی های ثابت

َِّذیَن آَمُنوا ال تَْأُکُلوا أَْموالَُکْم بَْیَنُکْم بِالْباِطِل إاِلَّ أَْن تَُکوَن تِجاَرهًًْ َعْن تَراٍض ِمْنُکْم یا أَیَُّها ال

اي کساني که ایمان آورده اید، اموال یكدیگر را به باطل )و از طرق نامشروع( نخورید، مگر اینكه تجارتي باشد 
که با رضایت شما انجام گیرد.   

                                                                                                                                                                                         ) سوره نساء، آیه 29( 
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صدور سند استهالک اموال

کارت اموال   

1  برای مشخص کردن وضعیت یک دارایی ثابت به چه اطالعاتی نیاز است؟فعالیت
2  به نظر شما اطالعاتی که در فعالیت یک ذکر کرده اید، نیاز به چه فرمی دارد؟

در یک شرکت، دسترسی به اطالعات صحیح و به موقع دارایی های ثابت برای مدیران واحدهای اقتصادی آن 
از اهمیت باالیی برخوردار است، دستیابی به گزارش های دقیق در زمینه بهای تمام شده دارایی ثابت، زمان 
بهره برداری آن، استهالک، ارزش اسقاط، نقل و انتقال و... برای برنامه ریزی صحیح دارایی ثابت، یک ضرورت 

است.

هر قلم ازدارایی ها و اموال شرکت ها شناسنامه ای دارد که حاوی اطالعات مربوط به آن دارایی هاست و به 
آن »کارت اموال« گفته می شود.

مشخصات داراییشماره دارایی

گروه ردیف
دارایی

مرکز 
هزینه

حساب 
معین

شماره برگه ایجاد وتحویل دارایی ثابت.......
تاریخ:   .... / .... / ....    

خریداری از       صورت حساب      به تاریخ .... / .... / ....تااز

تعداد:                    قیمت واحد:

تاریخ خرید: .... / .... / ....  تاریخ بهره برداری: .... / .... / ....شماره بارکد:شماره پالک:

روش استهالک: 
 نزولی                درصد
 مستقیم             ساله

 برمبنای فعالیت

محل استقرار:

سند حسابداری
بهای تمام شدهشرح

)ریال(

استهالک دارایی
ارزش دفتری

استهالک سالتاریخشماره
ساالنه

استهالک 
انباشته

جمع

سایرتوضیحات:
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کار عملی 1   

 با توجه به اطالعات زیر، کارت اموال شرکت همدان را تنظیم کنید.
نام  دارایی: میز مدیریت            طبقه دارایی: ثابت مشهود                      قیمت واحد: 4،250،000 ریال
گروه   دارایی: اثاثه اداری          شماره برگه تحویل دارایی: 240              تاریخ بهره برداری: 1396/07/11

مرکز  هزینه: بخش حسابداری  تاریخ تحویل دارایی: 1396/07/10          روش استهالک: خط مستقیم
شماره پالک: م/85210          نام فروشنده: فروشگاه مهتاب                  عمر مفید: 5 سال

تعداد: یک عدد                   شماره و تاریخ فاکتور : 1245ـ 1396/07/05            شماره بارکد: 1234567
محل استقرار: واحد حسابداری تاریخ 1396/07/12 با شماره سند 382 در دفاتر ثبت شده است.

و  اطالعات  مجموعه  کارت  این  می دهد.  تشكیل  را  ثابت  دارایی  قلم  هر  شناسنامه  اموال:  کارت 
تغییرات  مربوط به آن را از زمان بهره برداری تا زمان خروج از دفاتر مؤسسه نشان می دهد. ثبت در 

بود. این شناسنامه خواهد  قانونی مؤسسه مبنای تكمیل اطالعات  دفاتر 

کارت اموال حاوی چه اطالعاتی است؟فعالیت
2  عمر مفید 1  بهای تمام شده تاریخی                                       

..........................................  4                                        ..........................................  3

..........................................  6                                        ..........................................  5

..........................................  8                                        ..........................................  7
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صدور سند استهالک اموال

اختصاص شناسه به اموال با ارزش از روش های کنترل اموال است، این عمل موجب جلوگیری از مفقود شدن، 
احتساب شدن بیش از یكبار، سرقت و از قلم افتادن یک دارایی می گردد.

پالک کوبی یا برچسب گذاری اموال و دارایی ها به هنگام شروع بهره برداری از آن دارایی صورت می گیرد و این 
کار برای رسیدن به اهداف زیر است:

1  طبقه بندی یا دسته بندی دارایی های یک واحد اقتصادی.
2  شناسایی ماهیت دارایی ها. 

3 جلوگیری از هرگونه اشتباه و سوء استفاده احتمالی از دارایی های ثابت.

1  برای شناسایی تابعیت اشخاص از چه ابزاری می توان استفاده کرد؟فعالیت
2  چگونه می توان تشخیص داد که یک قلم دارایی ثابت در مالكیت چه شرکتی است؟

برچسب اموال:  عبارت است از: اختصاص یک کد یا شناسه خاص به یک دارایی برای کنترل مؤثر 
دارایی درج  نشانه شناسایی، در کارت  عنوان  به  دارایی  برچسب  اقتصادی. شماره  واحد  آن در یک 

می گردد.

فعالیت
1  اموالی که در انبار نگهداری مـی شوند و هنوز آماده بهره برداری نیستند، نیاز بـه برچسب اموال 

دا رند.                                    صحیح             غلط 
2   اموالی که به صورت کمک یا اهدایی در اختیار مـؤسسه قرار گرفته اند، نیازی به برچسب اموال 

دارند.                                    صحیح             غلط 

طبق بخشنامه ابالغی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، اموال منقول غیرمصرفی دولتی که بهای 
تمام شده آنها در زمان تحصیل، حداقل 1/5 درصد حد نصاب معامالت کوچک باشد، نیاز به برچسب 

اموال دارند، در شرکت های خصوصی این حد نصاب با توجه به آیین نامه معامالت تعیین می شود.

حداقل بهای اموال شرکت های دولتی برای اختصاص برچسب در سال جاری، چند ریال است؟فعالیت

نکته

پالک )برچسب( اموال
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نحوه پالک کوبی اموال:
اموال برای پالک کوبی یا الصاق برچسب، بر اساس طبقه بندی آنها صورت می گیرد، این کار می تواند به صورت 

زیر انجام پذیرد:
1  اموالی که به راحتی قابل تشخیص اند و قابلیت طبقه بندی دارند، پالک روی آنها نصب می شود؛ مانند میز، 

صندلی، یخچال، کولر، فرش، بخاری و...
2    اموالی که دارای شماره های خاصی برای شناسایی هستند، مانند شمارۀ پالک وسایط نقلیه که توسط اداره 
راهنمایی و رانندگی اختصاص داده شده است یا شماره سند زمین و ساختمان که توسط اداره ثبت اسناد و 

امالک در سند مالكیت آنها درج شده است، این موارد را می توان به عنوان شماره پالک آنها در نظر گرفت.

 جدول زیر را تكمیل کنید.فعالیت

نام اموال
برچسب اموال تعلق می گیرد

نحوه اختصاص برچسب اموال
خیربلی

رانندگی وسایط نقلیه و  راهنمایی  پالک  شماره 
اموال شماره  به عنوان 

ساختمان
میز و صندلی چوبی

دستگاه پرس
خودکار و مداد

دوربین های نصب شده در ارتفاع 
زمین

ماشین دوخت
درختان در تملک شرکت

نمونه هایی از برچسب یا پالک اموال به صورت روبه رو است:
در زمان پالک کوبی موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

الف( پالک اموال باید در قسمتی از دارایی نصب شود که به راحتی 
قابل مشاهده باشد.

ب(پالک اموال باید در محلی نصب شود که با گذشت زمان از بین 
نرود و از دارایی جدا نشود.

ج( نصب پالک در محلی صورت گیرد که به ارزش دارایی مذکور 
صدمه ای وارد ننماید.

د( مشخصات پالک اموال دقیق باشد.
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صدور سند استهالک اموال

بارکد: به نمایش تصویری اطالعات کدگذاری شده در یک سطح فیزیكی، »بارکد« یا »رمزینه« گفته می شود، 
این اطالعات را می توان توسط یک ابزار بازخوانی کرد، هر یک از این بارکدها در بانک اطالعاتي مربوط، داراي 
اطالعات کاملي شامل شرح اموال، مشخصات دقیق و فني، مقدار موجودي و اطالعات ورود و خروج براي 

استفاده کنندگان ذی نفع می باشد، معموالًً شكل بارکد به صورت زیر است.

معموالًً طبق آیین نامه اموال شرکت ها، کلیۀ دارایی هایی که وارد انبار شرکت شده اند تا زمانی که در انبار 
نگهداری می شوند ضرورتی به الصاق برچسب اموال و پالک کوبی ندارند.

آیا اموال امانی نزد شرکت به پالک کوبی نیاز دارند؟ دلیل آن را بیان کنید.فعالیت

بارکدهای اولیه، اطالعات را به صورت خطوط موازی ذخیره می کردند اما امروزه بسته به نوع محصول، بارکدها 
به شكل یک دسته نقطه، یک دسته دایره هم مرکز و به صورت مخفی شده در تصاویر، وجود دارند، بارکدها 

توسط یک اسكنر نوری که »دستگاه بارکدخوان« نامیده می شود بازخوانی می شوند.

محاسن بارکد کردن اموال:
1 سرعت باال و کاهش خطا در ثبت اطالعات 

2  دسته بندی دقیق اطالعات
3  دسترسی آسان به اطالعات واقعی و حقیقی

از بارکد براي جمع آوري و ثبت اطالعات مختلف، استفاده هاي متنوعي مي شود، از جمله کارت هاي حضور و 
غیاب کارکنان، ثبت شماره استاندارد بین المللي کتاب )شابک(، اطالعات قبض های آب، برق و تلفن، اطالعات 

خطوط تولید و صورت برداری از کاالها و دارایی های ثابت.
بارکد به عنوان یک ابزار ورودی کمک می کند تا تغییر یا ثبت اطالعات در سیستم های رایانه ای با حداقل 

خطای اطالعاتی به بانک های اطالعاتی منتقل شود.

کد کنترل              کد محصول       کد شرکت   کد کشور

3  وحدت رویه در محل نصب پالک دارایی های مشابه رعایت گردد.
4   اموالی که به صورت جداگانه خریداری شده اند ولی در مجموع یک دارایی را تشكیل می دهند، جزء اصلی 
این دارایی پالک کوبی می شود و اجزای دیگر آنها در دفتر اموال ثبت می گردد ولی در آنها پالک کوبی صورت 

نمی گیرد، مانند: سیستم گرمایشی و سرمایشی.
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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 درستكاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آنها4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف کارت اموال 6

نقش کارت اموال در یک شرکت و شناخت اجزای تشكیل دهنده آن 7

نحوه تكمیل کارت اموال8

تعریف پالک برچسب اموال 9

نحوه پالک کوبی یا برچسب اموال 10

نقش بارکد در ثبت اطالعات اموال11
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استهالک  

تعریف استهالک:
استهالک از لحاظ لغوی به معنی »فرسایش« یا » فرسودگی« می باشد،

استهالک در حسابداری عبارت است از:
سرشكن کردن و تخصیص بهای تمام شده دارایی های ثابت به صورت منظم و معقول به دوره هایی که انتظار 

می رود از دارایی استفاده شده و منافع آتی برای واحد اقتصادی ایجاد کرده است.

تعریف استهالک بر اساس ماده 149 قانون مالیات های مستقیم مصّوب 1394/04/31 به صورت 
زیر است:

استهالک، تخصیص سیستماتیک )نظام مند( مبلغ استهالک پذیر یک دارایی طی عمر مفید است.

1  عبارت »وسایط نقلیه، مستهلک شده است« به چه معنی می باشد؟فعالیت

2  کدام یک از دارایی های زیر با گذشت زمان، کارایی و کیفیت اولیۀ خود را از دست می دهند؟

ملزوماتسرقفلی محل کسبمعادناثاثه اداریزمین ساختمان 

طبق قانون مالیات های مستقیم، مأخذ محاسبۀ استهالک، بهای تمام شدۀ دارایي است و استهالک 
از تاریخي محاسبه مي شود که دارایي قابل استهالک، براي بهره برداري آماده می شود و در اختیار 
مؤسسه قرار مي گیرد. طبق ماده شش این قانون، درصورتي که دارایي قابل استهالک در طی ماه در 
اختیار مؤسسه قرار گیرد ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد و مبدأ محاسبه استهالک دارایی 
جزء  آزمایشي  ه برداري  بهر دوره  کارخانه ها،  مورد  در  بود.  خواهد  بهره برداری  از  بعد  ماه  ابتدای  از 

نمي گردد. محسوب  بهره برداري 

بنابراین، وجود دو شرط برای شروع استهالک الزم است: یكي آنكه دارایي در اختیار مؤسسه قرار گرفته باشد 
و دیگر آنكه دارایی آماده بهره برداري باشد اعم از آنكه عماًل مورد بهره برداري قرار گیرد یا خیر.

گیرد،  قرار  بهره برداری  مورد  و  خریداری  دارایی،  اگر  هرماه،  دیگر  روزهاي  ماه،  اول  روز  استثناي  به 
است. محاسبه  قابل  بعد  ماه  ابتدای  از  استهالک 

نکته
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دالیل محاسبه استهالک: دالیل محاسبه استهالک به دو دستۀ زیر تقسیم می شود:
الف(عوامل فیزیکی ازجمله:

1  فرسودگی و خرابی ناشی از به کارگیری دارایی
2  پوسیدگی و زنگ زدگی دارایی

ب(عوامل کاربردی از جمله:
1  نابابی فنی دارایی ناشی از پیشرفت تکنولوژی

2  محدودیت های زمانی از قبیل تاریخ انقضای دارایی )پایان عمر مفید(
3  کفایت نداشتن: برخی اوقات با گسترش فعالیت های یک واحد تولیدی، برخی ماشین آالت آن نمی توانند 

پاسخگوی تقاضای مؤسسه باشند و کارایی الزم را ندارد

تاریخ 1396/8/1 آن را مورد فعالیت تاریخ 1396/6/16 ماشین آالتی خریداری کرد و در  ایالم در   شرکت  1
تاریخی است؟ دارایی چه  این  استهالک  مبنای محاسبۀ  داد،  قرار  بهره برداری 

 شرکت مهر اثاثه ای را در تاریخ 1395/9/12 خریداری کرد و مورد بهره برداری قرار داد. تاریخ شروع  2
محاسبۀ استهالک این دارایی کدام یک از موارد زیر است؟
الف(1395/9/1                              ب(1395/9/12
ج(1395/10/1                              د(1395/9/15

آیا تغییر ارزش دارایي ثابت در بازار می تواند از علل استهالک تلقی شود؟ دلیل آن را بیان کنید. فعالیت

محاسبۀ استهالک بر اساس کدام یک از اصول حسابداری ضرورت دارد؟

یک شرکت، ساختمانی را به ارزش 800،000،000 ریال خریداری کرد که 300،000،000 ریال آن فعالیت
مربوط به  عرصه و مابقی مربوط به  ارزش اعیانی آن است، حسابدار شرکت، ساختمان را چه مبلغی باید 

در دفاتر ثبت کند؟ دلیل آن را بیان کنید.

طبقه بندی دارایی ها براساس استهالک پذیری
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ب( دارایی های نامشهود:
گروهی از دارایی های مؤسسه هستند که فاقد ماهیت عینی و فیزیکی می باشند، این نوع دارایی ها در خود 
حقوق و امتیازاتی دارند که واحد تجاری ممکن است بتواند در دوره های جاری و آتی از آنها منتفع گردد.

فعالیت

الف(دارایي  ثابت مشهود:  

انبار فعالیت در  به دالیلی  ولی  است؛  برداری  بهره  آمادۀ  که  ثابت مشهودی  دارایی  برای  آیا حسابدار مؤسسه 
مؤسسه نگهداری شده، می توان استهالک آن را محاسبه نماید؟ دلیل آن را بیان کنید.

چند نمونه از دارایی های نامشهود را، با توجه به طبقه بندی آنها، نام ببرید.فعالیت

دارایی های نامشهود 
استهالک پذیر

دارایی های نامشهود 
استهالک ناپذیر

............................     ..........................   
............................     .......................... 

   ..........................   

دارایی های ثابت استهالک ناپذیر
.....................    

دارایی های ثابت استهالک پذیر
.......................     .....................    
.......................     .....................    
.......................     .....................    
.......................     .....................    

 .....................    

دارایی های ثابت تهی شونده
.....................    
.....................    
.....................    
.....................    
.....................    

............................     ..........................   
............................     .......................... 

   ..........................   

 با توجه به طبقه بندی دارایی های ثابت مشهود، چند مورد از آنها را نام ببرید.
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عوامل مؤثر در محاسبه استهالک:
3  عمر مفید 2  ارزش اسقاط                     1  بهای تمام شده                

فعالیت
 براساس طبقه بندی دارایی های یک مؤسسه، جدول زیر را تکمیل نمایید.

مشهود   نام دارایی
استهالک پذیر

مشهود     
نامشهود نقصان پذیراستهالک ناپذیر

استهالک پذیر
نامشهود  

استهالک ناپذیر

زمین

ساختمان

معدن سنگ

حق انشعاب آب و برق

هزینه های تأسیس

ماشین آالت

سرقفلی محل کسب

عالئم تجاری

اثاثۀ اداری

حق انحصاری فروش

نرم افزارهای حسابداری

نرم افزار راه اندازی ماشین آالت

فعالیت
عوامل مؤثر در محاسبه بهای تمام شده را نام ببرید؟

.........

.........

.........
.........

.........

بهای تمام شده.........

بهای 
خرید هزینه

حمل
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مطلوب است: 
بهای تمام شده دارایی مذکور را محاسبه کنید.

بهای تمام شده به صورت واقعی اندازه گیری می شود و قابل محاسبه است. نکته

 آیا مالیات برارزش افزوده جزء بهای تمام شده دارایی ثابت محسوب می شود؟ با توجه به شرایط خرید، فعالیت
در مورد آن بحث نمایید.

در تاریخ 1395/8/8 شرکتی ماشین آالتی را به ارزش 40،000،000 ریال خریداری کرد و بابت حمل فعالیت
آن 3،000،000 ریال، بابت بیمه حمل 1،500،000 ریال و بابت نصب و راه اندازی آن 5،000،000 
ریال پرداخت کرد، این شرکت دارایی مذکور را با 5 درصد تخفیف تجاری خریداری کرده است )قیمت 

دارایی، حمل و بیمه آن مشمول مالیات بر ارزش افزوده است(.

با شرایط فعالیت بود،  ریال  نقدی آن 3،850،000  اثاثه ای که قیمت  تهران  تاریخ 1395/3/12 شرکت   در 
نسیه )تاریخ پرداخت وجه آن 1395/8/12( به ارزش 4،000،000 ریال خریداری کرد و بابت حمل 
آن 80،000 ریال به صورت نقد پرداخت نمود )قیمت دارایی و حمل آن مشمول مالیات بر ارزش افزوده 

نمی شود(.

مطلوب است:
ثبت خرید این دارایی در سند حسابداری 

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

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                تأیید کننده:                                           تصویب کننده:
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طبق مادۀ 80 قانون محاسبات عمومی، معامالت دولتی )اعم از خرید یا فروش( از نظر مبلغ مورد معامله 
)سقف معامله(  به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

الف( خریدهای جزئی:
در خریدهای جزئی )خرید با تعداد و مبالغ کم( مسئول خرید، با توجه به شرایط معامله الزم است دربارۀ 
بهای آن تحقیق کند و ضمن کسب اطالع از حدود بهای اموال و با رعایت صرفۀ دولت و با هماهنگی و تأیید 
مسئول مافوق، با مراجعۀ مستقیم به فروشنده، اقدام به خرید نماید، مسئولیت این نوع خرید برعهده مسئول 

خرید است.
ب( خریدهای متوسط:

 مسئول خرید ابتدا باید از چند فروشنده )حداقل سه فروشنده( نسبت به اخذ بهای فروش )استعالم بها( اقدام 
کند، سپس از فروشنده ای که کمترین قیمت را پیشنهاد می کند، اقدام به خرید نماید.

ج( خریدهای عمده با تعداد و مبالغ زیاد )مناقصه(: 
در این حالت مسئول خرید باید با ذکر کلیه اطالعات کاالی مورد نیاز خود در جراید، امکان شرکت نمودن 

کلیه فروشندگان آن نوع کاال را در ارائه شرایط خود فراهم آورد.

عمر مفید: مدت زمانی است که انتظار می رود یک دارایی ثابت مورد استفادۀ مؤسسه قرار گیرد.
دارایی های ثابت مشهود، به غیر از زمین دارای عمر مفید محدودند، عمر مفید به صورت برآوردی )تخمینی( 

است، برآورد عمر مفید دارایی، مبتنی بر تجربۀ واحد تجاری که در مورد دارایی های مشابه است.
عمر مفید و معیارهای تعیین آن: تعیین عمر مفید به نوع، ماهیت و شیوۀ استفاده از دارایی بستگی دارد. 

برای محاسبۀ عمر مفید معیارهای زیر مورد توجه است:

1   دوره های زمانی مورد استفاده از دارایی )تعداد سال یا ماه های استفاده از دارایی(.
2   تعداد محصوالت قابل تولید بر حسب واحد اندازه گیری آن.

3   جمع ساعات مفیدی که می توان از دارایی ثابت بهره برداری نمود.

طبق قانون مالیات های مستقیم، چنانچه بهای تمام شده یک دارایی ثابت تحصیل شده یا ایجاد شده 
کمتر از 10درصد  حد نصاب معامالت کوچک در آن سال باشد، دارایی مذکور در سال تحصیل یا ایجاد 

به طور کامل قابل استهالک خواهد بود.

با توجه به آیین نامه معامالت، در سال جاری حد نصاب معامالت کوچک )جزئی( چند ریال می باشد؟ فعالیت
بهای تمام شده دارایی های ثابت تا چه مبلغی باید به طور کامل در سال جاری مستهلک گردد؟
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..............

.............. ..............

ارزش اسقاط: به ارزش مورد انتظار )برآوردی( دارایی در پایان عمر مفید، ارزش اسقاط گفته می شود، این 
ارزش به عنوان ارزش فرسودۀ دارایی یا ارزش معامالتی آن نیز معرفی می گردد.

تصویر روبه رو را با توّجه به معیارهای محاسبۀ عمر فعالیت
مفید، کامل کنید:

معیارهای
عمر مفید

محصوالت
تولید شده

 زمان 
مورد استفاده

استهالک دارایی های ثابت به سه عامل بستگی دارد: یک عامل واقعی )بهای تمام شده( و دو عامل دیگر 
برآوردی است )عمر مفید و ارزش اسقاط(.

مأخذ استهالک : مابه التفاوت بهای تمام شده و ارزش اسقاط دارایی ثابت را مأخذ استهالک می نامند، طبق 
قانون مالیات های مستقیم، برای محاسبۀ استهالک دارایی های ثابت، ارزش اسقاط آنها معادل صفر درنظر 

گرفته می شود.

 براساس کدام استاندارد حسابداری، ارزش اسقاط دارایی های نامشهود با عمر معین، صفر درنظر گرفته فعالیت
می شود؟

ارزش منصفانه: مبلغی است که خریدار و فروشنده ای مطلع و مایل می توانند در معامله ای حقیقی و در شرایط 
عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند.

ارزش دفتری: به بهای تمام شدۀ دارایی پس از کسر استهالک انباشتۀ آن، ارزش دفتری گفته می شود.

ارتباط هریک از موارد زیر را با توجه به تعاریف آنها مشخص کنید:

تعریف اصطالحاتنام اصطالحات
ارزش دارایی در بازارارزش اسقاط
تفاضل بهای تمام شده از ارزش اسقاطبهای تمام شده
کلیه مخارج تحصیل یا ایجاد دارایی تا زمان بهره برداریمأخذ استهالک
بهای تمام شده پس از کسر استهالک انباشتهارزش منصفانه
مدت زمانی که یک دارایی مورد استفاده قرار گیردعمر مفید

ارزش مورد انتظار دارایی در پایان عمر مفیدارزش دفتری

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 پیرامون آنها4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف استهالک 6

تعریف دارایی های ثابت استهالک پذیر و استهالک ناپذیر 7

8
و  اسقاط  ارزش  شده،  تمام  )بهای  استهالک  محاسبۀ  عوامل  تعریف 

عمرمفید(

تعریف ارزش دفتری دارایی 9

تعریف مأخذ استهالک 10
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استهالک دارایی های ثابت مشهود:
روش های استهالک و اهمیت انتخاب روش مناسب : محاسبه و تعیین مبلغ استهالک دارایی ها به روش های 
مختلفی صورت می گیرد، با توّجه به ثابت بودن عوامل مؤثر در محاسبۀ استهالک، اعمال روش های مختلف نتایج 

متفاوتی را دربر خواهد داشت.

انتخاب روش محاسبۀ استهالک بـراساس استانداردهـای حسابداری امری قـضاوتـی است؛ ولـی طبق قـوانین 
مالیاتی، انتخاب روش استهالک، از اختیار مدیران خارج است و محدودیت برای افشای خط مشی و عملکرد 

واقعی مدیران مؤسسه های تجاری ایجاد می کند.

با مراجعه به استاندارد حسابداری شمارۀ 11 و مادۀ 149 قانون مالیات های مستقیم، روش های مجاز فعالیت
برای محاسبۀ استهالک را در جدول زیر بنویسید:

12345استانداردهای حسابداری

12345قوانین مالیات های مستقیم

روش محاسبۀ استهالک: محاسبه استهالک، روش های متفاوتی دارد که شاخص ترین آنها عبارت است از:
1   روش خط مستقیم : محاسبۀ استهالک بر اساس خط مستقیم  بر این فرض استوار است که با گذشت 
زمان، ارزش دارایی کاسته می شود و استهالک، ناشی از گذشت زمان است و ارتباطی به کارکرد و استفاده 

از دارایی ندارد.
این روش، ساده ترین روش محاسبۀ استهالک است و مبلغ آن برای همۀ دوره های عمر مفید دارایی مساوی 
و یکسان است، به عبارت دیگر در این روش، استهالک دارایی ثابت به نسبت مساوی بین سال های عمر مفید 

آن تخصیص می یابد.

براساس عمر مفید )درصدی
 از بهای تمام شده(

کارکرد

زمان

مبلغ استهالک

نزولی

زمان

مبلغ استهالک

خط مستقیم

زمان

مبلغ استهالک

   درصدی از ارزش دفتری
نزولی مضاعف، مجموع سنوات

  میزان تولید
ساعات کارکرد

اگر بهای تمام شدۀ اثاثه ای را 5،000،000 ریال و ارزش اسقاط آن را صفر درنظر بگیریم و طی 5 سال فعالیت
مستهلک شود، استهالک هر سال چند ریال است؟
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برای محاسبۀ استهالک براساس روش خط مستقیم  از عوامل زیر استفاده می شود:
1  بهای تمام شده
2  ارزش اسقاط 

3  عمر مفید
با توجه به عوامل فوق، فرمول محاسبۀ استهالک در این روش عبارت است از:

ارزش اسقاط - بهای تمام شده    
                   _____________________ = استهالک ساالنه به روش خط مستقیم

                                عمر مفید

اگر قیمت تمام شده اثاثه ای در شرکت شیراز معادل 6،500،000 ریال و ارزش اسقاط آن پس از 5 فعالیت
سال عمر مفید معادل 700،000 ریال باشد، استهالک این دارایی بر اساس روش خط مستقیم چند 

است؟ ریال 

? - 700،000              
                    ?=_____________________ = استهالک ساالنه به روش خط مستقیم

5                                        
ثبت استهالک: معموالً استهالک دارایی های ثابت در پایان سال مالی محاسبه و ثبت می گردد؛ مگر اینکه 

مؤسسه بخواهد دارایی ثابت  خود را به دالیلی در طی سال از دفاتر حذف کند.

شمارۀ سند:                                                             شرکت شیراز                                              شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                             سند حسابداری                                           تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

1،160،000هزینه استهالک اثاثه

1،160،000                            استهالک انباشته اثاثه

جمع:  یک میلیون و یکصد و شصت هزار ریال

xx شرح سند:  استهالک اثاثه در سال

تنظیم کننده:                                                            تأیید کننده:                                                       تصویب کننده:

دارایی در آن جمع  استهالک هر سال  مانند ظرفی می ماند که  این حساب  انباشته:  حساب استهالک 
انباشته نمی شود. برای مؤسسه  این حساب وجوهی  یابد، در  افزایش می  ماندۀ آن  می شود و 

استهالک انباشته ، یک حساب کاهندۀ دارایی ثابت مربوطه است.

اگر اثاثه ای با 6 سال عمر مفید در ابتدای سال 1391 خریداری شده باشد و هزینۀ استهالک آن هر فعالیت
سال 450،000 ریال محاسبه گردد، مانده استهالک انباشته این دارایی در ابتدای سال 1395 چند 

ریال است؟
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ارزش دفتری دارایی ثابت : عبارت است از بهای تمام شدۀ دارایی ثابت، پس از کسر مجموع مبالغ استهالک 
تا آن زمان )ماندۀ استهالک انباشته(.

 ارزش دفتری نشان دهنده سرمایه گذاری های باقیمانده در دارایی های ثابت می باشد و در واقع بخشی از دارایی 
که هنوز تبدیل به هزینه نشده است را نشان می دهد.

 ارزش دفتری از طریق رابطۀ زیر محاسبه می شود:

مانده استهالک انباشته آن ـ بهای تمام شده دارایی = ارزش دفتری دارایی ثابت

مراحل گردش حساب های یک دارایی )بهای تمام شده(، استهالک انباشته و ارزش دفتری آن به شکل زیر 
است:

ارزش دفتری

1،000،000
1،000،000
1،000،000
1،000،000

1،000،000
1،000،000

  1،000،000

1،000،000
  1،000،000

  1،000،000

1،000،000
  1،000،000

1،000،000

1،000،000
1،000،000

  1،000،000

1،000،000
1،000،000
1،000،000
1،000،000
1،000،000

1،000،000
1،000،000
1،000،000
1،000،000

استهالک انباشته

5،000،000

بهای تمام شده

5،000،000

5،000،000

5،000،000

5،000،000

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم
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همان طور که در تصاویر مشاهده می کنید، بهای تمام شده بدون تغییر است و با گذشت زمان و افزایش ماندۀ 
استهالک انباشتۀ دارایی ثابت، ارزش دفتری آن کاهش می یابد، البته در این مثال، از مبلغ ارزش اسقاط 

صرف نظر شده است.

 بهای تمام شده وسایط نقلیه ای در شرکت نیشابور 125،000،000 ریال است، استهالک این دارایی فعالیت
در سال اول 15،000،000 ریال و در سال دوم نیز 15،000،000 ریال می باشد، ارزش دفتری این 

دارایی را در پایان سال اول و دوم محاسبه نمایید:
                   ؟ = 15،000،000-125،000،000= ارزش دفتری در پایان سال اول
؟= )15،000،000+15،000،000(-125،000،000= ارزش دفتری در پایان سال دوم

بهای تمام شده یک دستگاه فتوکپی در شرکت ساری 45،000،000 ریال و ارزش اسقاط آن پس از فعالیت
5 سال عمر مفید معادل 4،000،000 ریال است. جدول استهالک این دارایی را براساس روش خط 

مستقیم تکمیل نمایید:

ارزش دفتریاستهالک انباشتههزینه استهالکبهای تمام شدهسال های عمر مفید

145،000،0008،200،0008،200،00036،800،000

28،200،00016،400،00028،600،000

20،400،000؟38،200،000

؟؟؟4

4،000،000؟؟5
؟جمع

مبلغ 4،000،000 ریال پس از پایان عمر مفید دارایی معادل کدام یک از اطالعات اثاثه است؟فعالیت

ارزش دفتری در پایان سال دوم به دو صورت زیر قابل محاسبه است:

16،400،000-45،000،000  یا   36،800،000-8،200،000
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نمودار ارزش دفتری دارایی به شکل زیر است:
45،000،000

32،000،000

25،000،000

10،000،000

4،000،000

0                1                 2                 3                4                 5

S = 4،000،000

تذکر: 
لذا چنانچه  است،  دارایی  از  استفاده  زمان  براساس مدت  استهالک در روش خط مستقیم  محاسبۀ 
دارایی ثابت در طی سال خریداری شود، استهالک آن با توجه به قانون مالیات های مستقیم و بر اساس 

تعداد ماه های مورد استفاده، قابل محاسبه است.
 

مثال:
در تاریخ 1395/9/18 شرکت فجر اثاثه ای به بهای تمام شده 9،400،000 ریال خریداری نمود. اگر ارزش 
اسقاط آن 1،400،000 ریال و عمر مفید آن 4 سال برآورد شود، ثبت استهالک این دارایی در پایان سال 

1395 به شرح زیر است:
 

= استهالک سال 1395
)9،400،000 - 1،400،000(        3                   
500،000 = ـــــ × _____________________ 

   4                        12                    

شماره سند:                                                      شرکت  فجر                                      شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  1395/12/30                              سند حسابداری                                    تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

500،000هزینه استهالک اثاثه

500،000                            استهالک انباشته اثاثه

جمع   :  پانصد هزار ریال

شرح سند  :  استهالک اثاثه در سال 1395

تنظیم کننده   :                                          تأیید کننده:                                         تصویب کننده:
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کار عملی2  

شرکت نوشهر در تاریخ1390/3/31 یک دستگاه صندوق مکانیزه فروش به بهای تمام شده 22،000،000 
ریال خریداری کرد، اگر دارایی فاقد ارزش اسقاط باشد و عمر مفید آن 5 سال برآورد شود. 

مطلوب است : 
تکمیل جدول استهالک این دارایی بر اساس روش خط مستقیم.

ارزش دفتریاستهالک انباشتههزینه استهالکمحاسباتبهای تمام شدهسال

139022،000،000

1391

1392

1393

1394

1395

جمع

کار عملی 3  

در تاریخ 1394/5/12 شرکت کاشان ساختمانی که قیمت نقدی آن 83،000،000 ریال بود با صدور سفته 
9 ماهه به ارزش 90،000،000 ریال خریداری نمود، حق کمیسیون بنگاه معامالت800،000 ریال است 
که پس از محاسبه مالیات برارزش افزوده، بهای آن با نرخ سال مذکور پرداخت شد، اگر ارزش اسقاط این 

دارایی پس از 10 سال عمر مفید معادل 5،300،000 ریال باشد.
مطلوب است : 

الف( محاسبه و ثبت استهالک در پایان سال مالی 1394 و 1395.
ب( نمایش حساب ساختمان به همراه استهالک انباشته آن در ترازنامه شرکت در تاریخ های 1394/12/29 

و 1395/12/30.

با توجه به مادۀ 149 قانون مالیات های مستقیم در مورد استهالک و منظور نشدن ارزش اسقاط در 
محاسبه کلیه روش ها، معموالً حسابداران برای کنترل تعداد دارایی های ثابت، مبلغ استهالک آخرین 
سال عمر مفید دارایی را یک ریال کمتر محاسبه می کنند، به این ترتیب در پایان عمر مفید، ارزش 
دفتری دارایی یک ریال خواهد بود، امروزه با ورود نرم افزارها برای ثبت رویدادهای حسابداری، این 

روش توصیه نمی شود.

نکته
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کار عملی 4 

جدول زیر از دفتر اموال مؤسسه قدس استخراج شده است، به جای عالمت سؤال، گزینۀ مناسب را بنویسید، 
کلیۀ دارایی ها براساس روش خط مستقیم مستهلک می شوند.

مبلغ استهالک عمر مفید)سال(ارزش اسقاطبهای تمام شدهتاریخ خریدنام دارایی 

؟1396/1/14،500،000200،00010آبگرمکن

10280،000؟1396/4/155،000،000کولر

600،0005770،000؟1396/5/18دستگاه پول شمار

67،500،000؟1396/6/20890،000،00080،000،000جرثقیل

51،497،000،000300،000،0001526،600.000/ ؟/1396ساختمان آجری

3450،000؟1396/9/305،400،000نرم افزارحسابداری
     

تذّکر: 
برای محاسبه استهالک در روش خط مستقیم، عالوه بر عمر مفید، می توان از یک نرخ ساالنه استفاده کرد، 
در این حالت درصورت یکسان بودن زمان استفاده، نتایج نیز یکسان خواهد بود و بهای تمام شدۀ دارایی قابل 

استهالک با نرخ ثابتی طی عمر مفید آن کاهش می یابد، این نرخ به صورت زیر محاسبه می شود:
                                                                                       عمر مفید                                                                                     100 × __________ = نرخ ساالنه محاسبه استهالک                                                                                            1

 اگر عمر مفید اثاثه ای در شرکت مهاباد 5 سال باشد، نرخ استهالک ساالنۀ آن در روش خط مستقیم فعالیت
چند درصد است؟

استهالک بر اساس نرخ ثابت در روش خط مستقیم به صورت زیر قابل محاسبه است :

نرخ استهالک ساالنه × )ارزش اسقاط-بهای تمام شدۀ دارایی( = استهالک ساالنه دارایی به روش درصدی از بهای تمام شده

بهای تمام شده تجهیزاتی در شرکت امید 15،000،000 ریال است، ارزش اسقاط آن 2،000،000 ریال فعالیت
این  این دارایی 25درصد بهای تمام شده است، استهالک ساالنه  برآورد شده و نرخ استهالک ساالنه 

دارایی را محاسبه کنید؟
=25% × )2،000،000-15،000،000(=استهالک ساالنه تجهیزات
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کار عملی 5  

درتاریخ 1388/9/1 شرکت ایران تعداد 5 صندلی فلزی به بهای هر صندلی 160،000 ریال به صورت نقدی 
خریداری نمود و بابت حمل کل محموله 30،000 ریال از حساب صندوق پرداخت نمود. اگر ارزش اسقاط 
هر صندلی 25،000 ریال و نرخ استهالک ساالنه 20درصد بهای تمام شده باشد، جدول استهالک زیر را 

کامل کنید.

ارزش دفتریاستهالک انباشتههزینه استهالکمحـاسبـاتبهای تمام شدهسال

جمع

 بهای تمام شدۀ ساختمان نیروگاه در شرکت بندرعباس 850،000،000 ریال و ارزش اسقاط آن پس فعالیت
از 20 سال عمر معادل 60،000،000 ریال است، جدول زیر را کامل کنید:

معموالً ارزش دفتری دارایی ثابت با بهای آن دارایی در بازار فاصله زیادی دارد.



109

صدور سند استهالک اموال

کار عملی6  

جدول زیر را کامل کنید.

مبلغ استهالکنرخ استهالکارزش اسقاطبهای تمام شدهنام دارایی

؟10%8،000،000600،000یخچال

182،556،000%؟15،000،000موتورسیکلت

5،375،000؟48،000،0005،000،000تجهیزات دندان پزشکی

کار عملی 7    

 اطالعات زیر مربوط به دارایی های ثابت شرکت کاشان می باشد، جدول زیر را کامل کنید.
یادآوری می شود ارزش اسقاط کلیۀ دارایی های این شرکت صفر است.

ف
ردی

تاریخ نام دارایی
بهره برداری

بهای
 تمام شده

 )اول دوره(

بهای تمام شده خرید طی دوره
آخر دوره

استهالک 
انباشته 
اول دوره

ماه های 
بهره برداری

مدت 
استهالک 

)سال(

روش 
استهالک

استهالک 
سال 
جاری

استهالک 
انباشته 
آخر دوره

ارزش 
دفتری 
پایان 
دوره

مستقیم450،0000450،00018،7501210ــصندلی چوبی1

مستقیم1،200،00001،200،00080،000126ــتلفن رومیزی2

مستقیم5،600،00005،600،000280،000125ــچاپگر3

ساختمان 4
آجری

مستقیم95/05/030708،750،000708،750،0000715

مستقیم95/09/189،600،0009،600،0000310میز مدیریت5

؟؟؟؟جمع
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کار عملی 8  

کارت زیر مربوط به یکی از دارایی های ثابت شرکت ایران است، بخش حسابداری آن را کامل کنید:

مشخصات داراییشماره دارایی

ردیف
حساب معینمرکز هزینهگروه دارایی

شماره برگه ایجاد وتحویل دارایی ثابت جارو برقی
تاریخ      /     /    

خریداری از فروشگاه امید صورتحساب  شماره 11 تااز
در تاریخ  1395/3/12

تعداد:  یک دستگاه              قیمت واحد: 2،600،000جاروبرقیاداریاثاثه اداری1415

تاریخ خرید  95/3/12          تاریخ بهره برداری 14/ 3 /95شمارۀ بارکد: 789654321شمارۀ پالک: 12345
روش استهالک: 

   نزولی                درصد                 
 مستقیم             4 ساله              

محل استقرار:
بخش اداری ــ اتاق 402

سند حسابداری
بهای تمام شدهشرح

)ریال(

استهالک دارایی

ارزش دفتری استهالک سالتاریخشماره
ساالنه

استهالک 
انباشته

جمع

سایرتوضیحات:
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2 محاسبۀ استهالک به صورت نزولی )کاهش پذیر(:

 استهالک به روش نزولی به چه معنی است و دلیل استفاده از این روش را بیان کنید؟فعالیت

 برای محاسبه استهالک به روش مانده نزولی از کدام عوامل محاسبه استهالک، استفاده نمی شود؟ فعالیت

مثال:
 بهای تمام شده ماشین آالت چاپ فلزات در شرکت تولیدی 
سال  چهار  استهالک  است،  ریال  گرمسار 550،000،000 
این دارایی به روش مانده نزولی و با نرخ 12درصد به صورت 

روبه رو است:

سال اول 66،000،000

سال دوم 58،080،000

سال سوم 51،110،400

سال چهارم
44،977،152 

 برای محاسبۀ استهالک به روش ماندۀ نزولی، مبلغ ارزش اسقاط هیچ کاربردی ندارد.

در روش نزولی فرض بر این است که دارایی ثابت در سال های اول عمر مفید خود منافع بیشتری نسبت به 
سال های آخر ارائه می کند، بنابراین بازده دارایی نو بیش از دارایی کهنه می باشد. درنتیجه هر سال که از عمر 

مفید دارایی مي گذرد هزینۀ استهالک آن نسبت به سال قبل کاهش مي یابد.
برای محاسبۀ استهالک به صورت نزولی از روش های زیر استفاده می کنند:

الف( روش درصدی از ارزش دفتری )ماندۀ نزولی(: برای محاسبۀ استهالک به روش ماندۀ نزولی، نرخ ثابتی 
در طی سال های عمر مفید دارایی ثابت، در ارزش دفتری آن )بهای تمام شده منهای مانده استهالک انباشته( 

ضرب می شود.
این روش در قانون مالیات هاي مستقیم ایران به رسمیت شناخته شده است.

اطالعات الزم برای محاسبه استهالک براساس روش مانده نزولی به همراه فرمول آن به صورت زیر است:
  قیمت تمام شده          

  عمر مفید دارایی      
  نرخ استهالک ساالنه    

 نرخ ثابت × )ماندۀ استهالک انباشته - بهای تمام شدۀ دارایی ( = استهالک دارایی به روش مانده نزولی 



مطلوب است:
 ثبت استهالک دارایی در اولین سال استفاده از دارایی.

شماره سند:                                                   تولیدی مهران                                      شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                     سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:  
شرح سند:  

تنظیم کننده:                                              تأیید کننده:                                                 تصویب کننده:

شرکت تهران تجهیزاتی را در ابتدای سال 1394 به بهای تمام شده 140،000،000 ریال خریداری فعالیت
کرد، استهالک این دارایی به روش مانده نزولی با نرخ 12% است،استهالک سال های 1394 ، 1395 و 

1396 را محاسبه کنید.
                   ?=12% × )0-140،000،000 (= استهالک سال 1394
   ?=12% ×)16،800،000-140،000،000 (= استهالک سال 1395
  ?=12% ×)31،584،000-140،000،000 (= استهالک سال 1396

گردش حساب استهالک انباشته تجهیزات در پایان سالهای 1394 الی 1396 به صورت زیر است، به جای 
عالمت سؤال مبلغ صحیح را بنویسید.

استهالک انباشته-1396استهالک انباشته-1395استهالک انباشته-1394

16،800،000 16،800،000
؟

 31،584،000

؟

؟16،800،00031،584،000

استهالک تجهیزات شرکت تهران را در پایان سال 1397 به روش مانده نزولی محاسبه کنید.فعالیت

 اگر بهای تمام شدۀ یک دستگاه ماشین تراشکاری در شرکت تولیدی مهران 34،500،000 ریال باشد فعالیت
و این دارایی به روش مانده نزولی و با نرخ 20% مستهلک گردد.

112
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   تذکر:
 در روش درصدی از ارزش دفتری، هنگامی که مانده ارزش دفتری دارایی به کمتر از 5درصد بهای تمام 

شده دارایی برسد، کل ماندۀ ارزش دفتری در سال بعد یکجا قابل استهالک است.

مثال: 
شرکت کاشف تجهیزاتی به بهای تمام شده 42،500،000 ریال در ابتدای سال 1393 خریداری نمود. نرخ 
استهالک این دارایی به روش مانده نزولی 35 درصد است. جدول استهالک این دارایی تا پایان عمر مفید به 

شرح زیر است.

ارزش دفتریاستهالک انباشتههزینه استهالکبهای تمام شدهسال

139342،500،00014،875،00014،875،00027،625،000

13949،668،75024،543،75017،956،250

13956،284،68830،828،43811،671،563

13964،085،04734،913،4857،586،515

13972،655،28037،568،7654،931،235

13981،725،93239،294،6973،205،303

13991،121،85640،416،5532،083،447

14002،083،44642،499،9991

با توجه به اینکه ارزش دفتری در پایان سال 1399 کمتر از 5 درصد بهای تمام شده دارایی است، بنابراین 
در سال مالی بعد، کل ارزش دفتری دارایی منهای یک ریال، مستهلک می گردد. چنانچه دارایی دارای 
ارزش اسقاط بوده و مبلغ آن بیشتر از 5 درصد بهای تمام شده دارایی باشد، محاسبه استهالک تا رسیدن 

به مبلغ ارزش اسقاط صورت می گیرد و تذکر قانونی در مورد 5 درصد کاربردی ندارد.

تمام شده فعالیت به بهای  لوله سازی  تاریخ 1395/4/30 یک دستگاه ماشین آالت  تولیدی سمنان در  شرکت 
960،000،000 ریال مورد بهره برداری قرار داد، اگر ارزش اسقاط آن 60،000،000 ریال و هزینه 
استهالک سال اول دارایی با توّجه به روش مانده نزولی معادل 76،800،000 ریال محاسبه شده باشد، 

نرخ استهالک را محاسبه کنید؟
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در تاریخ 1394/6/6 شرکت خوزستان یک دستگاه ماشین آالت ریلی به ارزش 16،000،000 ریال خریداری 
و وجه آن را پس از محاسبه مالیات بر ارزش افزوده براساس نرخ سال مذکور محاسبه و از طریق حساب 

جاری پرداخت نمود.
در تاریخ 1394/6/24 شرکت مذکور معادل 4،000،000 ریال بابت تعمیرات اساسی این دارایی با صدور 

سفتۀ 6 ماهه تسویه حساب نمود )تعمیرات مشمول مالیات نشده است(.
دارایی براساس مانده نزولی با نرخ 20% مستهلک می شود.

مطلوب است: 
تنظیم جدول استهالک این دارایی در طی سال های 1394 الی 1398

بهای تمام شده سال
هزینه استهالک  محاسبات)ریال(

)ریال(
استهالک انباشته                     

)ریال(
ارزش دفتری 

)ریال(

1394

 جمع

 استهالک ماشین آالت شرکت خوزستان تا چه سالی باید محاسبه گردد؟فعالیت
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کار عملی10   

شرکتی در ابتدای بهمن ماه 1389 قراردادی برای خرید و نصب آسانسور با شرکت دیگری منعقد کرد، بهای 
تمام شدۀ آن 340،000،000 ریال و ارزش اسقاط آن صفر است، اگر این دارایی با روش مانده نزولی و با 

نرخ 30 درصد مستهلک شود )تاریخ بهره برداری 1389/11/25 است(.

مطلوب است: 
محاسبه استهالک دارایی تا پایان عمر مفید آن.

ب(روش نزولی با نرخ مضاعف: 
یکی دیگر از روش های کاهش پذیر، روش مانده نزولی با نرخ مضاعف است، در این روش نیز مانند روش ماندۀ 

نزولی برای محاسبۀ هزینۀ استهالک هر سال، یک نرخ ثابت در ارزش دفتری دارایی ثابت ضرب می شود.
برای محاسبه نرخ استهالک به روش نزولی مضاعف عدد 2 بر عمر مفید دارایی ثابت تقسیم می شود، این نرخ 

معادل دو برابر نرخ استهالک به روش خط مستقیم است.
به طور مثال اگر عمر مفید دارایی 8 سال باشد، محاسبۀ نرخ مضاعف به صورت زیر است:

2
                                                                      

                                                  25% = 100× ـــــ = نرخ مضاعف برای محاسبه استهالک 
8                                                                      

اگر عمر مفید تجهیزات دندان پزشکی 5 سال باشد، نرخ مضاعف برای محاسبه استهالک این دارایی فعالیت
چند درصد است؟ 

پس از محاسبه نرخ مضاعف، استهالک ساالنه دارایی براساس رابطه زیر قابل محاسبه است:

 نرخ مضاعف × ارزش دفتری = استهالک ساالنه روش نزولی با نرخ مضاعف



116

فعالیت
 در ابتدای سال1394 شرکت قمصر وسایط نقلیه ای را به بهای تمام شده 65،000،000 ریال خریداری نمود، 
عمر مفید آن 10 سال و روش محاسبه استهالک، نزولی با نرخ مضاعف است، استهالک سال های 1394، 

1395 و 1396 به همراه ارزش دفتری دارایی را در پایان سال 1396 محاسبه کنید.

ارزش دفتری در پایان سال 1396 = ؟       

استهالک وسایط نقلیه
روش نزولی مضاعف  ?= استهالک سال 1394

استهالک سال 1395 = ؟

  ? = استهالک سال 1396

کار عملی11   
 

ریال  شده 290،000،000  تمام  به  بهای  ماشین آالت  دستگاه  یک  نطنز  شرکت   1390/8/18 تاریخ  در 
نرخ مضاعف مستهلک گردد، با  نزولی  براساس روش  و  دارایی 16 سال  مفید  اگر عمر  کرد.  خریداری 

مطلوب است: 
تنظیم جدول استهالک دارایی در سال های 1390 الی 1395.

  اگر عمر مفید یک دارایی ثابت 6 سال باشد، کسرهای این دارایی برای محاسبه استهالک به روش فعالیت 1
مجموع سنوات را محاسبه کنید؟

  اگر مجموع سنوات یک دارایی ثابت معادل رقم 78 باشد، عمر مفید این دارایی چند سال است؟ 2
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استهالک دارایی های ثابت به روش مجموع سنوات ازطریق رابطۀ زیر محاسبه می شود:

 کسر سال مورد نظر × )ارزش اسقاط -  بهای تمام شده(= استهالک ساالنه دارایی ثابت  در روش مجموع سنوات

مثال: 
شرکت سقز در ابتدای سال 1393 یک دستگاه وسایط نقلیه به بهای تمام شدۀ 97،000،000 ریال خریداری 
نمود، اگر ارزش اسقاط 7،000،000 ریال و عمرمفید آن9سال باشد، استهالک دارایی در طی سال های 

1393 الی 1396 به شرح زیر محاسبه می شود:

 × )7،000،000-97،000،000(= استهالک سال 1393  9
45

 =18،000،000

 × )7،000،000-97،000،000(= استهالک سال 1394  8
45

 =16،000،000

× )7،000،000-97،000،000(= استهالک سال 1395  7
45  

 =14،000،000

× )7،000،000-97،000،000(= استهالک سال 1396  6
45  

 =12،000،000

بهای تمام شده اثاثه ای 22،000،000 ریال و ارزش اسقاط آن پس از 3 سال عمر مفید معادل 4،000،000 
ریال برآورد گردید، اگر روش محاسبه استهالک، مجموع سنوات در نظر گرفته شود، استهالک دارایی را طی 

عمر مفید محاسبه نمایید.

 × )4،000،000-22،000،000( = استهالک سال اول  3 __
6  =9

،000،000

 × )4،000،000-22،000،000( = استهالک سال دوم 2 __
6  = ?              

  ? =    ?    ×   )4،000،000-22،000،000( = استهالک سال سوم

فعالیت

استهالک
سال اول

18،000،000

استهالک
سال دوم

16،000،000

استهالک
سال سوم

14،000،000

استهالک
سال چهارم

12،000،000
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بهای تمام شده ماشین آالت در مؤسسه آفرین معادل 68،000،000 ریال و عمر مفید آن 6 سال است، 
اگر ارزش اسقاط آن 5،000،000 ریال برآورد گردد، جدول استهالک این دارایی را بر اساس روش 

مجموع سنوات تکمیل کنید:

بهای تمام شده   سال
)ریال(

هزینۀ استهالک  محاسبات
)ریال(

استهالک انباشته                     
)ریال(

ارزش دفتری    
)ریال(

                                     جمع

فعالیت

آن فعالیت نقدی  قیمت  که  را  ریخته گری  ماشین آالت  دستگاه  یک  خرمشهر  شرکت   1395/10/1 تاریخ  در 
بابت  با صدور سفته 9 ماهه به ارزش 29،850،000 ریال خریداری کرد و  29،400،000 ریال بود 
حمل و نصب آن 600،000 ریال از حساب صندوق شرکت پرداخت نمود، )فروشنده در سامانۀ مالیات 
بر ارزش افزوده ثبت نام نکرده است(، اگر ارزش اسقاط دارایی 3،000،000 ریال و عمر مفید آن 8   سال 

باشد.

مطلوب است: 
تنظیم سند حسابداری ثبت استهالک دارایی به  روش مجموع سنوات در تاریخ 1395/12/30.

شماره سند:                                                 تولیدی خرمشهر                                      شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                   سند حسابداری                                       تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:  
شرح سند:  

تنظیم کننده:                                              تأیید کننده:                                                 تصویب کننده:
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در تاریخ 1391/4/1 مؤسسۀ تولیدی کاوش یک دستگاه ژنراتور به بهای تمام شده 130،000،000 ریال 
خریداری کرد، اگر ارزش اسقاط دارایی 10،000،000 ریال و عمر مفید آن 5 سال برآورد گردد، سال 

مالی این مؤسسه XX/1/1 الی XX/12/29 است.
مطلوب است:

 تنظیم جدول استهالک دارایی در طی سال های 1391 الی 1396 به روش مجموع سنوات.

هزینۀ استهالک  محاسباتسال
)ریال(

استهالک انباشته                     
)ریال(

ارزش دفتری    
)ریال(

91

92

93

94

95

96

                                جمع

فعالیت

با توجه به اطالعات دارایی فوق و جدول تنظیم شده، عمر مفید دارایی در چه تاریخی به پایان خواهد فعالیت
رسید؟ ارزش دفتری دارایی پس از پایان عمر مفید با چه مبلغی برابر است؟

چه شباهت و تفاوتی بین روش های مجموع سنوات و مانده نزولی وجود دارد؟فعالیت
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کار عملی12 
بهای تمام شدۀ یک دستگاه موتورسیکلت 25،000،000 ریال و ارزش اسقاط آن پس از 10 سال عمر مفید 

معادل 3،000،000 ریال است.
مطلوب است: 

مقایسه استهالک این دارایی براساس روش های نزولی مجموع سنوات و نرخ مضاعف در طی عمر مفید.

هزینۀ استهالک در روش  نرخ مضاعفهزینۀ استهالک درروش مجموع سنواتسال

1

2

3

4

3  استهالک بر اساس کارکرد

 اگر یک دستگاه از ماشین آالت تولید لیوان پالستیکی در سال 1396 تعداد 30،000 عدد لیوان تولید فعالیت
کند، فرسودگی آن بیشتر است یا دستگاهی که 60،000 لیوان تولید کرده باشد؟ دلیل آن را بیان کنید.

محاسبۀ استهالک در روش کارکرد ، فرض بر این است که استهالک دارایی براساس مقدار محصول تولید 
شده، ساعات کارکرد و یا مسافتی که طی می کند محاسبه می شود.

در این روش، عمر مفید براساس میزان کارکرد مورد انتظار از دارایی محاسبه می گردد و سپس هزینه استهالک 
ساالنه براساس کارکرد واقعی ثبت می شود، معموالً از این روش برای ماشین آالت، کامیون و هواپیما استفاده 

می شود.

کاربرد استهالک براساس کارکرد، زمانی نتیجه مطلوب دارد که :
 بتوان قدرت و میزان فعالیت یک دارایی را در طول عمر مفید آن با دقت برآورد کرد.  

 میزان فعالیت واقعی دارایی ثابت قابل اندازه گیری باشد.  
 کهنگی و نابابی ناشی از پیشرفت های فناوری عامل مهمی  در استهالک نباشد.  

برای محاسبۀ استهالک براساس کارکرد می توان از روش های زیر استفاده کرد:
الف( روش ساعات کارکرد: 

در این روش استهالک دارایی برحسب ساعات کارکرد واقعی آن محاسبه می گردد، برای مثال ماشین آالتی که 
در یک کارخانه، روزانه فقط در یک نوبت 8 ساعته کار می کند دیرتر از ماشین آالتی که در دو نوبت 8 ساعته 

کار می کنند، فرسوده می شود و می توان گفت هزینۀ استهالک ماشین آالت دوم بیشتر خواهد بود.
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مراحل محاسبه استهالک بر اساس ساعات کارکرد:

  ارزش اسقاط ـ بهای تمام شده
1  استهالک هر ساعت کارکرد:             

                                                       کل ساعات کارکرد براوردیـــــــــــــــــــــــــــــــــ = استهالک هر ساعت کارکرد
2  استهالک دارایی در سال مورد نظر:

 مقدار ساعت کارکرد واقعی در سال مورد نظر × استهالک هر ساعت کارکرد = استهالک دارایی در سال مورد نظر

مثال: 
بهای تمام شده یک ماشین آالت که در تولید اسباب بازی مورد استفاده قرارمی گیرد 58،000،000 ریال و 
ارزش اسقاط آن 7،000،000 ریال است، اگر کل ساعات کارکرد این دارایی در طی عمر مفید آن معادل 
30،000 ساعت برآورد گردد و این دارایی در سال 1395 و 1396 به ترتیب 2،800 و 3،100 ساعت کار 

کرده باشد،
مطلوب است:

 استهالک دارایی در سال های 1395 و 1396.
                                  ریال  1700  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ = استهالک هر ساعت کارکرد                                                    7،000،000 ـ 58،000،000

30،000                                                                     
4،760،000=2800 × 1700= استهالک دارایی در سال 95
   5،270،000=3100 × 1700= استهالک دارایی در سال 96

شماره سند:                                                          شرکت                                          شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  1395/12/30                              سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

4،760،000هزینه استهالک ماشین آالت

4،760،000                            استهالک انباشته ماشین آالت

جمع:  چهارمیلیون و هفتصد و شصت هزار ریال

شرح سند:  استهالک دارایی در سال 1395

تنظیم کننده:                                      تأیید کننده:                                    تصویب کننده:
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شماره سند:                                                          شرکت                                            شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  1396/12/29                                سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

5،270،000هزینه استهالک ماشین آالت

5،270،000                            استهالک انباشته ماشین آالت

جمع : پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار ریال

شرح سند:  استهالک دارایی در سال 1396

تنظیم کننده:                                       تأیید کننده:                                      تصویب کننده:

کار عملی 13  
بهای تمام شده ماشین آالت و تجهیزات ریخته گری معادل 82،000،000 ریال و ارزش اسقاط آن پس از 
50،000 ساعت کارکرد معادل 7،000،000 ریال تخمین زده شد، جدول استهالک دارایی را تکمیل کنید:

کارکردساالنه 
ارزش دفتریاستهالک انباشتههزینۀ استهالکمحاسبات)ساعت(

13،650،000 = 9100 × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     7،000،000 - 910082،000،000
50،000                                                   

13،650،00013،650،00068،350،000

7450……………………………………………………………………………

8800……………………………………………………………………………

8250……………………………………………………………………………

7500……………………………………………………………………………

8900……………………………………………………………………………
جمع

به محاسبۀ  نیازی  فعالیت،  براساس  استهالک  رویکرد  دارایی در طی سال خریداری شود، در  چنانچه 
استهالک براساس ماه های مورد استفاده نیست.

نکته



123

صدور سند استهالک اموال

کار عملی 14  

بهای تمام شده یکی از تجهیزات شرکت خاتم 76،000،000 ریال است، ساعات کارکرد این دارایی در طی 
عمرمفید 28،000 ساعت و ارزش اسقاط آن 6،000،000 ریال برآورد شده است.

مطلوب است:
 تکمیل جدول استهالک دارایی در طول عمر مفید آن )سال های 1389 الی 1396(.

ارزش دفتریاستهالک انباشتههزینه استهالکمحاسباتکارکرد ساالنه )ساعت(سال

893600
903800
913450
923200
933550
943900
953500
963300

                                                  جمع

در تاریخ 1395/8/30 شرکت کاشان یک دستگاه ماشین پرس به بهای تمام شدۀ 48،500،000 ریال فعالیت
خریداری کرد. اگر ارزش اسقاط آن 5،000،000 ریال، کل ساعات کارکرد این دارایی در طی عمر مفید 

20،000 ساعت برآورد گردد و در سال 1395 معادل 1400 ساعت فعالیت کرده باشد.

مطلوب است: 
محاسبه استهالک در سال 1395 و ثبت آن در سند حسابداری در تاریخ 1395/12/30.

شماره سند:                                                 تولیدی کاشان                                       شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                  سند حسابداری                                     تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:  
شرح سند:  

تنظیم کننده:                                              تأیید کننده:                                                 تصویب کننده:



124

ب( روش میزان تولید: 
دراین روش که بیشتر در مؤسسات تولیدی کاربرد دارد، عمر مفید دارایی ثابت بر اساس مقدار تولید برآوردی 

تعیین می گردد.
مراحل محاسبه استهالک براساس میزان تولید:

1  استهالک هر واحد تولید:  

                                                                  ارزش اسقاط - بهای تمام شده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = استهالک هر واحد تولید

                                            کل تولید برآوردی دارایی در طی عمر مفید
2  استهالک دارایی در سال مورد نظر:

تولید واقعی دارایی در سال مورد نظر × استهالک هر واحد تولید= استهالک دارایی در سال موردنظر

اگر استهالک یک دارایی پس از 850 ساعت کارکرد معادل 1،020،000 ریال محاسبه شده باشد و فعالیت
ارزش اسقاط و کل ساعات کارکرد این دارایی به ترتیب 1،400،000 ریال و 6،000 ساعت برآورد شده 

باشد، قیمت تمام شدۀ این دارایی چند ریال است؟

ساعات کارکرد واقعی دارایی ها را با توّجه به اطالعات ارائه شده محاسبه کنید، )اطالعات هر ردیف به طور فعالیت
مستقل است(.

بهای تمام شده   
)ریال(

ارزش اسقاط
 )ریال(

ساعات کارکرد 
برآوردی

هزینه استهالک                     
)ریال(

ساعات کارکرد
 واقعی

8،500،0001،200،000 36،500820،000…………

…………50،0001،839،200    صفر12،100،000

28،620،0002،700،000   48،0003،412،800…………

30،850،0001،650،000   73،0003،256،000…………

…………60،0003،348،000    صفر37،200،000
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هزینه استهالک هر دوره برحسب میزان تولید تغییر پیدا مي کند، در این روش، مبلغي که بابت استهالک به 
هر واحد محصول تعلق مي گیرد، ثابت است.

مثال: 
شرکت آبادان در تاریخ 1395/9/18 یک دستگاه ماشین بافندگی به ارزش 76،000،000 ریال خریداری 
نمود، اگر ارزش اسقاط آن 6،000،000 ریال و در طی عمر مفید خود قادر باشد معادل 800،000 متر 

پارچه تولید کند، دارایی مذکور در سال 1395 معادل 12،000 متر پارچه تولید کرده است.
مطلوب است :

 محاسبه و ثبت استهالک در پایان سال 1395 

ریال  87/5 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ = استهالک تولید هر متر پارچه                                                                 6،000،000 - 76،000،000
800،000                                                                                  

                                           1،050،000 = 12000 × 87/5 = استهالک دارایی در سال 95

شماره سند:                                                      شرکت  آبادان                                  شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  1395/12/30                                سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

1،050،000هزینۀ استهالک ماشین آالت

1،050،000                         استهالک انباشتۀ ماشین آالت

جمع:  یک میلیون و پنجاه هزار ریال

شرح سند:  استهالک دارایی در سال 1395

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                             تصویب کننده:
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کار عملی 15   

درابتدای تیرماه 1386 مؤسسه حمل و نقل قائم یک دستگاه کامیون به بهای تمام شدۀ 140،750،000 ریال 
خریداری کرد، ارزش اسقاط دارایی پس از طی نمودن 350،000 کیلومتر معادل 20،000،000 ریال 

است، در طی سال های 1386 الی 1395 مقدار کارکرد این دارایی بر اساس جدول زیر است.
مطلوب است: 

تنظیم جدول استهالک دارایی در طی عمر مفید آن.

سال
کارکرد دارایی

)کیلومتر(
هزینه محاسبات

استهالک
استهالک 

انباشته
ارزش
دفتری

1386 22،000

1387 30،000

1388 36،000

1389 39،000

1390 41،500

1391 28،000

1392 34،000

139338،500

1394 44،000

1395 37،000

   جمع

کار عملی 16   

بهای تمام شده یک دستگاه ماشین تولید پتو 480،000،000 ریال و ارزش اسقاط آن 30،000،000 ریال 
و میزان تولید این دارایی در طی 8 سال عمر مفید معادل 150،000 پتو برآورد شده است، اگر این دارایی در 
طی سال های اول و دوم به ترتیب 16،000 و 15،200 پتو تولید کرده و نرخ مانده نزولی آن 12درصد باشد.
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مطلوب است : 
تعیین روش محاسبه استهالک برای دارایی مذکور براساس جدول زیر: 

هزینۀ استهالکهزینۀ استهالکهزینۀ استهالکهزینۀ استهالکسال

56،250،000100،000،00048،000،00057،600،000اول

56،250،00087،500،00045،600،00050،688،000دوم

روش .............................روش .............................روش .............................روش .............................جواب

استهالک مستحدثات زمین: 
مستحدثات زمین عبارت اند از دارایي هایي که جهت حفاظت و محصور کردن زمین و یا ایجاد محوطه جهت 

استفادۀ بهینه از تأسیسات و ساختمان ها، ایجاد فضاي سبز و تسهیل در رفت و آمد ایجاد می شوند.

مواردی را که می توان به عنوان مستحدثات فعالیت
زمین شناسایی کرد، نام ببرید:

شرکت گلستان در تاریخ 1395/9/18 یک قطعه زمین به ارزش 300،000،000 ریال خریداری کرد و بابت فعالیت
دیوارکشی آن 40،000،000 ریال، نرده کشی 15،000،000 ریال و آسفالت آن 25،000،000 ریال 
پرداخت نمود، اگر عمر مفید مستحدثات 12 سال و روش محاسبه استهالک مانده نزولی با نرخ 15 درصد 

باشد.

.................

.................

.................

مستحدثات
زمین

نرده

فضای سبز

.................
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شماره سند:                                                      شرکت گلستان                                 شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1395/12/30                                 سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:  

شرح سند:  

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                           تصویب کننده:

منابع طبیعي    

چند نمونه از منابع طبیعی را نام ببرید؟ چه عواملی باعث نقصان منابع طبیعی می شوند؟

از لحاظ تئوری، منابع طبیعي به گروهی از دارایي هاي ثابت در تملک واحد اقتصادی گفته مي شود که در 
طبیعت وجود داشته و داراي منافع آتي هستند.

معموالً منابع طبیعي به عنوان دارایي هاي تهی شونده شناخته می شوند که به طور فیزیکي در فرایند تولید 
نسبت  به  و  شود  می  فیزیکي  تغییر  موجب  آنها  از  بهره برداري  یا  استخراج  مي گیرند،  قرار  استفاده  مورد 
بهره برداري، ارزش خود را از دست مي دهند، جنگل ها، منابع نفت و گاز طبیعي و انواع معادن )طال، نقره و 

زغال سنگ( نمونه هایی از منابع طبیعی هستند.
استهالک منابع طبیعي:  عبارت است از سرشکن کردن و تخصیص مبلغ استهالک پذیر یک منبع طبیعي 

به مقدار محصولي که از آن استخراج یا بهره برداري مي شود.
تفاوت استهالک دارایی های مشهود با منابع طبیعي در نحوه مستهلک شدن دارایی است، به این معنی 
به دلیل استفادۀ زیاد،  با گذشت زمان و  که دارایی های مشهود مانند ساختمان، ماشین آالت و تجهیزات 
نابابی، پوسیدگی و کفایت نداشتن، توان اولیه خود را از دست می دهند درحالی که استخراج از منابع طبیعی 

و کاهش ذخیره آنها موجب استهالک مي شود.

فعالیت

مطلوب است : 
محاسبه و ثبت استهالک مستحدثات زمین در پایان سال 1395.
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عوامل محاسبه استهالک منابع طبیعي:
 بهای تمام شده: بهای تمام شدۀ منابع طبیعی شامل 
مخارج تحصیل، اکتشاف و استخراج ، تولید، تکمیل 
عملیات، مخارج مربوط به تهیه امکانات و تجهیزات 

پشتیبانی و خرید اراضی و آماده سازی آن است.
برآورد میزان ذخایر منابع طبیعی: تخمین مقدار کل 
محصولی که از یک منبع طبیعی می توان استخراج 

کرد.
برآورد ارزش خالص بازیافتنی: تخمین خالص مبلغی که 
در پایان بهره برداری از منابع، از طریق واگذاری یا فروش 
ابتدای  در  مبلغ  این  گردد،  می  تحصیل  به دیگران  آن 
بهره برداری از منبع طبیعی برآورد می گردد، معموالً این 
مبلغ در استهالک دارایی های مشهود به عنوان ارزش 

اسقاط شناخته می شود.

بهای تمام شده

عوامل محاسبۀ 
استهالک

منابع طبیعی
برآورد

میزان ذخایر

برآورد
ارزش خالص 

بازیافتنی

استهالک هر واحد 
                                                      ارزش خالص بازیافتنی - بهای تمام شده 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = استهالک هر واحد 
                                                             مقدار محصول قابل استخراج

محاسبه مبلغ استهالک و ثبت حسابداری آن :

میزان تولید یا استخراج از منبع طبیعی در سال × استهالک هر واحد = مبلغ استهالک ساالنه

طرف بدهکار ثبت استهالک منابع طبیعی براساس محصول استخراج شده و نوع طبقه بندی آن در دفاتر یک 
مؤسسه شناسایی و درج می گردد.

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

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

××                         استهالک انباشته
جمع:  

شرح سند: ثبت استهالک منابع طبیعی.....

تنظیم کننده:                                  تأیید کننده:                                                تصویب کننده:
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مطلوب است:
محاسبه استهالک این دارایی و تکمیل سند حسابداری

   محاسبات: 
 

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

موجودی سنگ آهن

                   استهالک انباشته معدن سنگ آهن

جمع:  

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                          تأیید کننده:                                            تصویب کننده:

 بهاي تمام شده یک معدن سنگ آهن در شرکت البرز اعم از  قیمت خرید اراضي و کلیه مخارج اکتشاف فعالیت
و فراهم آوردن امکان بهره برداري از معدن بالغ بر300،000،000 ریال است، اگر توان استخراج از این 
معدن یا در واقع ذخیره اقتصادي آن طبق نظر کارشناسان فني 500،000   تن سنگ  آهن برآورده شده 
باشد و ارزش خالص بازیافتني این معدن در پایان بهره برداري  معادل 20،000،000 ریال برآورد گردد 

و شرکت در سال جاری معادل 60،000 تن از این معدن استخراج نموده باشد.

از آن فعالیت برآورد میزان استخراج  بهاي تمام شدۀ یک چاه نفت در شرکت کیش 480،000،000ریال و 
طبق نظر کارشناسان فني 300،000 بشکه و نیز برآورد ارزش تخلیه زمین در پایان بهره برداري معادل 
بشکه  جاري 16،000  مالي  دوره  نفت طي  چاه  استخراج  میزان  چنانچه  است،  ریال   30،000،000
باشد، مبلغ تحلیل چاه نفت )استهالک( را در سال جاري محاسبه و در سند حسابداری آن را تنظیم و 

ثبت کنید:

محاسبات:
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شماره سند:                                                 شرکت کیش                                          شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                 سند حسابداری                                      تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:  

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                          تأیید کننده:                                        تصویب کننده:

استهالک دارایی های نامشهود: 
نامشهود  دارایی های  برای  مبلغ سرمایه گذاری  تخصیص 
طی عمر مفید آنها به هزینه که غالباً برای اهداف حسابداری 
و مالیاتی صورت می گیرد، استهالک دارایی های نامشهود 

گفته می شود.
......................

...........

فاقد 
موجودیت 

عینی

     ویژگی های
      دارایی

      نامشهود

ویژگی های دارایی نامشهود را در شکل روبه رو بنویسید.فعالیت

برخی از دارایی های ثابت نامشهود، قابل شناسایی بوده و موجودیت و حقوق آنها از مؤسسه مجزاست، مانند 
حق اختراع و حق تألیف و برخی دیگر قابل شناسایی نیستند و موجودیت آنها از مؤسسه مجزا نیست مانند 

سرقفلی حق کسب و عالئم تجاری.
عوامل محاسبه استهالک دارایی های نامشهود همانند دارایی های مشهود، سه عامل قیمت تمام شده، عمر 

مفید و ارزش اسقاط است.
1  بهای تمام شده: بهاي تمام شده یک دارایي نامشهود واحد اقتصادی شامل تمام مخارج ضروري است 
که به طور مستقیم یا براساس مباني تخصیص معقول و یکنواخت قابل انتساب به ایجاد، تولید و آماده سازي 

دارایي براي استفاده مورد نظر مدیریت است.
2 عمر مفید: عمر مفید عبارت  است  از مدت  زماني   که  انتظار مي رود یک  دارایي، مورد استفاده  واحد تجاري  
قرار گیرد یا تعداد تولید یا سایر واحدهای مشابه که انتظار می رود در فرایند استفاده از دارایی توسط واحد تجاری 

تحصیل شود.
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دارایی های نامشهود از لحاظ عمر مفید به دو دسته زیر قابل تقسیم می باشند:

الف( دارایی های نامشهود با عمر مفید معین:
اگر عمر مفید دارایی نامشهود معین یا محدود به قرارداد یا قوانین باشد، دارایی مزبور باید در طول این مدت 

مستهلک گردد، مانند حق تألیف، حق اختراع، فرانشیز و نرم افزارهای رایانه ای.
مبلغ استهالک پذیر دارایي نامشهود با عمرمفید معین باید برمبناي سیستماتیک طي عمر مفید آن مستهلک 
شود، محاسبه استهالک باید از زماني شروع شود که دارایي براي استفاده آماده باشد، یعني زماني که دارایي 

در موقعیت و شرایط الزم براي استفاده مورد نظر مدیریت قرار دارد.

ب( دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین:
برخی دارایی های نامشهود، عمر مفید نامعین دارند و استهالک برای این نوع دارایی ها محاسبه نمی شود، 

مانند سرقفلی حق کسب، حق امتیاز آب و برق.
3  ارزش  اسقاط :

 معموالً ارزش اسقاط دارایی نامشهود با عمر مفید معین، صفر درنظر گرفته می شود.

روش های محاسبه استهالک و ثبت آن : روش هاي  متفاوتي  را مي توان  جهت  تخصیص  مبلغ  استهالک پذیر 
یک  دارایي  نامشهود طي  عمر مفید آن  به کار گرفت ، این  روش ها شامل  خط  مستقیم ، مانده نزولي  و کارکرد 

است.
هم زمان با مصرف  منافع  اقتصادي  دارایي  نامشهود توسط  مؤسسه، مبلغ  دفتري  آن  دارایي  کاهش  مي یابد، و 

این کاهش تحت عنوان استهالک به صورت زیر ثبت می شود:

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

          ××هزینه استهالک دارایی نامشهود

××                             استهالک انباشته دارایی نامشهود

جمع:  

13xx شرح سند: استهالک دارایی نامشهود در سال

تنظیم کننده:                                      تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

با توجه به تغییرات سریع در فناوری، احتمال می رود عمر مفید بسیاری از دارایی های نامشهود کوتاه 
باشد.
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مطلوب است: 
ثبت استهالک این دارایی  در سال  اول به روش خط مستقیم.

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

هزینه استهالک حق تألیف

                              استهالک انباشته حق تألیف

جمع:  

شرح سند: استهالک حق تألیف 

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

بهای تمام شده حق تألیف در شرکت قشم معادل 125،000،000 ریال است، اگر عمر مفید آن 4 سال فعالیت
و فاقد ارزش اسقاط باشد.

شرکت تبریز در ابتدای خرداد ماه 1395 با سرمایه ای معادل 5،000،000 ریال تشکیل شد، در تاریخ 1395/3/8 فعالیت
هزینه های تأسیس این شرکت معادل 1،200،000 ریال از حساب جاری پرداخت شد.

 مطلوب است: 
ثبت پرداخت هزینه تأسیس در خرداد ماه 1395

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:  

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                        تأیید کننده:                                         تصویب کننده:

طبق مادۀ 149 قانون مالیات های مستقیم، هزینۀ تأسیس در سال تأسیس به میزان صد    در  صد قابل استهالک  است. نکته

هزینۀ تأسیس در طبقه بندی حساب ها، جزء کدام طبقه قرار می گیرد؟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

ــای 6 ــون مالیات ه ــاده 149 قان ــق م ــتهالک )مطاب ــدول اس ــف ج تعری
مســتقیم( 

توانایی محاسبه استهالک دارایی های ثابت 7

توانایی تکمیل جدول استهالک دارایی های ثابت8

تعریف هزینه استهالک و استهالک انباشته 9

توانایی ثبت سند حسابداری استهالک دارایی های ثابت 10
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استفاده از دارایی های کاماًل مستهلک شده:
دارایی کاماًل مستهلک شده ، شامل آن دارایی می باشد که به پایان عمر مفید برآوردی خود رسیده است، 
به طور معمول در چنین شرایطی باید این دارایی کنار گذاشته شود ولی امکان دارد مؤسسه نتواند دارایی 
اینکه عمر  یا  این دارایی استفاده نماید  از  باشد  جدیدی را جایگزین دارایی مستهلک شده نماید و مجبور 
مفید واقعی این دارایی بیشتر از عمر مفید برآوردی آن باشد. در این حالت، مؤسسه می تواند از دارایی مذکور 

استفاده کند ولی هزینۀ استهالک جدیدی برای دارایی مذکور محاسبه و ثبت نمی شود.

تذکر:
جمع هزینۀ استهالک یک دارایی نمی تواند بیشتر از بهای تمام شده آن دارایی باشد؛ اما امکان دارد یک 

مؤسسه استفاده از یک دارایی را بعد از پایان عمر مفید آن نیز ادامه دهد.

عدم استفاده از دارایی ثابت به صورت موقت:
امکان دارد در مواقعي از یک قلم دارایي هاي ثابت به دالیلي، موقتاً استفاده نشود، از لحاظ نظري این سؤال 

مطرح است که آیا در این زمان استهالک باید محاسبه شود یا خیر؟
از یک طرف، تخصیص بهاي تمام شدۀ دارایي هاي ثابت به دوره هاي مختلف استفاده از آن در اجراي اصل تطابق 
هزینه ها با درآمد صورت مي گیرد و چون در مدت استفاده نکردن، درآمدي از این دارایي تحصیل نمي شود 

طبیعتاً باید استهالک متوقف و محاسبه نگردد.
ازطرف دیگر، عالوه بر به کارگیری، عوامل دیگري نظیر گذشت زمان و نابابي در محاسبۀ استهالک دارایي ها 
مؤثراست که استفاده نکردن موجب ازبین رفتن آثار آنها نمي شود، در نتیجه استهالک باید ادامه و محاسبه 

گردد.
گردد،  غیرفعال  یا  بالاستفاده  موقت  به طور  دارایي  که  زماني  در  حسابداری،   11 شماره  استاندارد  طبق   
استهالک آن متوقف نمي شود مگر اینکه کاماًل مستهلک شده باشد، ولی اگر روش های استهالک مبتنی بر 

نشود. محاسبه  تواند  می  استهالک  باشد  نداشته  وجود  تولید  که  درصورتی  باشد،  کارکرد 
در اجرای مقررات ماده 149 قانون مالیات های مستقیم، در تبصرۀ مادۀ 6 این قانون بیان شده است که مؤسسات 
توانند در موارد غیرفعال یا بالاستفاده ماندن موقت دارایی بیش از شش ماه متوالـی در یک دورۀ مالی،  می 
هزینۀ استهالک دارایی مزبور در مدت بالاستفاده را به میزان 30 درصد محاسبه کنند، در این صورت چنانچه 
محاسبه استهالک برحسب مدت باشد، معادل 70درصد مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، 
به باقی ماندۀ مدت تعیین شده برای استهالک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد، حکم این تبصره در مورد 

ساختمان ها و تأسیسات ساختمانی و دارایی های نامشهود با عمر مفید معین جاری نیست.

عمر مفید یک خودرو در مؤسسه قم 10 سال می باشد، آیا مؤسسه می تواند از این دارایی بیش از10 سال فعالیت
استفاده نماید؟ در این مورد بحث کنید.
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مخارج بعد از تحصیل دارایی های ثابت مشهود:
نماید. با  این دارایی ها پرداخت  ارتباط  را در  ثابت، مبالغی  از تحصیل دارایی های  بعد  امکان دارد مؤسسه 

به دو دسته زیر تقسیم می شوند: ثابت  از تحصیل دارایی های  بعد  هزینه های 
الف( تعمیرات جزئی:

 مخارجی از قبیل تعمیرات عادی که منافع حاصل از خدمات دارایی را افزایش نداده و برای حفظ دارایی در 
وضعیت عادی صورت می گیرد، به عنوان هزینه های جاری ثبت می شود، مانند تعویض الستیک وسایط نقلیه، 

تعمیر جزئی ساختمان مؤسسه و غیره.

ب( تعمیرات اساسی )مخارج سرمایه ای(:
اساسی در  بهبود  و  افزایش عمر مفید  افزایش ظرفیت و کارایی،  به  بهسازی که  و  تعویض  مانند  مخارجی 
کیفیت محصول یا کاهش بهای تمام شده محصول  تولیدی توسط دارایی منجر می گردد به عنوان تعمیرات 
استفاده  آتی مورد  به دوره های  استهالک  از طریق  و  این مخارج  دارایی مربوطه منظور  به حساب  اساسی 

می شود.  سرشکن 
نحوه مستهلک نمودن تعمیرات اساسی:

طبق ماده 149 قانون مالیات های مستقیم، مخارج مربوط به تعمیر اساسی دارایی در زمان انجام هزینه به 
ارزش دفتری دارایی اضافه و در طی باقیمانده عمر مفید دارایی، قابل استهالک خواهد بود. مخارج مربوط به 
تعمیر اساسی دارایی های ثابت که پس از پایان عمر مفید دارایی انجام می شود، در سال انجام مخارج، قابل 

استهالک است.
مثال:

اطالعات زیر مربوط به شرکت »خلیج فارس« در دست است:

بهای تمام شده ماشین آالت در تاریخ 1392/1/1 )تاریخ خرید(                   50،000،000 ریال 
عمر مفید دارایی                                                                                          10 سال                                                                                                 

مانده استهالک انباشته تا پایان سال 1394                                                  15،000،000
روش استهالک                                                                                        خط مستقیم    

شرکت هرمزگان در ابتدای سال 1390 تجهیزاتی را به قیمت تمام شده 18،000،000 ریال خریداری فعالیت
نمود، این شرکت از دارایی مذکور در سالهای 1390 الی 1392 استفاده و استهالک آن را محاسبه کرد، 
ولی در سال 1393 به دالیلی فقط 2 ماه آخر از این دارایی استفاده کرد، اگر ارزش اسقاط دارایی و عمر 
مفید آن به ترتیب 3،000،000 ریال و 5 سال و روش محاسبه استهالک خط مستقیم باشد، استهالک 

دارایی در سال 93 چند ریال است؟ 

مدت باقیمانده از عمر مفید تجهیزات شرکت هرمزگان را بنویسید.فعالیت
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شرکت در ابتدای سال 1395 مبلغ 7،000،000 ریال بابت تعمیرات اساسی ماشین آالت از حساب جاری 
پرداخت نمود، این تعمیرات باعث افزایش کارایی این دارایی شده است.

مطلوب است:
 الف(ثبت پرداخت بابت تعمیرات اساسی در سند حسابداری

                  ب( ثبت استهالک دارایی در پایان سال 1395

شماره سند:                                                   شرکت خلیج فارس                                  شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1395/1/1                                       سند حسابداری                                       تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
7،000،000ماشین آالت

7،000،000                موجودی نقد ـ بانک
جمع: هفت میلیون ریال

شرح سند: پرداخت بابت تعمیرات اساسی ماشین آالت 
تنظیم کننده:                                       تأیید کننده:                                                 تصویب کننده:

محاسبه هزینه استهالک در سال 1395:
50،000،000بهای تمام شده ماشین آالت

7،000،000+ تعمیرات اساسی
57،000،000بهای تمام شده جدید

)15،000،000(کسر می شود: استهالک انباشته
42،000،000ارزش دفتری )مبنای محاسبه استهالک(

7÷ عمر مفید باقیمانده
   6،000،000هزینه استهالک ساالنه

شماره سند:                                                شرکت  خلیج فارس                                    شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1395/12/30                               سند حسابداری                                         تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
6،000،000هزینه استهالک ماشین آالت

6،000،000                استهالک انباشته ماشین آالت
جمع:  شش میلیون ریال

شرح سند: استهالک ماشین آالت در سال 1395
تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                                       تصویب کننده:
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لیست دارایی های ثابت و مشخصات آن 
 صورت برداری از دارایی های ثابت به منظور مشخص کردن وضعیت دارایی ثابت شرکت از نظر کّمی و کیفی 
تنظیم می گردد، فرم صورت برداری از دارایی های ثابت با توّجه به نوع دارایی ثابت، شکل های متفاوتی دارد، 

یک نمونه از  این فرم ها به صورت زیر ارائه شده است:

افرادی که فرم باال را تکمیل می کنند باید اطالعات دقیق مربوط به اموال را در آن ذکر نمایند، پس از پایان 
تهیه  را  گزارشی  نشده  مشاهده  ثابت  دارایی های  مورد  در  اموال  ادارۀ  رئیس  آن،  بررسی  و  صورت برداری 
می کند، همچنین دارایی های مازاد باید به بخش هایی که نیاز دارند ارسال گردد، دارایی هایی که نیاز به تعمیر 
دارند، باید پیگیری های الزم برای تعمیر آنها صورت گیرد و درنهایت در خصوص دارایی اسقاطی تصمیمات 

الزم اخذ شود.

لیست صورت برداری دارایی ثابت

شرکت ..............................

فرم صورت برداری اموال

تاریخ صورت برداری .......................                             لغایت ............................                                  واحد: ..................

ف
ردی

وضعیتمحل استقرار زمان مشاهدهسریال فنیمشخصات اموال

1234نام مسئول نگهداریکدقسمتشرحپالک

1

2

3

4

5

مدیر امور مالیرئیس اداره حسابداری مدیریتکارشناس مسئول امین اموالامین اموال

نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

امضاءامضاءامضاءامضاء

4ـ اسقاط3ـ مازاد2ـ قابل استفاده1ـ نو
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مسائل پایان فصل 

1  آیا مؤسسه ای می تواند در هر سال از یک روش خاص برای محاسبه استهالک دارایی استفاده کند 
و روش استهالک را تغییر دهد؟ دلیل آن را بیان کنید. 

2   اگر مؤسسه ای برای انجام کارهای اداری خود اقدام به خرید یک دستگاه رایانه به ارزش 25،000،000 ریال 
نمود که شامل صفحه کلید، صفحه نمایش، موس، اسپیکر، کیس و غیره، استهالک رایانه باید یکجا محاسبه 

گردد یا استهالک هر قطعه به طور جداگانه محاسبه می گردد؟

بحث کنید

هر یک از نمودارهای زیر مربوط به کدام روش استهالک است؟فعالیت

کار عملی 17   

شرکت گلستان اثاثه ای را به بهای تمام شده 1،600،000 ریال خریداری نمود، ارزش اسقاط دارایی پس از 
5 سال معادل 100،000 ریال است.

مطلوب است: 
تنظیم جدول استهالک اثاثه در طی عمر مفید براساس روش های زیر:

1  خط مستقیم
2  مجموع سنوات

3  نزولی با نرخ مضاعف

مبلغ استهالکمبلغ استهالکمبلغ استهالک

 زمان
روش ...........................................

 زمان
روش ...........................................

 زمان
روش ...........................................

بهای تمام شده یک دارایی در شرکت سبزوار 48،000،000 ریال و عمر مفید آن 15 سال و فاقد فعالیت
ارزش اسقاط است، اگر روش محاسبه استهالک آن مجموع سنوات باشد.

مبلغ استهالک دارایی در هر یک از سال های زیر را محاسبه نمایید:
سال اول .................       سال ششم .................       سال دوازدهم .................       سال پانزدهم .................
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کار عملی 18   

در ابتدای سال 1395 شرکت اهواز یک دستگاه ماشین آالت به مشخصات زیر خریداری نمود:
بهای تمام شده 380،000،000 ریال ـ ارزش اسقاط      20،000،000

برآورد عمر مفید:    
برحسب سال:                      8 سال 

برحسب ساعات کارکرد         90،000 ساعت
برحسب میزان تولید            72،000 واحد

مطلوب است: 
محاسبه مبلغ استهالک ماشین آالت در پایان سال های 1395 و 1396 بر اساس هریک از روش های زیر:

الف( خط مستقیم 
ب( مانده نزولی با نرخ %12

ج( مجموع سنوات 
د( نزولی با نرخ مضاعف

هـ( ساعات کارکرد با فرض اینکه ساعات کارکرد دارایی در سال های مذکور به ترتیب 14،000 و 11،500 
ساعت است.

و( میزان تولید با فرض  اینکه مقدار تولید دارایی در سال های مذکور به ترتیب  10،500 و 9،800 واحد 
است.

کار عملی 19   

اطالعات زیر مربوط به اولین سال بهره برداری از دارایی های ثابت شرکت اراک است، به جای عالمت سؤال 
گزینه مناسب را بنویسید.

بهاینام دارایی
تمام شده

عمر 
مفید

ارزش 
اسقاط

روش محاسبه 
استهالک

ماه های
 بهره برداری

نرخ 
استهالک

مبلغ 
استهالک

؟ـ5خط مستقیمصفر12،000،00010سردخانه
؟12%8مانده نزولیصفر-45،000،000ژنراتور

412،500ـ9خط مستقیم10500،000؟موتورسیکلت
1،550،000ـ12خط مستقیمصفر؟6،200،000حق الّتألیف
؟ـ9مجموع سنوات7،400،0006400،000اثاثه اداری
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کار عملی 20   
با مراجعه به کتاب همراه هنرجو، نحوه محاسبه استهالک دارایی های زیر را بر اساس ماده 149 مالیات های 

مستقیم تعیین نمایید.

نرخ/ مدت روش محاسبه استهالکنام دارایی
چمن طبیعی

چمن مصنوعی
شتر مرغ

اثاثیه هتل ها
پمپ های سانتریفیوژ

وانت بار

کار عملی 21   

اطالعات زیر مربوط به دارایی های ثابت شرکت البرز در سال 1395 می باشد.
مانده دارایی ها در ابتدای دوره:

مانده استهالک انباشتهروش استهالکعمر مفیدارزش اسقاطبهای تمام شدهنام دارایی

2،000،000خط مستقیم15صفر120،000،000ساختمان آجری

13،700،000نزولی با نرخ 15%-صفر80،000،000ماشین آالت

رویدادهای طی سال 1395:

تاریخ 1395/2/18: خرید یک دستگاه وسایط نقلیه به بهای تمام شده 65،000،000 ریال و پرداخت وجه 
آن پس از محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از حساب جاری شرکت، عمر مفید دارایی 10 سال و ارزش اسقاط 

آن صفر و براساس روش خط مستقیم مستهلک می شود.
بهای   %40 پرداخت  و  ریال   380،000،000 ارزش  به  فلزی  ساختمان  دستگاه  یک  خرید   :1395/4/2
بابت  شرکت  همچنین  شود،  پرداخت  دیگر  ماه   6 شد  قرار  مابقی  بابت  و  جاری  حساب  از  ساختمان 
حق  کمیسیون بنگاه 380،000 ریال است که با احتساب مالیات از حساب صندوق شرکت پرداخت شد. 
می باشد. صفر  دارایی  اسقاط  ارزش  و  بوده  سال   25 آن  مفید  عمر  و  مستقیم  خط  استهالک  محاسبه  روش 
95/7/17: خرید یک دستگاه تست اسکناس معادل 1،300،000 ریال از یک فروشنده ای که در سامانه 
مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نکرده است. وجه فاکتور از حساب جاری پرداخت گردید. ارزش اسقاط دارایی 

100،000 ریال و عمر مفید آن 5 سال و روش های محاسبه استهالک، خط مستقیم است.
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مطلوب است: 
محاسبه استهالک دارایی های شرکت البرز در سال 1395 و تکمیل جدول زیر.

شرکت البرز

جدول دارایی های ثابت و استهالک آنها موضوع ماده 149 قانون مالیات های مستقیم سال مالی 1395

شرح اقالم 
دارایی

ارزش دفتریاستهالک انباشتهبهای تمام شده

مانده 
اول 
دوره

دارایی 
خریداری شده 

طی دوره

دارایی 
فروش رفته 

طی دوره

انتقاالت 
بین اقالم 
دارایی ها

مانده
آخر دوره

مانده 
اول دوره

استهالک 
سال جاری

استهالک 
دارایی های 
فروش رفته

انتقاالت 
بین اقالم 
دارایی ها

مانده 
پایان دوره

مانده پایان 
سال مالی )نقل 

به ترازنامه(

ساختمان

ماشین آالت

وسایط نقلیه

اثاثه و منصوبات

جمع کل
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1  عمر مفید و ارزش اسقاط به صورت ......................... تعیین می گردند.
2  هنگامی که مانده ارزش دفتری دارایی به کمتر از ......................... درصد  بهای تمام شده دارایی برسد، کل 

مانده ارزش دفتری در سال بعد یکجا قابل استهالک است.
3   برای محاسبه استهالک طبق قانون مالیات های مستقیم، ارزش اسقاط دارایی معادل .........................  در 

نظر گرفته می شود.
4   از دالیل بهای تمام شده دارایی ثابت می باشد.

5   دارایی، منابع اقتصادی واحد اقتصادی هستند که دارای منافع ......................... باشد.
6   اگر عمر مفید اثاثه ای 4 سال باشد، مجموع سنوات آن معادل  ......................... است.

7   از دالیل محاسبه استهالک دارایی های ثابت می باشد.
8   محاسبه استهالک برای رعایت کدام یک از اصول حسابداری صورت می گیرد.

9    از فراورده های نفت است.
10   اختصاص یک کد یا شناسه خاصی به یک دارایی برای کنترل مؤثر آن در یک واحد اقتصادی.

11 به فضایي گفته مي شود که براساس یک سیستم طبقه بندي صحیح، اموال یک واحد اقتصادی در آن 

مي شود.  نگهداري 
12 یکی از منابع طبیعی که دارای ارزش باالیی است.

13 استهالک در لغت به معنای ......................... است.

14 از دارایی ثابت مشهود که استهالک پذیر نیست.

15 استهالک در این روش براساس مقدار محصول تولید شده و ساعات فعالیت محاسبه می شود.

16 از اجزای معادله حسابداری است.

17 معموالً منابع طبیعي به عنوان دارایي هاي .........................  شونده شناخته می شوند.

کار عملی 22   

جدول زیر را با توّجه به اطالعات ذکر شده تکمیل نمایید.
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شرح کار:
1  آشنایي با جدول استهالک موضوع ماده 149 قانون مالیات هاي مستقیم )آشنایي با روش هاي استهالک(

2 توانایي محاسبه استهالک موضوع ماده 149 قانون مالیات هاي مستقیم
3 توانایي تهیه و تنظیم جدول استهالک دارایي ها

4 توانایي صدور سند حسابرسي استهالک دارایي ها
5 آشنایي با ارزش دفتري و قیمت تمام شده دارایي

6 تنظیم کارت اموال )قیمت خرید ، ارزش اسقاط ، عمر مفید روش استهالک و ...(
7 توانایي ثبت استهالک در کارت دارایي

8 تهیه لیست دارایي هاي ثابت

حسابداري،  استانداردهاي  و  مستقیم  مالیات هاي  قانون  براساس  ثابت(  )دارایي هاي  اموال  استهالک  سند  صدور  عملکرد:   استاندارد 
آیین نامه هاي داخلي و اسناد خرید اموال

شاخص ها:
3 محاسبه استهالک دارایي هاي ثابت 2 تعیین روش استهالک دارایي هاي ثابت     1  تنظیم کارت اموال                                       

2  تهیه لیست دارایي هاي ثابت     5    ثبت استهالک در کارت اموال            4  صدور سند حسابداري استهالک دارایي هاي ثابت     
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: میز و صندلي اداري- ملزومات اداري
ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهیزات: کامپیوتر- پرینتر- نرم افزار- اتاق کار- ماشین حساب- جدول محاسبه استهالک در قانون مالیات هاي 

مستقیم جهت محاسبه استهالک- کارت اموال- لیست اموال دارایي 

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1تنظیم کارت اموال1
2تعیین روش استهالک دارایي هاي ثابت2
1تعیین روش استهالک دارایي هاي ثابت3
1صدور سند حسابداري استهالک دارایي هاي ثابت4
1ثبت استهالک در کارت اموال5
1تهیه لیست دارایي هاي ثابت6

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 سند استهالک اموال )دارایی های ثابت(



مورد  در طی چند سال  و  فعالیت های خود خریداری  اجرای  راستای  در  که شرکت  دارایی هایی هستند  ثابت،  دارایی های 
استفاده قرار می دهد، در زمانی که دارایی ثابت توانایی برآوردن نیازهای شرکت را نداشته باشد، یا بنا بر دالیلی؛ از جمله 
باید ضمن  به اشخاص دیگر می کند، حسابداران  یا فروش آن  به برکناری  اقدام  کاهش کیفیت محصوالت تولیدی، شرکت 
بررسی کامل بودن کلیه مستندات مربوط به برکناری یا فروش دارایی ثابت، توانایی ثبت و صدور سند حسابداری را در این 

باشند. داشته  خصوص 

فصل 3

صدور اسناد کنارگذاری و فروش دارایی ثابت
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َِّتی َجَعَل اهلُل لَُکْم ِقَیاًما َواْرُزُقوُهْم ِفیَها َواْکُسوُهْم َو ُقولُوا لَُهْم َقْواًل َمْعُروًفا َفَهاء أْمَوالَُکُم ال َواَل تُْؤتُوا السُّ

و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام ]زندگی[ شما قرار داده به سفیهان مدهید و]لی[ از ]عواید[ آن به 
ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید و با آنان سخنی پسندیده بگویید.

                                                                                                                                                                                               ) سوره نسا، آیه 5( 

مقدمه   

   آیا می دانید یک حسابدار در زمان کنارگذاری یا فروش یک دارایی ثابت چه مدارک و مستنداتی را بررسی 
می کند؟ 

   آیا می دانید سود و زیان ناشی از کنارگذاری یا فروش یک دارایی ثابت چگونه محاسبه می شود؟
   صدور سند حسابداری در زمان فروش یا کنارگذاری دارایی ثابت به چه صورت انجام می پذیرد؟

  صدور سند حسابداری خروج دارایی های امانی نزد شرکت چگونه انجام می پذیرد؟

استاندارد عملكرد
توانایی صدور سند حسابداری کنارگذاری دارایی ثابت براساس مدارک و اسناد مثبته طبق 

استانداردهای حسابداری و آئین نامه های داخلی

شایستگی  هایی که در این فصل کسب می کنید:
1  کنترل اسناد و مدارک کنارگذاری دارایی ثابت 

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

4  صدور سند خروج دارایی امانی نزد شرکت
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پس از خرید دارایی ثابت و استفاده از آن، مخارجی برای حفظ شرایط فعلی دارایی یا بهبود شرایط فعلی انجام 
می گیرد، مخارج پس از تحصیل دارایی ثابت یا به عنوان مخارج جاری تلقی می گردد )هزینه( یا به عنوان 

مخارج سرمایه ای )دارایی( در نظر گرفته می شود.

چه تفاوتی بین مخارج جاری و مخارج سرمایه ای دارایی ثابت وجود دارد؟فعالیت

2  تعویض الستیک و برف پاک کن؛ 1  خرید یک دستگاه وسیله نقلیه جهت گسترش فعالیت؛            
4  تعویض روغن وسایل نقلیه؛  3  تعویض اتاق وسیلۀ نقلیه؛                                             

6  خرید بنزین برای وسایل نقلیه. 5  تعمیر اساسی موتور یکی از وسایل نقلیه؛                          

مخارج جاریمخارج سرمایه ایشرح

*- خرید یک دستگاه وسیلۀ نقلیه باری جهت گسترش فعالیت

*- تعویض الستیک و برف پاک کن

- تعویض اتاق وسیلۀ نقلیه 

- تعویض روغن وسایل نقلیه

- تعمیر اساسی موتور یکی از وسایل نقلیه

- خرید بنزین برای وسایل نقلیه

آژانس مسافرتی »اردبیل« دارای چندین اتومبیل بین شهری است و با استفاده از آنها اقدام به جابه جایی فعالیت
مسافر بین شهرهای مختلف می کند. در طی سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395، شرکت اقد ام به 
انجام مخارجی به شرح زیر کرده است. تعیین کنید که کدام یک از مخارج به عنوان دارایی و کدام یک 

به عنوان هزینه در دفاتر شناسایی می شود.

مبلغ فعالیت به  منسوجات  تولید  ماشین آالت  خرید  به  اقدام   1393 سال  ابتدای  در  »سمنان«  شرکت 
240،000،000 ریال به صورت نقدی کرده است. روش استهالک خط مستقیم، عمر مفید ماشین آالت 
مذکور 8 سال و ارزش اسقاط آن در پایان عمر مفید صفر است. در ابتدای سال 1395 شرکت اقدام به 
تعمیر دارایی مذکور به مبلغ 23،000،000 ریال نمود که عمر مفید دارایی را یک سال افزایش داد. 

مطلوب است:
ثبت حسابداری مربوط به خرید دارایی ثابت، هزینه استهالک سال های 1393 الی 1395، هزینه تعمیرات 

اساسی دارایی ثابت.
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ثبت خرید ماشین آالت

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

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                               تأییدکننده:                                                تصویب کننده:

ثبت هزینه استهالک سال 1393

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

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                               تأییدکننده:                                                تصویب کننده:

ثبت هزینه استهالک سال 1394

شمارۀ سند:                                                             شرکت.........                                               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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ثبت هزینه تعمیرات اساسی

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

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                               تأییدکننده:                                                تصویب کننده:

ثبت هزینه استهالک سال 1395

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

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                               تأییدکننده:                                                تصویب کننده:

در  این فعالیت کند؟  تفکیک  هم  از  را  و سرمایه ای  مخارج جاری  می تواند  نظر شما چگونه یک حسابدار  به 
کنید. بحث  هنرآموز  کمک  با  خصوص 

معموالً شرکت ها آئین نامه ای تحت عنوان آئین نامۀ تفکیک مخارج جاری از سرمایه ای در اختیار دارند. در  این 
آیین نامه، مبلغی به عنوان مبنا در نظر گرفته می شود و مخارج کمتر از آن مبلغ به عنوان مخارج جاری و 

مخارج بیشتر از آن مبلغ به عنوان مخارج سرمایه ای تلقی می گردد. 

شرکت »ایران« اقدام به خرید یک دستگاه خودرو به صورت نقدی طی چک شمارۀ 156721 به مبلغ فعالیت
220،000،000 ریال در ابتدای سال 1395 کرده است. در طی ماه اول سال 1395 مخارج شرکت در 
خصوص وسیلۀ نقلیۀ مذکور به میزان 10،800،000 ریال هزینۀ بنزین و 45،000،000 ریال برای 
اعمال  را بدون  نقدی پرداخت شده اند. سند حسابداری  به صورت  بوده است که  اساسی موتور  تعمیر 

مالیات بر ارزش افزوده صادر کنید.
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سند حسابداری خرید یک دستگاه خودرو

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

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
....................................220،000،000

220،000،000         موجودی نقد

220،000،000220،000،000جمع: دویست و بیست میلیون ریال

شرح سند: صدور چک شمارۀ 156721 بانک .... جهت خرید یک دستگاه خودرو

تنظیم کننده:                                                               تأییدکننده:                                                تصویب کننده:

سند حسابداری پرداخت هزینه سوخت

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

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
.........................................10،800،000

10،800،000         موجودی نقد

10،800،00010،800،000جمع: ده میلیون و هشتصد هزار ریال

شرح سند: پرداخت جهت هزینه سوخت طی فروردین ماه

تنظیم کننده:                                                               تأییدکننده:                                                تصویب کننده:

سند حسابداری تعمیر اساسی موتور

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

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
............................................45،000،000

45،000،000         موجودی نقد

45،000،00045،000،000جمع: چهل و پنج میلیون ریال

شرح سند: پرداخت بابت تعمیر اساسی موتور ماشین

تنظیم کننده:                                                               تأییدکننده:                                                تصویب کننده:
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خروج و کنارگذاری دارایی ثابت   

شرکت »کرمان« در تاریخ 1394/01/01 اقدام به خرید ماشین آالت تولیدی به مبلغ 10،000،000 فعالیت
ریال نمود. طبق مادۀ 149 قانون مالیات های مستقیم استهالک دارایی مذکور 10 سال و براساس روش 

خط مستقیم و ارزش اسقاط آن در پایان عمر مفید صفر است. مطلوب است:
الف( محاسبۀ میزان استهالک دارایی مذکور برای سال 1394 و 1395؛

ب( محاسبۀ استهالک انباشتۀ شرکت در پایان سال 1395؛
ج( چه تفاوتی بین هزینۀ استهالک و استهالک انباشته وجود دارد؟

د( محاسبۀ ارزش دفتری دارایی ثابت در انتهای سال 1395.

دارایی های ثابت شرکت ها در طول عمر مفید خود ممکن است با مواردی مانند: فروش، تعویض، آتش سوزی، 
سرقت و ... مواجه شوند. این موارد سبب خروج و حذف حساب های مربوطه از دفاتر می شود.

خروج و کنارگذاری 
دارایی ثابت

خروج

اختیاری

کنارگذاری

فروش

اهدا

معاوضه

  اجباری

دائمی

موقت

حوادث
غیر مترقبه

 واگذاری به
 حکم قانون

حوادث با منشأ  طبیعی

حوادث با منشأ انسانی

چه عواملی باعث خروج دارایی های ثابت شرکت می شود؟فعالیت

خروج و کنارگذاری دارایی ثابت در شرکت ها بر چه مبنایی صورت می گیرد؟فعالیت

با توجه به ارزش اموالی که شرکت قصد برکناری آنها را دارد، تصمیم گیری در خصوص برکناری اموال ممکن 
بر آن  دارای آیین نامۀ معامالتی هستند که  است توسط اشخاص مختلفی صورت گیرد، شرکت ها معموالً 
اساس معامالت را غالباً در سه گروه معامالت جزئی، معامالت متوسط و معامالت بزرگ طبقه بندی می کنند.

معموالً برای معامالت جزئی مدیران ردۀ پایین و برای معامالت میانی مدیران رده باال و برای معامالت بزرگ 
هیئت مدیره تصمیم گیری خواهد کرد.

چه مستنداتی برای خروج یا کنارگذاری دارایی ثابت الزم است؟فعالیت
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باید جهت  ثابت،  دارایی  یا کنارگذاری  ثابت، ضمن داشتن مجوز خروج  دارایی  یا کنارگذاری  برای خروج 
تکمیل برگ خروج یا کنارگذاری دارایی ثابت اقدام کرد، در زیر نمونه ای از مجوز فروش دارایی ثابت و برگ 

فروش دارایی ثابت آمده است.

مجوز فروش دارایی ها
شماره:

تاریخ:

خواهشمند است با فروش دارایی های مندرج در جدول زیر موافقت فرمایید.
مشخصات دارایی

وضعیت مورد تأییدتوضیحاتمحل استقرارمسئول نگهداشت
عنوانشماره پالک

امضای مجاز:تأییدکننده:    تهیه کننده:                                                                        

برگ فروش دارایی ثابت
شماره:
تاریخ:

عنوان دارایی:شمارۀ پالک دارایی:
ذخیرۀ استهالک:قیمت تمام شده:

مبلغ فروش:
شرح:

نام خریدار:
تاریخ سند موقت:شمارۀ سند موقت:                                                                                  
تصویب کننده:تأییدکننده: تهیه کننده:                                                                               

مهر واحد:درج در کارت اموال:                                                                                 

در زمان خروج دارایی ثابت به هر دلیل، حسابدار وظیفه دارد ضمن جمع آوری کلیۀ مستندات و مدارک 
مربوط به فروش یا کنارگذاری دارایی ثابت، اقدام به صدور سند حسابداری نماید.

صرف نظر از نوع خروج دارایی ثابت، حسابدار باید مانده استهالک انباشته مربوط را تا تاریخ خروج دارایی 
ثابت بهنگام نماید و ثبت حسابداری را در همان زمان در دفاتر انجام دهد. 
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ارزشیابی      

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

شناسایی مخارج جاری و سرمایه ای طبق آیین نامه6

تعریف مجوز فروش و برگ فروش7

تفاوت مجوز فروش با برگ فروش8

شناسایی انواع مستندات خروج دارایی ثابت از شرکت9

توانایی کنترل مستندات خروج دارایی ثابت از شرکت10
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خروج دارایی ثابت:
پس از تحصیل دارایی ثابت، شرکت ها اقدام به استفاده از دارایی می کنند و با استفاده از دارایی طی سال های 
متمادی مزایای مورد انتظار از آن برای شرکت محقق می گردد، در نهایت شرکت اقدام به کنارگذاری دارایی 

می کند.
خروج اموال از شرکت: اموال به دو شکل اختیاری و اجباری از شرکت خارج می شوند.

خروج اختیاری اموال به سه شکل فروش، اهدا و معاوضه انجام می پذیرد.
خروج اجباری اموال به دو صورت حوادث غیرمترقبه و واگذاری به حکم قانون صورت می گیرد.

فروش دارایی ثابت:
فروش دارایی ثابت در اکثر شرکت ها به تصویب باالترین مقام اجرایی شرکت می رسد و مسئولین رده های 

میانی توانایی تصمیم گیری در خصوص فروش دارایی ثابت را ندارند.

مواردی که باعث خروج دارایی ثابت می شوند را نام ببرید؟فعالیت

تجهیزات به شرکت دیگری فروخته می شود.

ضمن  دارد  وظیفه  حسابدار  فروش،  برگ  تکمیل  و  الزم  مجوز  اخذ  از  پس  ثابت،  دارایی  فروش  زمان  در 
نماید. اقدام  به صدور سند حسابداری  ثابت،  به فروش دارایی  جمع آوری کلیۀ مستندات و مدارک مربوط 

مراحل ثبت فروش دارایی ثابت:
الف( محاسبه و ثبت هزینۀ استهالک از ابتدای سال مالی تا تاریخ فروش

ب( محاسبۀ ماندۀ استهالک انباشته و ارزش دفتری دارایی ثابت تا تاریخ فروش
ج( تشخیص سود یا زیان ناشی از فروش دارایی ثابت

د( صدور سند حسابداری فروش دارایی ثابت
ثبت حسابداری فروش دارایی ثابت:

باید حساب دارایی و استهالک  از پایان عمر مفید آن به فروش برسد،  چنانچه یک قلم دارایی ثابت، قبل 
انباشتۀ آن در زمان فروش، از دفاتر خارج گردد و براساس وجوه دریافتی یا طلب ایجاد شده از بابت فروش 

دارایی ثابت، جهت شناسایی سود و زیان ناشی از فروش دارایی ثابت اقدام شود.

فروش
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صدور سند حسابداری با فرض وجود زیان

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

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××موجودی نقد/ سایر حساب های دریافتنی/ ....

×××استهالک انباشته دارایی ثابت

×××زیان ناشی از فروش دارایی ثابت

×××   دارایی ثابت

××××××جمع:

شرح سند: فروش دارایی ثابت

تنظیم کننده:                                              تأییدکننده:                                                        تصویب کننده:

صدور سند حسابداری با فرض وجود سود

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

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××موجودی نقد/ سایر حسابهای دریافتنی/....

×××استهالک انباشته دارایی ثابت

×××                        سود ناشی از فروش دارایی ثابت

×××دارایی ثابت

××××××جمع:

شرح سند: بابت فروش دارایی ثابت

تنظیم کننده:                                              تأییدکننده:                                                        تصویب کننده:

آیا می توان تفاوت بین بهای تمام شدۀ دارایی ثابت و قیمت فروش در سال های پس از استفاده از آن فعالیت
دارایی را سود و زیان ناشی از فروش دارایی ثابت نامید؟
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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 اهداء، 
معادل ارزش منصفانة دارایی ثابت در زمان اهدا می باشد، 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 کند.

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 کند.

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 کند.

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 کند.

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 : 
شرکت »  اصفهان « اقدام به معاوضة یک قطعه زمین به ارزش دفتری 70،000،000 ریال و ارزش منصفانة 
100،000،000 ریال در ازای یک  واحد آپارتمان متعلق به شرکت » کاشان« به بهای تمام شده 90،000،000 
ریال و استهالک انباشته 10،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:

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:
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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

کار عملی 5   
ابتدای  در  در شرکت »سردشت«  کامیون  انباشته یک دستگاه  استهالک  و  تمام شده  بهای  مانده حساب 
شهریورماه سال 1396 به ترتیب به مبلغ 80،000،000 ریال و 12،000،000 ریال است. در این تاریخ 
شرکت اقدام به معاوضه کامیون مذکور با یک دستگاه وانت باری نموده است. در صورتی که ارزش منصفانه 
نماید،  دریافت  سرک،  ریال   5،000،000 سردشت  شرکت  و  ریال   95،000،000 شده  واگذار  کامیون 

مطلوب است:
1  تعیین سود و زیان معاوضه

2  تعیین ارزش وانت باری
3  ثبت معاوضه در دفتر شرکت سردشت

شمارۀ سند:                                                 شرکت سردشت                                   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 6   
شرکت »سرپل ذهاب« در تاریخ 1396/6/25 یک دستگاه آپارتمان متعلق به شرکت را به بهای تمام شده 
600،000،000 ریال و استهالک انباشته 150،000،000 ریال در قبال دریافت یک دستگاه وسیله نقلیه 
به ارزش منصفانه 500،000،000 ریال با شرکت »کامیاران« معاوضه کرد. ارزش منصفانه آپارتمان واگذار 

شده در تاریخ معاوضه 400،000،000 ریال بوده است، مطلوب است:
1 محاسبه سرک نقدی دریافت یا پرداخت شده

2  محاسبه سود و زیان ناشی از معاوضه
3  صدور سند حسابداری در دفاتر شرکت سرپل ذهاب

شمارۀ سند:                                               شرکت سرپل ذهاب                              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 7   

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 8   

 اطالعات زیر مربوط به معامالت شرکت »بیجار« در مورد یکی از دارایی های ثابت آن است.
تاریخ 1395/12/29 معادل  تا  انباشتة آن  قیمت تمام شدة ماشین آالت 28،800،000 ریال و استهالک 
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
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کار عملی 9   
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 10  
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،000ریال 

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، 
در این بخش ثبت عملیات مربوط به خروج دارایی های ثابت بر اثر حوادث را در دو حالت زیر بررسی 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 1395/05/10 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. 

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

تاریخ 96/9/30 به شرح زیر محاسبه می شود.

 = 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 1396

 

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 11   
 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 : 1396/07/10                                 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 12   
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 به عنوان مبنای تعیین خسارت 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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کنارگذاری 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؟

کنارگذاری 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 کنارگذاری و واگذاری آن به شرح زیر محاسبه می شود:

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

سود یا زیان ناشی از کنارگذاری و 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.

کنارگذاری دارایی های ثابت:

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 
تاریخ کنارگذاری 45،000،000 ریال بوده است. روش استهالک به صورت  نمود. خالص ارزش فروش در 

شش ساله خط مستقیم و ارزش اسقاط دارایی در پایان عمر مفید صفر ریال است، 

مبنای ارزش گذاری دارایی های نگهداری شده برای فروش اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش است. نکته
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کنارگذاری 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 کنارگذاری موقت و کنارگذاری دائمی  وجود دارد؟فعالیت

چرا سود و زیان ناشی از فروش دارایی ثابت نباید به عنوان سود و زیان عملیاتی طبقه بندی شود؟فعالیت

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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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.

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 کنارگذاری 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.

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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صدور اسناد کنارگذاری و فروش دارایی ثابت

شرکت »اهواز« دو دستگاه ماشین آالت جهت انجام خدمات کشاورزی دارد که به صورت هم زمان اقدام فعالیت
 1394 سال  ابتدای  در  آالت  ماشین  خرید  تاریخ  می نماید.  کشاورزان  و  مشتریان  به  خدمات  ارائه  به 
به بهای تمام شده هر دستگاه 250,000,000 ریال است. در 95/04/01 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

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 صفحۀ 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؟

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 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.

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:
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صدور اسناد کنارگذاری و فروش دارایی ثابت

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

کار عملی 13   

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 1396/05/01 شرکت بنابه دالیلی اقدام به برکناری 
با نرخ 6 ساله  نقلیه  دارایی مذکور نمود. بر مبنای ماده 149 قانون مالیات های مستقیم استهالک وسایل 
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 1395 و 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( مقایسه استهالک دارایی کنار گذاشته در سال 1396 با فرض کنارگذاری دائمی  و کنارگذاری موقت دارایی

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 
به صورت امانی در اختیار سایر شرکت ها قرار می گیرد، باید از حساب دارایی های ثابت خارج و به حساب 
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.

ارزشيابی شایستگی صدور اسناد فروش  دارایی های ثابت



امروزه تمامي شركت ها در بازارهايي با رقابت بسيار فشرده سعي در جلب رضايت مشتريان خود 
باشند. در  بازار رقابتی داشته  با عرضۀ محصوالت خود نقش مؤثرتری در  اين رهگذر  تا در  دارند 
اين راستا عالوه بر فعاليت هاي گسترده در راستاي بهبود كيفيت محصوالت، ارائه خدمات پس از 
فروش نيز امري اجتناب ناپذير و ضروري است.خدماتي كه شركت هاي امروزی با پرداخت هزينه هاي 

قابل توجه، مسئوليت ارائه آنها را بر عهده مي گيرند.
با توجه به پيچيدگي شرايط ارائه اين خدمات و لزوم توجه در دقت و صحت اجرای آنها ، استفاده 
ضروري  بسيار  گارانتي،  خدمات  يعني  آن  نوع خاص  باالخص  خدمات  اين  اجرايي  از دستورالعمل 
است. شركت ها بر پايه اين تعريف مسئوليت رفع هرگونه ايراد ناشي از كيفيت نامطلوب مواد اوليه، 
توليد و خرابی محصوالت را با توجه به شرايط و ضوابط مندرج در ضمانت نامه ها بر عهده مي گيرند.

فصل 4

ثبت هزينه های خدمات پس از فروش

شماره سند:                                                 شركت قروه                            شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:                                                سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار )ريال(بدهکار) ريال(مبلغ جزءشرحكد حسابرديف

×××××هزینه تضمین محصول

××××             موجودی نقد/ موجودی قطعات

جمع:

شرح سند: بابت هزینۀ خدمات پس از فروش

تنظیم کننده:                                تأیید کننده:                               تصویب کننده:
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َِّذيَن آَمُنواْ أَْوُفواْ بِالُْعُقوِد  يَا أَيَُّها ال

ای کسانى که ایمان آورده اید به قراردادهای]خود[ وفا کنید.

                                                                                                                                                                                         )سورۀ مائده، آيه 1( 

مقدمه   

هدف از بیان مطالب و مفاهیم این فصل آشنایى با وظایف و رفتارهای حسابداران نسبت به هزینه های خدمات 
پس از فروش مى باشد.

  آیا مى دانید خدمات پس از فروش شامل چه مواردی است؟ 
  آیا مى دانید برای ثبت هزینه های خدمات پس از فروش چه مستندات و مدارکى مورد نیاز است؟

   آیا مى دانید ذخیره تضمین خدمات پس از فروش چگونه برآورد و تعدیل مى شود؟ 
  آیا مى دانید که قوانین مالیاتى با ذخیره تضمین خدمات پس از فروش چگونه برخورد مى کند؟

استاندارد عملكرد
 ثبت اسناد هزينه خدمات پس از فروش بر اساس مدارک و مستندات مثبته و آيين نامه های 

داخلی و قوانين مالياتی

شايستگی  هايی كه در اين فصل كسب می كنيد:
1 كنترل مستندات هزينه های خدمات پس از فروش

2 صدور سند حسابداری هزينه های خدمات پس از فروش
3 محاسبۀ ذخيرۀ تضمين خدمات پس از فروش

4 صدور سند ذخيرۀ تضمين خدمات پس از فروش و تعديالت آن
5 آشنايی با مواد و تبصره های مالياتی مربوط به هزينه و ذخيرۀ تضمين خدمات پس 

از فروش



ثبت هزینه های خدمات پس از فروش
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خدمات پس از فروش و انواع آن   

از مرغوبیت کاالی خود و همچنین جلب مشتریان  فروشندگان کاال به منظور آگاه کردن مشتریان  معموالً 
راه اندازی و تعمیر و  از فروش مانند  تا مدت معینى خدمات پس  بیشتر ، به خریداران تضمین مى دهند که 
تعویض قطعات یدکى کاالی فروخته شده را بدون اخذ مبلغى از خریدار برعهده بگیرند هر چند ممکن است 
فرایند فروش کاال تقریباً کامل شده باشد اما گاهى اوقات بعد از مقطع فروش نیز هزینه هایى در خصوص 
کاالی فروش رفته انجام مى شود از جمله مهم ترین این هزینه ها ، هزینۀ تضمین کاالست، که عموماً در قالب 

گارانتى و وارانتى به مشتریان ارائه مى گردد .

به فعالیت را  از فروش کاال چه خدماتى  بیشتر مشتریان، پس  برای رضایت هر چه  فروشندگان  نظر شما  به 
. کنید  بیان  را  مورد  ارائه مى دهند؟ چند  خریداران 

1  تعویض قطعات و تعمیرات کاال به طور رایگان؛ 
 ..................................................................................................................................................................................  2
 ..................................................................................................................................................................................  3
..................................................................................................................................................................................  4
..................................................................................................................................................................................  5
.................................................................................................................................................................................. 6

آیا تاکنون محصولى را خریداری نموده اید که گارانتى داشته باشد؟ چند مورد از مزایای گارانتى را نام فعالیت
ببرید.

گارانتی:
اصطالح گارانتى عهدی است میان دو شخص که در شرایط خاص عملى خواهد شد، به عنوان مثال وقتى 
شخصى مى خواهد از بانک وام بگیرد، نیاز به یک ضامن دارد که در صورت عدم پرداخت تعهدات توسط 
فروش  و  در خرید  بیشتر  )گارانتى(  لغت ضمانت  امروزه  است،  تعهدات  به جبران  ملزم  وام گیرنده، ضامن 
اگر  که  مى دهند  گارانتى  یا  ضمانت  مصرف کننده   به  تولیدکنندگان،  معموالً  و  مى رود  به کار  معامالت  و 
محصوالتشان تا مدت زمان مشخصى کاماًل مطابق با شرایط قرارداد ضمانت، کار نکرد وجه پرداخت شده 
اطمینان  نوعى  واقع  در  گارانتى  مى شود،  تعمیر  و  تعویض  رایگان  به طور  محصول  یا  مى دهد  برگشت  را 
اگر  تبلیغات آمده و  با مشخصاتى است که در  برای مصرف کننده است که محصول خریداری شده مطابق 

تعمیرکند. و  تعویض  یا  بگیرد  را پس  آن  است  نبود، شرکت حاضر  راضى  مصرف کننده 

وارانتی:
تمامي خدماتي که در دورۀ گارانتي به مشتري داده مى شود در دورۀ وارانتي نیز وجود دارد و  تفاوت آن با 
گارانتي آن است که در دورۀ وارانتي، هزینۀ خدمات انجام شده توسط مشتري پرداخت مى شود و در ازاي 
آن مشتري مى تواند از فضاي تعمیرگاه، ابزار مخصوص و دانش فني موجود در شرکت استفاده نماید، کارت 

طالیى خودروها نمونه ای از این نوع خدمات است.
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جوايز و كاال برگ ها )كوپن ها(:
 فروشندگان و تولیدکنندگان، اغلب در مقابل کاالبرگ ها، برچسب ها، یا ظرف خالى کاالهای خریداری شدۀ 
خود، وجه نقد یا کاال اعطا مى کنند، برای مثال، ممکن است شرکتى اعالم کند که در ازای برگشت تعداد 
مشخصى از جعبه های خالى محصوالت جوایزی اعطا مى نماید، و یا اینکه شرکت های شوینده و پاک کننده، 

داخل بسته محصوالت خود کاالبرگ جوایزی را برای مشتریان در نظر مى گیرند.

مستندات مربوط به هزينه های خدمات پس از فروش

چند مورد از ضمانت نامه های خدمات پس از فروش کاال را تهیه، و آنها را با هم مقایسه کنید، آنگاه وجوه فعالیت
اشتراک و تمایز ضمانت نامه ها را با هم کالسى های خود مورد بحث قرار دهید.

اغلب محصوالت و بسیاری از خدمات ، با تضمین یا ضمانت نامه هایى همراه اند تا نشان دهند که محصول عاری از 
هر گونه عیب و نقص است ، معموالً تضمین یا ضمانت نامه برای دوره محدودی )مثاًل 90 روز ، یکسال یا دو سال( 
اعتبار دارد و در این مدت است که فروشنده یا تولید کننده بدون دریافت وجه، مبادرت به تعمیر یا تعویض 
محصول مى کند و یا اینکه به برگشت بخشى از قیمت فروش ، تمام آن و یا حتى بیش از آن )مثاًل در حالتى که 
فروشنده اعالم کرده باشد دو برابر مبلغ فروش را پس خواهد داد( مبادرت مى کند ، شیوه، میزان و زمان ارائه 
خدمات به محتوای قرارداد ضمانت نامه بستگى دارد، در حقیقت مطابق با مفاد و مواردی که در ضمانت نامه آمده 

است، فروشنده یا تولید کننده باید از بابت کاالی فروش رفته به مشتریان خود خدمات ارائه دهند .

سند گارانتی: 
 فرم، کارت،برچسب یا برگه ای است مرتبط با دارایى تحصیل شده که نحوه و شرایط ارتباط بین خریدار و 
فروشنده بعد از فروش و در طى دوره استفاده توسط خریدار را نشان مى دهد، با اعطای این سند، بخشى از 
خطرات ناشى از عیب و نقص احتمالى، نزد فروشنده باقى مى ماند و به خریدار منتقل نمى شود، در خریدهای 
کشور  در  قانونى  واردکنندگان  به عنوان  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  طرف  از  که  شرکت هایى  خارجى، 
فعالیت مى کنند و اسامى آنها در سایت این وزارتخانه ذکر شده باید گارانتى و خدمات پس از فروش نیز ارائه 
کنند بنابراین گارانتى این گونه شرکت ها، گارانتى معتبر محسوب مى شود؛ به این ترتیب مشتریان مى توانند 

گارانتى های معتبر را از نامعتبر شناسایى کنند.
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آیین نامۀ خدمات پس از فروش  

این آیین نامه حاوی دستورالعمل ها و شیوه های خاصى است که به منظور هماهنگى و یکسان سازی و جهت 
تدوین  گارانتى  و  فروش  از  پس  خدمات  امور  در  مخصوصاً  شرکت،  عملیاتى  روش های  نمودن  استاندارد 

این آیین نامه به شرح زیر است: از مفاهیم واصطالحات  مى گردد، برخى 
خدمات پس از فروش: عبارت است از خدمات پس از فروش یک محصول از قبیل ضمانت، تعهد، )پشتیبانى 

خدمات، تعمیرات و تأمین قطعات استاندارد( که کارکرد مطلوب محصول را تضمین مى کند.
کیفى  و  این دستورالعمل شامل شرایط کمى  از فروش:  دستورالعمل، شرايط و ضوابط خدمات پس 

ارزیابى قرار مى گیرد. بازرسى و  از فروش است که در فواصل زمانى تعیین شده مورد  خدمات پس 
تضمين يا ضمانت: به مجموعه خدمات تعهد شده اعم از تأمین قطعات، خدمات فنى استاندارد و یا تعویض 
اعالم شده از طرف عرضه کننده به مصرف کننده مطابق مفاد این آیین نامه گفته مى شود که در یک دوره زمانى 

به طور رایگان از سوی عرضه کننده محصول تأمین مى گردد.
ضمانت نامه: سندی است که در زمان عرضه محصول تحویل مصرف کننده مى شود و شامل تعهدات دوران ضمانت 

است در ضمانت نامه آن بخش از قطعات مصرفى و استهالکى که مشمول ضمانت نمى شوند ذکر مى گردد.
خدمات تعهد شده: به مجموعه خدماتى شامل تعمیرات،  تأمین لوازم، پشتیبانى خدمات و حق الزحمه هایى 

گفته مى شود که اجرای آن در یک دورۀ زمانى مشخص از سوی عرضه کننده تعهد مى گردد.
فروشنده در دوره گارانتى، متعهد است بدون قید وشرط و هزینه ، نسبت به جایگزیني کاالهاي معیوبي که 
معایب آن ناشي از رعایت نکردن مشخصات فني و یا به کار بردن مواداولیه )مصالح( نامرغـوب باشد در مدتى 
که خریدار)حسب نوع کاال( تعیین مى نماید، اقدام و خسارات وارده راجبران نماید، چنانچه فروشنده دراین 
زمینه به تعهدات خود عمل ننماید خریدارحق دارد نسبت به رفع عیب اقدام و هزینه هاي مربوطه را از محل 

مطالبات و تضمین فروشنده کسر و یا از طریق مراجع قانونى ذي صالح، تحصیل کند.  
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ارزشیابی      

شاخص های مورد ارزيابی رديف
نظر هنرآموزخودارزيابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

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

همراه داشتن وسایل آموزشى شخصى )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهى و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آنها4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف خدمات پس از فروش 6

تعریف آیین نامۀ خدمات پس از فروش7

توانایى کنترل مستندات هزینۀ خدمات پس از فروش8

تعریف انواع خدمات پس از فروش 9

توانایى تطبیق خدمات پس از فروش با ُمفاد ضمانت نامه ها10
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حسابداری هزینه های خدمات پس از فروش  

در هنگام ارائه خدمات پس از فروش به علت وجود عیب و نقص درمحصول یا مطابق با قرارداد فروش،چه فعالیت
حساب هایى بدهکار و چه حساب هایى بستانکار مى شوند؟ در این باره بحث کنید.

امروزه اکثر واحدهای تجاری محصوالت خود را با تضمین به فروش مى رسانند، دوره تضمین ممکن است 
 بیش از یک دورۀ مالى باشد، به دو روش مى توان هزینه های تضمین و خدمات پس از فروش را ثبت کرد.

1  روش واقعی )مبنای نقدی( 
طبق این روش، هزینۀ تضمین محصول در دورۀ انجام دادن خدمات مربوط به تضمین، شناسایى مى شود، و 
در مواردی ممکن است خدمات ضمانتى در دورۀ فروش انجام نگیرد و در دوره دیگری تحقق پیدا کند که 

این باعث مى شود اصل تطابق رعایت نگردد .
» هزینه های هر دوره باید با درآمدهای همان دوره مطابقت داده شوند«.

اگر دورۀ ضمانت محصول کوتاه باشد و هزینه آن را نتوان به نحو معقولى برآورد کرد و یا اینکه هزینه تضمین 
و  تحقق، شناسایى  زمان  در  را  هزینه  و  کرد  استفاده  روش  این  از  مى توان  باشد  نداشته  اهمیت چندانى 
ثبت نمود به این معنى که در زمان انجام خدمات، هزینه تضمین بدهکار و موجودی نقد یا موجودی کاال 

)موجودی قطعات( و یا … بستانکار مى شود.

صدور سند هزينه های خدمات پس از فروش )روش نقدی(

شماره سند:                                                     شركت قروه                                       شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:                                                    سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانکار )ريال(بدهکار )ريال(مبلغ جزءشرحكد حسابرديف

×××××هزینه تضمین محصول

×××××                 موجودی نقد / موجودی قطعات ....

جمع:

شرح سند: بابت هزینۀ خدمات پس از فروش 

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:
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کار عملی 1  
در  این شرکت  اگر  مى کند  شناسایى  ارائه خدمات  زمان  در  را  تضمین محصوالت  هزینه  شرکت »سنقر« 
تاریخ 1395/2/10 محصوالتى را به ارزش 50،000،000 ریال فروخته باشد و در تاریخ 1395/10/15 به 
علت وجود عیب و نقص در محصول، دو قطعه به ارزش هر کدام 400،000 ریال تعویض گردد و دستمزد 

تعمیرکار 200،000 ریال باشد، در این حالت سند حسابداری آن را صادر نمایید.

2  روش ذخيره گيری )مبنای تعهدی(

آیا امکان دارد به کاالیى که طى یک دوره مالى فروخته شده است، در دوره مالى بعد خدمات پس از فعالیت
فروش ارائه گردد؟

طبق اصل تطابق اگر درآمد فروش کاالیى در یک دوره شناسایى شود ............. مرتبط با آن کاال نیز باید فعالیت
در همان دوره شناسایى گردد.

با توجه به اینکه هزینه های هر دوره باید از درآمدهای همان دوره کسر شود )اصل تطابق(، انتظار مى رود 
هزینه های تضمین محصول در دوره ای که کاال به فروش رفته است در نظر گرفته شود اما در عمل ممکن 
است انجام خدمات تضمین کاال، در دوره ای بعد از فروش آن رخ دهد؛ بنابراین شرکت ها هر سال بر مبنای 
تجارب گذشته، هزینه تضمین محصوالت فروش رفته را برآورد مى کنند و به عنوان بدهى مربوط به ارائه 
خدمات در آینده در بستانکار حساب »ذخیره تضمین محصول« ثبت مى نمایند در زمان ارائه خدمات، ذخیره 
تضمین محصول بدهکار و حساب موجودی نقد یا موجودی کاال و یا …… بستانکار مى شود، این روش با اصل 

تطابق و مبنای تعهدی سازگاری دارد.

بدهى ناشى از تضمین محصول، در زمان فروش ایجاد مى شود. این بدهى را مى توان در زمان فروش کاال 
یا در پایان دوره مالى به صورت یکجا، ثبت نمود.

نکته

ذخیره، نوعى بدهى است بازمان تسویه و مبلغ نامشخص، که تفاوت آن با حساب های پرداختنى تجاری 
با توجه به صورتحساب، و زمان پرداخت آن نیز از  این است که مبلغ حساب های پرداختنى تجاری، 

طریق توافق با فروشنده مشخص مى گردد.

نکته

فروشنده باید بر اساس تجارب گذشته، بدهى مرتبط با کل فروش )ذخیره( را برای یک دوره مالى برآورد 
کند؛ و در پایان هر دوره بر اساس مدت زمان منقضى شدۀ خدمات پس از فروش، ذخیره  تضمین خدمات را 

تعدیل نماید.
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ارزشیابی      

شاخص های مورد ارزيابی رديف
نظر هنرآموزخودارزيابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

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

همراه داشتن وسایل آموزشى شخصى )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهى و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آنها4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف ذخیره بر اساس استانداردهای حسابداری6

تعریف اصل تطابق هزینه با درآمد7

توانایى کنترل اسناد و مدارک مثبته مربوط به هزینه خدمات پس از 8
فروش

آشنایى با روش های ثبت و نگهداری هزینه خدمات پس از فروش 9

توانایى صدور اسناد حسابداری هزینه خدمات پس از فروش به روش 10
نقدی
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 روش های برآورد ذخیرۀ تضمین خدمات پس از فروش   

1  روش »درصدی از درآمد فروش« 
در شرایط عادی، تعیین هزینه تضمین فروشنده و بدهى مربوط به یک قلم خاص فروخته شده، امکان پذیر 
نیست با این وجود فروشنده بر مبنای تجارب گذشته، مى تواند بدهى مرتبط با کل فروش در یک دوره مثال 

یک ماهه یا یک ساله را برآورد نماید .

درصد مشخص )که بر اساس تجربه به دست آمده است( × درآمد فروش طى دوره = ذخیره تضمین

مثال :
شرکت »تبریز« محصوالت خود را در برابر عیب و نقص احتمالى به مدت یکسال بعد از فروش تضمین 
مى کند بر اساس تجربه قبلى، هزینه تضمین%5 مبلغ کل فروش ها بوده، فروش سال 1395، 5،000،000 
ریال و مبلغ پرداختى طى سال بابت تضمین محصوالت، 100،000ریال است، بافرض آنکه شرکت بدهى 

تضمین را در پایان دوره ثبت مى کند، بدهى برآوردی )ذخیره تضمین( را محاسبه کنید.
5،000،000 ×  5% = 250،000 کل هزینه تضمین برآوردی 

        250،000 -100،000 = 150،000 ذخیره تضمین محصول 

کار عملی 2   
 1395 سال  در  دارد،  اشتغال  آب  تصفیه  دستگاه های  فروش  و  تولید  فعالیت  به  که  »کردستان«  شرکت 

است: داشته  را  زیر  فروش های 
95/2/15 فروش نقدی 10 دستگاه تصفیه آب به قیمت هر دستگاه 3،000 ریال؛ 

95/5/20 فروش 5 دستگاه تصفیه آب به قیمت هر دستگاه 4،000ریال به طور نقد؛ 
95/8/30 فروش 20 دستگاه تصفیه آب به قیمت هر دستگاه 3،500 ریال به طور نسیه؛ 

95/11/15 فروش 10 دستگاه تصفیه آب به قیمت هر دستگاه 4،500 ریال به طور نقدی؛ 
بر اساس تجربیات گذشته این شرکت، هزینه تضمین، 2 درصد درآمد فروش است، 

مطلوب است:
 محاسبه بدهى برآوردی سال 1396 جهت هزینه تضمین محصول )ذخیرۀ تضمین محصول(

2  روش »درصدی از تعداد فروش«
در این روش، واحد تجاری بر اساس تجربه، تعداد واحدهایى که برای تعمیر یا رفع نواقص مراجعه مى کنند 
را برآورد نموده و سپس این تعداد را در مبلغ الزم جهت رفع عیب و نقص ضرب مى کند و ذخیرۀ تضمین 

محصول الزم برای دوره آتى را مشخص مى نماید.
مثال :

شرکت »همدان« تجهیزات تولیدی خود را با تضمین یکساله به مبلغ هر دستگاه 8 میلیون ریال به فروش 
مى رساند تجربۀ قبلى نشان داده است که، 5 درصد از دستگاه های فروخته شده جهت تعویض و تعمیر رایگان 
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متوسط  به طور  تضمین  مدت  در  تجهیزات  دستگاه  هر  نگهداری  هزینه  است،  شده  بازگردانده  شرکت  به 
100 ریال است، در طى سال 1395 از تعداد 40،000 دستگاه تجهیزات فروخته شده، تعداد 500 دستگاه 

برای تعمیر و تعویض برگشت شده است.
مطلوب است: 

محاسبه بدهى برآوردی سال 1396 جهت هزینه تضمین محصول )ذخیره تضمین محصول(
دستگاه هایى که انتظار مى رود برای تضمین مراجعه کنند           2،000= 5%  ×40،000
دستگاه های مشمول ضمانت در دوره آتى                                 1،500 =500 - 2،000
ذخیره تضمین الزم                                                   150،000 = 100 × 1،500

3  روش »تجزيه سنی فروش های طی دوره«
در این روش، تاریخ فروش محصوالت و دوره تضمین مشخص مى شود سپس مبلغ فروش درنسبت مدت 
زمان باقیمانده از دوره تضمین )گارانتى( به کل دوره تضمین ضرب مى گردد و عدد حاصل را در درصدی که 
با تجربۀ سنوات قبل از مراجعه جهت تعمیر و تعویض محصوالت به دست آمده است ضرب کرده و ذخیره 

الزم برآورد مى شود.

× مبلغ فروش ( = ذخیرۀ تضمین محصول
مدت زمان باقیمانده از دوره تضمین

ـ           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوره تضمین

درصد مشخص بر   اساس تجربه ×  )

مثال:
ماه(   18( شرکت  محصوالت  است:  زیر  شرح  به   1395 و   1394 سال های  در  »پاوه«  شرکت  فروش های 

دارد:  فروش  از  پس  خدمات  ضمانت نامه 
94/5/15، فروش 5 واحد محصول، از قرار هر واحد 5،500 ریال و دریافت چک شماره 1537 بانک ملى؛ 

94/10/1، فروش 12 واحدمحصول، از قرار هر واحد 5،000 ریال نسیه؛
95/7/1، فروش 10 واحد محصول، از قرار هر واحد 6،000 ریال نقدی؛

95/9/1، فروش 5 واحد محصول، ازقرار هرواحد 9،000 ریال نقدی؛

از مبلغ فروش را با در نظر گرفتن دوره گارانتى 
 

1
10

مدیریت این شرکت بر اساس تجربیات سنوات گذشته  
منقضى نشده )سپری نشده( بعنوان ذخیره تضمین محصول لحاظ مى کند، مطلوب است: محاسبه ذخیره 

تضمین محصول در تاریخ 1395/12/29

حل:
شده،  تمام  آنها  دورۀ ضمانت   1395/11/15 تاریخ  در  که   1394/5/15 تاریخ  در  شده  فروخته  محصوالت 

نمى گیریم. نظر  در  آنها  برای  ذخیره ای  بنا براین 
آنها  از دورۀ ضمانت  پانزده ماه  تاریخ 1395/12/29  تا  تاریخ 1394/10/1 که  محصوالت فروخته شده در 

سپری شده و 3 ماه باقیمانده                                     60،000 = 5،000       × 12

)60،000 × 3
18

( × 1
10

= 1،000 ذخیره الزم برای این محصوالت 
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محصوالت فروخته شده در تاریخ 1395/7/1 که تا تاریخ 1395/12/29 شش ماه از دورۀ ضمانت آنها سپری 
شده و 12 ماه باقیمانده  60،000 =6،000× 10

)60،000 × 12
18

(× 1
10

= 4،000 ذخیره الزم برای این محصوالت 

محصوالت فروخته شده در تاریخ 1395/9/1 که تا تاریخ 1395/12/29 چهار ماه از دورۀ ضمانت آنها سپری 
شده و 14 ماه باقیمانده                                        45،000 =9،000× 5

)45،000 × 14
18

(× 1
10

ذخیره الزم برای این محصوالت                               3،500=

کل ذخیره الزم در تاریخ 1395/12/29          8،500 = )3،500  + 4،000  + 1،000(

کار عملی 3  

فروش های شرکت »بیجار« در سال های 1395 و 1396 به شرح زیر است. محصوالت شرکت دو سال )24 ماه( 
ضمانت نامه خدمات پس از فروش دارد.

95/3/1  فروش نقدی 10 واحد محصول از قرار هر واحد 6،000 ریال 
95/10/1  فروش 20 واحد محصول ازقرار هر واحد 9،000 ریال و دریافت چک شماره 15820 بانک مسکن

96/3/30 فروش 8 واحد محصول از قرار هر واحد7،500  نسیه 
96/9/1 فروش 2 واحد محصول از قرار هر واحد 9،000 ریال به طور نسیه 

با در نظر گرفتن دوره  را  از مبلغ فروش  بر اساس تجربیات سنوات گذشته 5 درصد  این شرکت  مدیریت 
گارانتى منقضى نشده )سپری نشده( به عنوان ذخیره تضمین محصول لحاظ مى کند، مطلوب است: محاسبه 

تاریخ 1396/12/29 ذخیره تضمین محصول در 
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ارزشیابی      

شاخص های مورد ارزيابی رديف
نظر هنرآموزخودارزيابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

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

همراه داشتن وسایل آموزشى شخصى )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهى و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آنها4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف ذخیره خدمات پس از فروش6

تعریف انواع روش های برآورد ذخیره خدمات پس از فروش 7

توانایى کنترل اسناد و مدارک مثبته مربوط به فروش کاال8

توانایى برآورد ذخیره خدمات پس از فروش9

توانایى تجزیه و تفکیک فروش محصوالت براساس مدت زمانى که از 10
تاریخ گارانتى آنها سپری شده است
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ثبت های حسابداری در روش ذخیره گیری   

ثبت های الزم در این روش به شرح زیر خواهد بود: 
در پایان دورۀ مالى از بابت تعهداتى )مربوط به محصوالت فروخته شده( که امکان دارد در سنوات آتى شرکت 

با آنها مواجه شود، ذخیره ای برآورد شده و به شرح زیر ثبت مى گردد.

صدورسند ذخيره تضمين محصول

شماره سند:                                                     شركت دهگالن                                  شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:  13X1/12/29                                سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:

بستانکار)ريال(بدهکار)ريال(مبلغ جزءشرحكد حسابرديف

×××××هزینه تضمین محصول

×××××                 ذخیرۀ تضمین محصول

جمع:

شرح سند: بابت برآورد ذخیره تضمین محصوالت فروخته شده

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

ضمن بازدید از یک واحد اقتصادی فعال، نحوۀ عملکرد آنها را در مورد هزینه های خدمات پس از فروش فعالیت
برای هم کالسى های خود تشریح کنید.

شرکت ایالم تولید کننده دستگاه های چاپ است که محصوالت خود را با ضمانت 2 ساله در مقابل جبران فعالیت
نقایص کمى و کیفى محصوالت به فروش مى رساند؛ در این شرکت به شناسایى ذخیره پایان هر سال 

نیاز است؟ 
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در هنگام ارائه خدمات پس ازفروش سند حسابداری زیر صادر مى گردد.
صدورسند هزينه تضمين محصول

شماره سند:                                               شركت دهگالن                                       شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:X 2 13                                سند حسابداری                                      تعداد ضمائم:

بستانکار)ريال(بدهکار)ريال(مبلغ جزءشرحكد حسابرديف

×××××ذخیرۀ تضمین محصول

×××××              دستمزد پرداختنى / موجودی قطعات ....

جمع:

شرح سند: بابت ارائه خدمات از محل تضمین

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:
مثال:

فروش خالص مؤسسه »خلیج فارس« در سال مالى منتهى به 1395/12/29 مبلغ 210،000،000ریال 
مى باشد مؤسسه متعهد است که خدمات پس از فروش را به مدت 6 ماه از تاریخ فروش رایگان انجام دهد 
 5
7

و بر همین مبنا، قراردادی با بنگاه خدمات فنى دماوند منعقد کرده است، به نظر مى رسد که تعهدات 
کاالی فروش رفته مشمول تعهد خدمات  2

7
کاالی فروش رفته به علت انقضای مدت، تمام شده باشد و فقط

پس از فروش  باشد طبق تجربیات قبلى، هزینه خدمات پس از فروش 2 در هزار فروش خالص است. 
مطلوب است:  

الف( محاسبه و ثبت ذخیره تضمین محصول در 1395/12/29؛ 
محصوالت  تضمین  )نقدی(  هزینه های   1396 سال  صورتى که  در  روزنامه،  دفتر  در  الزم  ثبت های  ب( 

باشد.  ریال   120،000 قبل  سال  فروش رفته 
)210،000،000 × 2

7
( × 2

1000
حل :   ذخیره الزم در 1395/12/29                   120،000 =

شماره سند:                                               شركت خليج فارس                                 شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند: 1395/12/29                               سند حسابداری                                    تعداد ضمائم:

بستانکار) ريال(بدهکار) ريال(مبلغ جزءشرحكد حسابرديف

120،000هزینه تضمین محصول

120،000              ذخیرۀ تضمین محصول

جمع:

شرح سند: بابت برآورد ذخیره تضمین محصوالت فروخته شده در سال 1395

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:
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همیشه هزینۀ ارائه خدمات پس از فروش با ذخیرۀ برآورد شده برابر نیست، امکان دارد هزینه های خدمات 
پس از فروش بیشتر یا کمتر از ذخیره منظور شده به حساب تضمین خدمات پس از فروش باشد در ادامه 

هر یک از این حالت ها تشریح مى گردد.
حالت اول: هزینه تضمین خدمات بیشتر از ذخیره تضمین برآورد شده قبلى باشد.

در این حالت هزینه های تضمین خدمات )تعویض قطعات، تعمیرات و...( بیشتر از ذخیره ای است که قباًل در 
زمان فروش کاال برآورد گردیده است، در هنگام برآورد ذخیره تضمین خدمات فروش، سند زیر تنظیم مى گردد.

شماره سند:                                                           شركت بيستون                            شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:13X1/12/29                                   سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بستانکار)ريال(بدهکار )ريال(مبلغ جزءشرحكدحسابرديف

..............................×××××

×××××                                  ذخیره تضمین محصول 

جمع:

شرح سند: بابت برآورد دخیرۀ تضمین محصوالت  فروخته شده

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

در هنگام ارائه خدمات پس از فروش  ، سند حسابداری زیر تنظیم مى گردد.

شماره سند:                                                       شركت خليج فارس                           شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:1396/12/29                                 سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

 بستانکار)ريال(بدهکار)ريال(مبلغ جزءشرحكد حسابرديف

120،000ذخیرۀ تضمین محصول

120،000                                      موجودی نقد

جمع:

شرح سند: بابت ارائه خدمات پس از فروش در سال 1396

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

آیا امکان دارد هزینه های مربوط به خدمات پس از فروش و گارانتى، بیشتر یا کمتر از ذخیره برآورد شده فعالیت
باشد؟ توضیح دهید.
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در سال بعد که خدمات مربوط به تضمین کاال ارائه مى گردد با توجه به اینکه هزینۀ این خدمات بیشتر از 
ذخیرۀ سال قبل است سند حسابداری زیر تنظیم مى شود.

شماره سند:                                                       شركت بيستون                                  شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:13X2                                        سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانکار )ريال(بدهکار)ريال(مبلغ جزءشرحكدحسابرديف

×××××ذخیرۀ تضمین محصول

×××××هزینۀ تضمین محصول

×××××               دستمزد پرداختنى / موجودی قطعات ....

جمع:

شرح سند: بابت هزینۀ خدمات پس از فروش 

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

کار عملی  4  
شرکت »مریوان«  اقدام به تولید ماشین های کشاورزی مى نماید و طى سال 1395، تعداد 120 دستگاه از 
این ماشین ها را به قیمت هر دستگاه 500،000،000 ریال به فروش مى رساند، شرکت تخمین مى زند که 5 
درصد از دستگاه های فروخته شده برای خدمات پس از فروش، توسط مشتریان به شرکت برگردانده مى شوند 

و هزینۀ خدمات پس از فروش برای هر دستگاه 10،000،000 ریال برآورد گردید.

مطلوب است: 
1  صدور سند حسابداری مربوط به ذخیرۀ تضمین در 1395/12/29 

2    صدور سند هزینه های تضمین در سال 1396 در صورتى که هزینه تضمین خدمات در این سال 70،000،000 ریال 
باشد. 

حالت دوم : هزینۀ تضمین خدمات، کمتر از ذخیرۀ تضمین خدمات برآورد شده قبلى  باشد.
سند حسابداری مربوط به برآورد ذخیرۀ تضمین خدمات در این حالت نیز مشابه حالت های قبل است اما از 
آنجایى که هزینه های ارائه خدمات از ذخیره منظور شده، کمتراست، بنابراین مقداری از ذخیره باقى مانده، یا 
به عبارتى ذخیره تضمین خدمات دارای مانده بستانکار است در این حالت در پایان دوره تضمین مانده حساب 

ذخیره به حساب سود و زیان انتقال داده مى شود .

مثال:
شرکت »سقز« در سال 1395 شروع به تولید محصول جدیدی نمود. شرکت برای این نوع محصول 18 ماه 
تضمین برای هر نوع عیب و نقص در نظر گرفته است. اگر این شرکت 20 دستگاه از محصوالت خود را در 
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تاریخ 1395/5/1 به مبلغ هر دستگاه 5000،000 ریال به فروش رسانده باشد هزینه ضمانت برآوردی، 9 
درصد مبلغ فروش ساالنه با در نظر گرفتن ماه های کارکرد در دوره گارانتى است.

مطلوب است: 
الف( تعیین ذخیره تضمین محصوالت و صدور سند حسابداری مربوط به آن در تاریخ 1395/12/29

ب( صدور سند حسابداری هزینه خدمات تضمین ارائه شده در سال 1396 به مبلغ 3،500،000 ریال 

حل:
)20 × 5،000،000( × 9% = 9،000،000 کل ذخیره الزم 

9،000،000× 8
18

مدت زمان سپری شده از تاریخ فروش تا تاریخ 1395/12/29 برابر 8 ماه است 4،000،000=
9،000،000-4،000،000=  5،000،000 4،000،000 ریال از گارانتى منقضى شده، باقیمانده گارانتى 

ذخیره الزم برای سال 1396 برابر 5،000،000 ریال است.

شماره سند:                                                          شركت سقز                                  شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:   1396/12/29                              سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بستانکار)ريال(بدهکار)ريال(مبلغ جزءشرحكدحسابرديف

5،000،000هزینۀ تضمین محصول

5،000،000                                   ذخیرۀ تضمین محصول

جمع:

شرح سند: بابت برآورد ذخیره تضمین محصول  

تنظيم كننده:                                           تأييد كننده:                                       تصويب كننده:

شماره سند:                                                          شركت سقز                                  شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:   1396/12/29                              سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بستانکار)ريال(بدهکار)ريال(مبلغ جزءشرحكدحسابرديف

3،500،000ذخیرۀ تضمین محصول

3،500،000                                   موجودی نقد

جمع:

شرح سند: بابت ارائه خدمات تضمین محصول  

تنظيم كننده:                                           تأييد كننده:                                       تصويب كننده:
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کار عملی  5  
فروش خالص شرکت »دیواندره« در سال1395 مبلغ 2،000،000 ریال است. این شرکت خدمات پس از 
فروش را به مدت دو سال به طور رایگان انجام مى دهد و بر اساس تجربیات قبلى 15% مبلغ فروش را به عنوان 
ذخیره تضمین خدمات در سال آینده لحاظ مى کند. مانده حساب ذخیره ، قبل از برآورد ذخیره الزم برای 

سال 1396، مبلغ 50،000 ریال بستانکار است .

مطلوب است : 
صدور سند حسابداری مربوط به ذخیره تضمین در 95/12/29 

ممکن است دورۀ تضمین فراتر از یک سال باشد؛ برای مثال 15 ماه ، 18 ماه ، 24 ماه و ... ،که در این صورت 
قسمتى از تعهداتى که انتظار مى رود در سال آینده انجام گیرد؛ تحت عنوان بدهى جاری و مابقى تحت 
عنوان بدهى های غیر جاری )بلندمدت( طبقه بندی مى شود. در این حالت ثبت های الزم به شرح صفحۀ بعد 

خواهد بود.

بخشى از ذخیره ای که انتظار مى رود در سال آتى ایفا گردد به صورت بدهى جاری و بقیه به صورت بدهى 
بلند مدت طبقه بندی مى شود.

صدورسند ذخيره تضمين محصول )دوره تضمين فراتر از يکسال(

شماره سند:                                                         شركت سارال                               شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:   13X1                                     سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار)ريال(بدهکار)ريال(مبلغ جزءشرحكد حسابرديف

×××××هزینۀ تضمین محصول

××××               ذخیرۀ تضمین محصول ـ بدهى جاری 

××××              ذخیرۀ تضمین محصول ـ بدهى بلند مدت

جمع:

شرح سند: بابت برآورد ذخیرۀ تضمین محصوالت  فروخته شده

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:
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مثال : 
فرض کنید یک شرکت تولید کننده، چاپگر لیزری را تولید و آن را برای مدت 15 ماه تضمین مى نماید. اگر 
این شرکت محصوالت خود را در تاریخ 94/11/30 به فروش رسانده باشد و تاریخ اتمام ضمانت محصول 
ریال  دستگاه 1،600،000  هر  ارزش  به  دستگاه صفحه نمایش  بابت 10  این صورت  در  باشد،   96/2/31
انتظار مى رود بخشى از خدمات ضمانتى در سال 95 و بخشى نیز در سال 96 انجام پذیرد، بر اساس ماه های 
کارکرد مى توان گفت در سال 94 ذخیرۀ الزم بابت ضمانت محصوالت بر اساس کارکرد آنها در سال 95 
برآورد مى شود. با توجه به اینکه 2 ماه از ضمانت به سال 96 موکول شده است، بخش بدهى های جاری شامل 
ذخیرۀ ضمانت سال 95 و بخش بدهى های غیر جاری شامل ذخیرۀ ضمانت محصول برای سال 96 خواهد 
بود. میانگین هزینه ضمانت برآوردی به ازای هر دستگاه طى دوره 300،000 ریال باشد، درصورتى که مبلغ 

هزینه خدمات ارائه شده در سال 95 مبلغ 2،500،000 ریال باشد.

مطلوب است :
الف( صدور سند ذخیره تضمین محصول برای سال 1395

ب( صدور سند هزینه تضمین محصول سال 1395 

حل:
کل ذخیره الزم                                                      3،000،000 = 300،000  ×  10

3،000،000  × 1
15

مدت زمان سپری شده از ضمانت نامه تا تاریخ 1394/12/29، یک ماه    200،000 =

)200،000 ازگارانتى منقضى شده (باقیمانده گارانتى        2،800،000 = 200،000  -  3،000،000         
12 × 200،000 =  2،400،000 ذخیره الزم برای سال 1395 

ذخیره الزم برای سال 1396                                      400،000 = 200،000 × 2 
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شماره سند:                                                            شركت                                     شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند: 1394/12/29                              سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانکار)ريال(بدهکار )ريال(مبلغ جزءشرحكدحسابرديف

2،800،000هزینۀ تضمین محصول

2،400،000                    ذخیرۀ تضمین محصول ـ بدهى جاری 

400،000                 ذخیرۀ تضمین محصول – بدهى بلند مدت

جمع:

شرح سند: بابت برآورد ذخیرۀ تضمین محصوالت  فروخته شده

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

شماره سند:                                                           شركت                                      شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:    XX/XX/1395                       سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار)ريال(بدهکار)ريال(مبلغ جزءشرحكد حسابرديف

2،400،000ذخیرۀ تضمین محصول ـ بدهى جاری

100،000 هزینۀ تضمین محصول                   

2،500،000                                         موجودی نقد        

جمع:

شرح سند: بابت ارائه خدمات تضمین محصول 

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

برآورد ذخیره برای اقالم کوچک و مشابه   

استفاده از برآورد در تهیه صورت های مالى امری اساسى است و صحت و درستى آن را خدشه دار نمى کند. این 
امر به ویژه در مورد ذخایری مصداق دارد که ماهیتاً نسبت به اکثر اقالم ترازنامه ابهام بیشتری دارند به جز در 
موارد بسیار نادر، واحد تجاری قادر است حالت هایى از نتایج ممکن را مشخص کند و بنابراین مى تواند برای 

برآورد ذخیره، تعهد را به گونه ای درست محاسبه نماید.
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برای تمام بدهى های برآوردی، که در تعریف ذخیره قرار مى گیرند، مبلغى که ثبت و در ترازنامه ارائه مى شود 
این  برای تسویه تعهدات الزم است.  ترازنامه  تاریخ  بود که در  از مخارجى خواهد  برآورد  بهترین  بر اساس 
مبلغ اغلب متوسط میزان تعهد نامیده مى شود که به طور عملیاتى به عنوان مبالغى تعریف مى شود که واحد 
تجاری باید در حال حاضر برای تسویۀ تعهدات واقعى یا انتقال تعهد بپردازد. برای بدهى برآوردی که شامل 
تعداد زیادی اقالم نسبتاً کوچک یا اقالم مشابه است از احتمال وقوع آنها برای محاسبه متوسط تعهد استفاده 

مى شود؛ برای مثال برای محاسبه تعهد تضمین کاال و خدمات از این روش استفاده مى شود.
مثال :

شرکت »اهواز« تولید کننده یخچال فریزر مى باشد این شرکت محصوالت خود را با ضمانت یکساله به فروش 
مى رساند شرکت در سال جاری 200 دستگاه یخچال به فروش رسانده است. برآوردهای شرکت از عیب و 

نقص محصوالت فروخته شده در سال آینده به شرح زیر است: 
    عیب اساسى : 2درصد محصوالت فروخته شده
   عیب جزئى:   5 درصد محصوالت فروخته شده 

    مابقى محصوالت فروخته شده بدون عیب و نقص 
اگر هزینه رفع عیب اساسى هر دستگاه 1،000،000 ریال و هزینه رفع عیب جزئى هر دستگاه 200،000 

ریال باشد ارزش مورد انتظار هزینۀ رفع عیب و نقص محصوالت را محاسبه کنید.
حل : 

200 ×  2% × 1،000،000 =   4،000،000 هزینه مورد انتظار عیب اساسى 
200 × 5%  × 200،000 =2،000،000 هزینه مورد انتظار عیب جزئى 

بدهی های احتمالی 
نتوان   که  در صورتى  امکان پذیراست.  برآورد،  از طریق  تضمین محصول  بدهى  مبلغ  تعیین  موارد  اکثر  در 
تعهدات مربوط به تضمین محصول را به طور قابل اعتمادی برآورد نمود این تعهدات به عنوان بدهى احتمالى 
افشا مى شود. به طور کلى واحد تجاری نباید بدهى احتمالى را شناسایى و ثبت کند بلکه باید اطالعات مربوط 
به بدهى احتمالى را در یادداشت های توضیحى همراه صورت های مالى افشا نماید؛ در صورتى که امکان خروج 

منافع اقتصادی بعید باشد، حتى افشای آن نیز ضرورت نخواهد داشت.

نحوۀ برخورد اداره ماليات با  هزينه و ذخيره خدمات پس از فروش 
)هزینه های  تضمین  هزینه های  فقط  مستقیم،  مالیات های  قانون  ماده 148  به  بند 29  الحاق  از  قبل 
روش واقعى( جزء هزینه های مورد قبول اداره مالیات بود اما پس از الحاق بند 29 به ماده 148 قانون 
مالیات های مستقیم، ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش )گارانتى( اشخاص حقوقى، نیز مورد قبول 
اداره مالیات قرار گرفت. بنابراین حسابداران مى توانند از روش ذخیره نیز برای ثبت هزینه های تضمین 
اداره  از طرف  آنها  توسط  )گارانتى(  فروش  از  پس  بابت خدمات  شده  برآورد  ذخیره  و  کنند  استفاده  
مالیاتى مورد پذیرش قرار مى گیرد از طرفى با در نظر گرفتن ذخیره، اصل تطابق و اصل افشای حقایق 

. نیز رعایت مى گردد 
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نحوۀ نمايش حساب های ذخيره و هزينه تضمين در صورت های مالی
همانطور که اشاره شد، براساس بررسى های به عمل آمده و روش های اتخاذ شده، در پایان هر دوره مالى، 
و ذخیره تضمین محصول  به حساب های هزینه تضمین محصول  و  تعیین مى شود  میزان ذخیره تضمین 
منظور مى گردد. حساب هزینه تضمین محصول به عنوان حساب موقت، در پایان دوره مالى به خالصه سود و 
زیان انتقال مى یابد و جزء هزینه های عملیاتى »توزیع و فروش« در صورت سود و زیان منعکس مى شود، در 

زیر نحوه انعکاس هزینه تضمین محصول در صورت سود و زیان نشان داده شده است. 
مؤسسه ايران

صورت سود و زيان
برای دورۀ مالی منتهی به 1395/12/29

××××درآمد )فروش( :
)××××(کسر مى شود   : بهای تمام شده کاالی فروش رفته

××××سود ناخالص
کسر مى شود  : هزینه های عملیاتى

هزینه های توزیع و فروش : 
.................................××××
.................................××××

××××هزينه تضمين محصول
هزینه های عمومى و اداری:

)××××(جمع هزینه های عملیاتى
××××سود )زیان( خالص عملیاتى

حساب ذخیره تضمین جزء حساب های دائمى است و از یک دوره مالى به دوره مالى بعد منتقل مى شود. 
این حساب با توجه به دوره تضمین در قسمت بدهى های جاری یا بدهى های غیر جاری )بلند مدت( نمایش 

مى شود.  داده 
مؤسسه ايران

ترازنامه
13XX/12/29  در تاريخ

 دارايی های جاری :

دارايی های غير جاری:

بدهی های جاری :
ذخیره تضمین محصول
بدهی های غيرجاری :

ذخیره تضمین محصول )فراتر از یک سال( 
سرمايه:

جمع بدهی ها و سرمايه جمع دارايی ها
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کار عملی 6   

خط تولید دستگاه تقویتى شرکت »کنگاور« در مورد قطعه های خراب، ضمانت نامه 2 ساله مى دهد. باتوجه به 
تجربه گذشته، هزینه برآوردی خدمات پس از فروش برای سال آینده 8 درصد فروش های همان سال است. 

فروش خالص شرکت کنگاور در سال 1395 مبلغ 50،000،000 ریال است.
مطلوب است:

الف( تعیین ذخیره تضمین محصوالت و صدور سند حسابداری مربوط به آن در تاریخ 1395/12/29
ب( محاسبه مبلغى که شرکت باید در ترازنامه 29 اسفند 1395 به عنوان بدهى )ذخیرۀ تضمین محصول( 
گزارش نماید. با فرض آنکه حساب ذخیرۀ تضمین محصول از قبل مبلغ 1،500،000 ریال ماندۀ بستانکار 

داشته باشد.

کار عملی 7   

شرکت »کامیاران« تولیدکننده دستگاه های پمپاژ آب است. شرکت برای این نوع محصول 25 ماه تضمین 
برای هر نوع عیب و نقص در نظر گرفته است. اگر این شرکت 150 دستگاه از محصوالت خود را در تاریخ 
از فروش  باشد. هزینه خدمات پس  به فروش رسانده  ریال  مبلغ هر دستگاه 1،000،000  به   1394/6/1
برآوردی، به ازای هر دستگاه طى دوره 40،000 ریال، با در نظر گرفتن ماه های کارکرد در دوره گارانتى است 

در صورتى که مبلغ هزینه خدمات ارائه شده در سال 1395 مبلغ 3،000،000 ریال باشد.
مطلوب است:

الف( صدور سند حسابداری ذخیرۀ تضمین محصول برای سال 1395
ب( صدور سند حسابداری هزینه خدمات تضمین ارائه شده در سال 1395
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ارزشیابی      

شاخص های مورد ارزيابی رديف
نظر هنرآموزخودارزيابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

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

همراه داشتن وسایل آموزشى شخصى )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهى و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آنها4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

نحوۀ برخورد با بدهى های احتمالى6

تعریف روش های ثبت ذخیره خدمات پس از فروش 7

توانایى ثبت هزینه های خدمات پس از فروش در حالت های مختلف8

توانایى نمایش حساب های هزینه تضمین و ذخیره تضمین در صورت های 9
مالى

توانایى صدور سند حسابداری ذخیره خدمات پس از فروش 10
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َعِن االمام الّصاِدِق ـ عليه السالم ـ : اَلُْمْسِلُموَن ِعْنَد ُشُروِطِهْم ااِّل ما خالََف كتاَب اهلِل.

امام صادق علیه السالم فرمودند: مسلمانان به شروط خود وفا دارند، مگر شرطى که برخالف کتاب خدا )قرآن( 
باشد.

                                                                                                                                                                   )بحاراالنوار، ج103، ص137(

اخالق حرفه ای در کسب و کار
مردم به حق بر این باور  هستند که چون شرکت ها وموسسات با استفاده از منابع کشور به سود دست 
می یابند ، به کشور و جامعه بدهكار و مدیون هستند والزم است برای بهبود اوضاع اجتماعی تالش کنند 
و به مشتریان خود خدمات هرچه بهتری ارائه دهند که فراتر از انتظارات  آنها باشد تا از محصول راضی 

شوند و از استفادۀ آن لذت ببرند. 

بحث کنید 
یک حسابدار درارتباط با ثبت و نگهداری حساب های مربوط به خدمات پس از فروش، درمقابل خدای 

خویش، خویشتن، جامعه و محیط زیست چه مسئولیت هایی دارد؟



شرح كار:
1 کنترل مستندات هزینه هاي خدمات پس از فروش

2  تطبیق هزینه هاي خدمات پس از فروش با مصوبه خدمات پس از فروش
3  صدور سند حسابداري هزینه هاي خدمات پس از فروش

4  ثبت هزینه هاي خدمات پس از فروش
5  محاسبه ذخیره ضمانت خدمات پس از فروش

6  محاسبه ذخیره هزینه هاي خدمات پس از فروش
7 ثبت ذخیره خدمات پس از فروش 

و  قوانین  و  داخلي  آیین نامه هاي  مثبته  مستندات  و  مدارک  اساس  بر  فروش  از  پس  خدمات  هزینه  اسناد  ثبت  عملکرد:  استاندارد 
دستورالعمل هاي مالیاتي

شاخص ها:
2   تطبیق هزینه هاي خدمات پس از فروش با مصوبه خدمات پس از فروش 1  کنترل مستندات هزینه هاي خدمات پس از فروش      

4  محاسبه ذخیره خدمات پس از فروش  3   ثبت هزینه هاي خدمات پس از فروش                    
5  ثبت ذخیره هزینه هاي خدمات پس از فروش         

شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
شرايط: میز و صندلي اداري ـ ملزومات اداري ـ ماشین حساب   

ابزار و تجهيزات:کامپیوتر ـ نرم افزار مالي ـ نرم افزار اکسل ـ آیین نامه هاي داخلي خدمات پس از فروش

معيار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كاررديف
1کنترل مستندات هزینه هاي خدمات پس از فروش1
1تطبیق هزینه هاي خدمات پس از فروش2
1ثبت هزینه هاي خدمات پس از فروش3
2محاسبه ذخیره خدمات پس از فروش4
2ثبت ذخیره هزینه هاي خدمات پس از فروش5

2شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش
*ميانگين نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولى و کسب شایستگى، 2 مى باشد.

ارزشیابی شایستگی ثبت هزینه های خدمات پس از فروش
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شرکت های مختلف )خدماتی، بازرگانی و تولیدی( دارای اموال و دارایی بوده و سیستم 
دارایی ها، الزم است موجودی ها  و  اموال  و طبقه بندی  ثبت  بر  حسابداری شرکت عالوه 
را کنترل کند. به این منظور انبار یا انبارهایی در شرکت ایجاد و موجودی های مواد، کاال 
و ابزارآالت در انبار نگهداری شده و حساب آنها در دفاتر ثبت می گردد. یکی از وظایف 
میزان  نمودن  مشخص  و  موجودی  بررسی  و  انبار  کنترل  شرکت،  حسابداری  سیستم 
موجودی واقعی انبار و تعداد درج شده در دفاتر است. در صورتی که بین تعداد موجودی 
واقعی و تعداد بر اساس دفاتر اختالف وجود داشته باشد، باید پس از بررسی، تعدیالت 

الزم صورت گیرد.

فصل 5
صدور سند تعدیالت موجودی کاال ) حسابداری انبار(
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َقاَل اْجَعْلِني َعَلی َخَزآئِِن األَْرِض إِنِّي َحِفیٌظ َعِلیٌم. 

]يوسف[ گفت مرا بر خزانه هاى اين سرزمين بگمار كه من نگهبانى دانا هستم. 

                                                                                                                                                                 ) سوره یوسف، آیه 55( 

مقدمه   

آنها  نگهدارى  و  حفظ  براى  است  الزم  كه  مى باشند  شركت   هر  دارايى هاى  از  يکى  انبار  در  موجود  اقالم 
كنترل هاى الزم صورت گيرد و يکى از راه هاى كنترل، انبارگردانى است.

  آيا مى دانيد انبارگرداني چيست و به چه منظور صورت مى گيرد؟
  داليل مغايرت موجودى شمارش شده در انبار با كارت موجودى كاال چيست؟

استاندارد  عملكرد
صدور سند تعدیالت براساس مدارك و مستندات مثبته و استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل 

انبارگرداني

شایستگی  هایی که در این فصل کسب می کنید:
1  توانایی انبارگرداني طبق دستورالعمل ها

2  کنترل مستندات تعدیالت موجودي کاال

3  محاسبه مبلغ تعدیل موجودي کاال

4  صدور سند تعدیالت موجودي کاال
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انبارگردانی   

را فعالیت آيا شخصى  انباردارى است.  و  انبار  از بخش هاى كاربردى و عملياتى حسابدارى عمليات  1  يکى 
باشد؟ انباردارى  او  اصلى  كه شغل  مى شناسيد 

2  آيا عمليات انباردارى را با استفاده از نرم افزار و رايانه انجام مى دهد؟ چرا؟

انباردارى عبارت است از دريافت جنس يا كاال از خارج )از قسمت هاي مختلف شركت، يا ديگران از خارج 
شركت( و نگهداري آنها با توجه به قوانين انبارداري كه باعث سهولت در تحويل دادن )صدور( و تحويل گرفتن 
)ورود( با كمترين وقت و نيروي مورد نياز و رساندن اجناس و كاالهاي مورد نياز قسمت ها يا خريداران به آنها 

در حداقل وقت ممکن براساس مدارك و ضوابط قانوني.

مراحل انبارداری
1 دريافت يا تحويل گرفتن كاال 

2 نگهداري و حفاظت اجناس و كاال در انبار 
3  صدور يا تحويل دادن كاال به خارج از انبار

انباردار و کمك انباردار
انباردار و كمك انباردار اشخاصى هستند كه عالوه بر مهارت كار انبار مي توانند از عهده كنترل كاالهاي ورودي 
اماني و  انبارگرداني، دادن اطالعات به واحد سفارشات و تحويل كاالهاي  انبار، جابه جايي و چيدن آنها،  به 

رعايت اصول و مقررات انبارداري برآيند.

انبارگردانی

1 پس از تحصيل اموال بايد اين اموال به انبار وارد و بنا به درخواست خارج شوند. اسناد مثبته ورود به فعالیت
انبار و خروج از انبار چيست؟

2     انباردار يا انبارداران شركت عالوه بر داشتن تخصص الزم در زمينه انباردارى بايد داراى چه خصوصيات 
ديگرى نيز باشند؟

به کنترل فیزیکی انبار و شمارش کاالهای موجود در انبار و تطبیق آنها با کارت ها و دفاتر حسابداری 
انبارگردانی گفته می شود. انبارگردانى در واقع خانه تکانى انبار و سرشمارى كاالهاى انبار است. 

هر سال حداقل يك بار الزم است انبارگردانى در شركت ها انجام شود. البته با توجه به ابعاد و اهميت كاالها اين 
زمان مى تواند كوتاه تر هم در نظر گرفته شود. هدف از انبارگردانی به طور کلی شمارش موجودی اقالم 
کاال به منظور ایجاد اطمینان از وجود کمی و کیفی کاالهاست. به اين جهت الزم است قواعدى در حين 
انبارگردانى انجام پذيرد. از جمله اين قواعد، الصاق تگ به كاال مى باشد. همچنين مواردى از قبيل پلمپ انبار، 
وارد و خارج نشدن كاركنان و افراد به انبار، مرتب سازى كاالها و ساير موارد امنيتى بايد مورد بررسى قرار گيرد.

انبارداری
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معموالًً انبارگردانى با حضور افراد ذيل انجام مى گيرد:
1  سرپرست انبارگردانى 

2  گروه كنترل
3  انباردار

4  گروه هاى شمارش گر كه هر گروه 2 نفره است )يك نفر شمارش گر و يك نفر ثبت كننده( كه وظيفه دارند 
اقالم را شمارش و در تگ هاى شمارش ثبت كنند.

انباردار در زمان انبارگردانى چون نسبت به چيدمان و محل كاالها آگاهى دارد بايد در عمليات انبارگردانى 
حضور داشته باشد.

آيا در هنگام انبارگردانى لزومى به حضور انباردار است؟ چرا؟فعالیت

يك نمونه رسيد انبار و يك نمونه حواله انبار ترسيم كنيد و اجزاى آن را با هم در كالس بررسى كنيد.فعالیت

هنگام ورود كاال به انبار، رسيد انبار )قبض انبار( و هنگام خروج كاال از انبار حواله انبار صادر مى شود كه 
انباردار ميزان موجودى انبار را افزايش و كاهش مى دهد. بايد توجه داشت كه سفارش خريد و سفارش فروش 
موجب كاهش و افزايش موجودى انبار نمى شود اما رسيد برگشتى و حواله برگشتى باعث تغيير در موجودى 

انبار مى گردد.

اطالعات يك قلم كاال با كد 41211 به نام صندلى گردان در انبار شركت »بيرجند« در سال 1395 به شرح زير فعالیت
در دست است:

محاسبهتعدادشرحتاریخ
25 عدد رسيد انبار    1395/2/11
16 عددرسيد انبار   1395/3/27
17 عدد   حواله انبار    1395/4/4
9 عدد  حواله انبار   1395/4/26
22 عدد رسيد انبار    1395/6/15
2 عددرسيد برگشتى   1395/6/18
17 عدد  حواله انبار   1395/7/17

9 عدد  حواله انبار    1395/10/22
3 عددحواله برگشتى   1395/10/28

30 عددسفارش خريد  1395/11/27

اقالم موجود در انبار چه تعداد صندلى است؟
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دستورالعمل انبارگردانی

با كمك دوستان و هم كالسى هاى خود يك دستورالعمل انبارگردانى تهيه نموده و به سؤاالت زير پاسخ 
دهيد.

1  در شركت مورد نظر اعضاى كميته انبارگردانى چه كسانى مى باشند؟
2  انبارگردانى در سال چند بار صورت گرفته و به چه صورتى انجام مى شود؟

فعالیت

نیاز شرکت آن را تدوین  به  بنا  آیین نامه ای داخلی است که شرکت ها  انبارگردانی:  دستورالعمل 
روش  دستورالعمل  اين  در  می باشند.  دستورالعمل  این  اجرای  به  موظف  شرکت  مدیران  و  نموده 
انبارگردانى، زمان، اعضاى كميته و از همه مهم تر نحوه برخورد با مغايرت ها و اصالحات ذكر مى شود. بنابراين 
با  برخورد  نوع  و  اعضاى كميته  و همچنين  بوده  متفاوت  در شركت هاى مختلف،  انبارگردانى  دستورالعمل 
مغايرت ها در شركت ها يکسان نيست و به سياست هاى شركت و مديريت بستگى دارد. انبارگردانی طبق 
دستورالعمل مربوطه و معموالًً در پایان سال انجام می شود. اما ممکن است به هر دليل از جمله لزوم 

تهيه و تنظيم صورت هاى مالى ميان دوره اي و يا تغيير متصدى انبار و يا ... در طول سال انجام شود.
انبار در ابتدا بايد كميته اى تحت عنوان انبارگردانى با حضور مسئولين ارشد  جهت شمارش موجودى هاى 
شركت تشکيل و بر اساس دستورالعمل مربوطه نسبت به انبارگردانى پايان سال اقدام كنند. بنابراين در ابتدا 
بايد اعضاى اين كميته توسط مديريت عالى انتخاب شوند. معموالًً از ميان اعضاى كميته فردى كه مسئوليتى 
در ارتباط با كنترل و نگهدارى حساب موجودى ها دارد به عنوان سرپرست گروه شمارش انتخاب مى شود. 

انبارگردانى با استفاده از تگ و ليست شمارش كاال انجام مى گيرد.

تگ انبارگردانی 
تگ انبارگردانی، )برگه شمارش کاال(: فرمی خاص جهت مستندکردن شمارش کاال، جلوگیری از 
تکرار شمارش یا از قلم افتادن کاال است. قبل از شروع انبارگردانى بايد مشخصات هر كاال بر روى تگ 
از سه قسمت تشکيل شده  انبار درج و جهت الصاق به موجودى كاال تحويل انباردار شود. اين فرم معموالً 
است. در قسمت اول اطالعات شمارش اول، در قسمت دوم اطالعات شمارش دوم و در قسمت سوم اطالعات 
شمارش نهايى درج مى شود. معموالً مطابق دستورالعمل انبارگردانى چنانچه در شمارش اول و دوم مغايرت و 
اختالفى وجود داشت بايد شمارش سوم انجام شود و مالك تعيين موجودى واقعى شمارش سوم است و اين 

رقم مبناى واقعى در نظر گرفته مى شود.

تگ  شمارش شامل اطالعات زير است:فعالیت

نام كاال 

واحد كاال
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نمونه تگ انبارگردانی

شرکت ..............
تگ انبارگردانی3

شماره برگه:نام انبار:
تاريخ شمارش:كد كاال:

شرح كاال:
محل نگهدارى:

واحد سنجش:تعداد شمارش به عدد:
تعداد شمارش به حروف:

توضيحات:

امضاى شمارشگرامضاى ثبات

شرکت..............
تگ انبارگردانی2

شماره برگه:نام انبار:
تاريخ شمارش:كد كاال:

شرح كاال:
محل نگهدارى:

واحد سنجش:تعداد شمارش به عدد:
تعداد شمارش به حروف:

توضيحات:
امضاى شمارشگرامضاى ثبات

شرکت..............
تگ انبارگردانی1

شماره برگه:نام انبار:
تاريخ شمارش:كد كاال:

شرح كاال:
محل نگهدارى:

واحد سنجش:تعداد شمارش به عدد:
تعداد شمارش به حروف:

توضيحات:
امضاى شمارشگرامضاى ثبات
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تگ های شمارش شامل اطالعات:
2 مرحله شمارش )اول، دوم و يا سوم( 1 شماره سريال تگ  

4 نام كاال 3 كد كاال   
6 تعداد 5 واحد    
7 نام و امضاى مسئول شمارش  و غيره است.

شركت »بجنورد« در 1395/12/26 اقدام به انبارگردانى نمود. در اين شركت اقالم زيادى در انبار مركزى فعالیت
نگهدارى مى شود. اطالعات زير مربوط به يك نوع فيوز با كد 41255 و قيمت آن داراى اهميت است. طبق 
دفاتر و كارت انبار موجودى اين نوع فيوز 243 عدد مى باشد. تيم انبارگردانى در تاريخ 1395/12/28 به 
شمارش اين نوع كاال اقدام نمود. در شمارش اول 244 فيوز و در شمارش دوم 242 و در شمارش سوم 242 

به ثبت رسيد. محل نگهدارى اين نوع فيوز راهروى دوم قفسه سوم طبقه دوم است. 
مطلوب است:

الف( تهيه تگ انبار به شکل كامل
ب( كدام رقم بايد مبناى موجودى واقعى قرار گيرد؟

پ( در مورد علل اين مغايرت و احتماالت مربوط بحث و بررسى كنيد.
ت( به نظر شما انباردار در اين زمينه چه توضيحاتى مى تواند ارائه دهد.

ث( آيا اطالع از وجود انواع ديگر فيوز در طبقات ديگر مى تواند به رفع مغايرت موجود كمك كند؟ بحث 
كنيد.

نحوه تکمیل تگ انبار
بر اساس فعاليت شركت »بجنورد« تگ تکميل شده براى شمارش اول به صورت زير است.

شرکت بجنورد

تگ انبارگردانی1

1215شماره برگه:مركزىنام انبار:

1395/12/28تاريخ شمارش:41255كد كاال:

فيوز )با شماره فنى .....(شرح كاال:

طبقه دومقفسه سومراهروى دوممحل نگهدارى:

عددواحد سنجش:244تعداد شمارش به عدد:

دويست و چهل و چهارتعداد شمارش به حروف:

توضيحات:

امضاى شمارشگرامضاى ثبات
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هدف انبارگردانی
مدیر انبار و کارمندان او در مورد موجودی انواع مواد و تجهیزات سیستم انبار جواب گو هستند 
و مسئولیت مستقیم حفاظت از آنها را بر عهده دارند. مسئوليت مديريت انبار در قبال موجودى اقالم 
ايجاب مى كند، مقادير موجودى ثبت شده سيستم ثبت موجودى اقالم انبار را با انجام يك سلسله بررسى هاى 

كامل و منظم فيزيکى مورد رسيدگى قرار دهد.

اقداماتی قبل از انبارگردانی 
1  مشخص نمودن كاالهاى امانى ديگران نزد سازمان و همچنين سازمان نزد ديگران.

2  مشخص نمودن كاالهايى كه جزء دارايى ثابت سازمان بوده ولى در انبار نگهدارى مى شوند.
3  مشخص نمودن لوازم نامنطبق و اسقاطى.

4  مشخص نمودن اقالم راكد و كم مصرف.
5  اخذ كپى از آخرين سندهاى رسيد و حواله )سندهاى رسيد و حواله در سيستم انبار بايد داراى شماره 
سريال متوالى بوده تا آخرين سند مشخص باشد، بعد از مشخص شدن آخرين سند، صدور سند ورود و خروج 

جديد به انبار، مجاز نيست.(
6 تهيه تگ هاى شمارش در سه نسخه )شمارش اول، دوم و سوم( و الصاق بر روى كاالها.

7  اعالم به واحدها، قبل از موعد انبارگردانى جهت تحويل اقالم مورد نياز خود و مراجعه نکردن به انبار براى 
تحويل جنس در مدت انبارگردانى.

8  تعيين سرپرست انبارگردانى يا هماهنگ كننده و گروه كنترل )گروه كنترل ممکن است توسط مقامات 
مجاز سازمان يا ناظر مديريت، به عمل آيد كه كنترل داخلى ناميده مى شود يا اينکه توسط مقامات مجاز يا 

هيئت حسابرسى ويژه اى از خارج سازمان به عمل آيد كه به آن كنترل خارجى گويند(.
9  مشخص نمودن تاريخ و موعد انبارگردانى توسط هماهنگ كننده يا سرپرست انبارگردانى و اعالم به افراد 

درگير در انبارگردانى.
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کار عملی 1   

صورت انبارگردانى شعبه »مالير« در تاريخ 1395/12/25 به شرح زير است:

انبارگردانی شعبه مالیر در تاریخ 1395/12/25

شمارش عینینام واحد اصلینام کاالکد کاالتگردیف

1708812050610 500 CC 10596بطرىآب معدني

2708912071610 1500 CC 3930بطرىآب معدني

14136بطرىنوشابه پرتقالي CC 300 شکري 3709122030210

336بطرىنوشابه لمون CC 300 شکري 4709222030220

4536بطرىنوشابه ليموناد CC 300 شکري 5709322030230

1566بطرىنوشابه كوال CC 1500 شکري 6709522071200

2010بطرىنوشابه پرتقالي CC 1500 شکري 7709722071210

114بطرىنوشابه لمون CC 1500 شکري 8709822071220

228بطرىنوشابه ليموناد CC 1500 شکري 9709922071230

271جعبهنوشابه پرتقالي CC 250 شکري 10710322121210

344جعبهنوشابه ليموناد CC 250 شکري 11710422121230

4248قوطينوشابه پرتقالي CC 330 شکري 12711122331210

2472قوطينوشابه ليموناد CC 330 شکري 13711222331230

768بطرىآبميوه انگور CC 300 شيشه يکبارمصرف 14712032230342

12بطرىدوغ ساده CC 250 شيشه يکبارمصرف 15713552221700

10عددپالت فلزي16713892310011

4عددسبد فلزي17713992410011

  مسئول انبارگردانی: .............. مسئول انبار: ............
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ليست موجودى كاالى شعبه »مالير« بر اساس دفاتر در تاريخ 1395/12/25 به شرح زير است:

حساب موجودی انبار )کارت کاال( شعبه مالیر در تاریخ 1395/12/25

موجودی دفاترنام واحد اصلینام کاالکد کاالردیف

112050610 500 CC 10596بطرىآب معدني

212071610 1500 CC 3930بطرىآب معدني

14200بطرىنوشابه پرتقالي CC 300 شکري 322030210

336بطرىنوشابه لمون CC 300 شکري 422030220

4536بطرىنوشابه ليموناد CC 300 شکري 522030230

1566بطرىنوشابه كوال CC 1500 شکري 622071200

2010بطرىنوشابه پرتقالي CC 1500 شکري 722071210

114بطرىنوشابه لمون CC 1500 شکري 822071220

228بطرىنوشابه ليموناد CC 1500 شکري 922071230

271جعبهنوشابه پرتقالي CC 250 شکري 1022121210

346جعبهنوشابه ليموناد CC 250 شکري 1122121230

4248قوطينوشابه پرتقالي CC 330 شکري 1222331210

2472قوطينوشابه ليموناد CC 330 شکري 1322331230

770بطرىآبميوه انگور CC 300 شيشه يکبار مصرف 1432230342

12بطرىدوغ ساده CC 250 شيشه يکبار مصرف 1552221700

10عددپالت فلزي1692310011

4عددسبد فلزي1792410011

مسئول حسابداری: ..............  حسابدار انبار: ............

تگ انبار براى كاالهايى كه مغايرت دارند را كامل كنيد. فرض كنيد كه در انبارگردانى براى موارد مغايرت دو 
بار شمارش انجام شده و صورت جلسه بر اساس شمارش دوم است.
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شرکت مالیر
تگ انبارگردانی2

7091شماره برگه:انبار شماره 1نام انبار:
1395/12/25تاريخ شمارش:كد كاال:

شرح كاال:
محل نگهدارى:

واحد سنجش:تعداد شمارش به عدد:
تعداد شمارش به حروف:

توضيحات:
امضاى شمارشگرامضاى ثبات

شرکت مالیر
تگ انبارگردانی2

7104شماره برگه:انبار شماره 1نام انبار:
1395/12/25تاريخ شمارش:كد كاال:

شرح كاال:
محل نگهدارى:

واحد سنجش:تعداد شمارش به عدد:
تعداد شمارش به حروف:

توضيحات:
امضاى شمارشگرامضاى ثبات

شرکت مالیر
تگ انبارگردانی2

7120شماره برگه:انبار شماره 1نام انبار:
1395/12/25تاريخ شمارش:كد كاال:

شرح كاال:
محل نگهدارى:

واحد سنجش:تعداد شمارش به عدد:
تعداد شمارش به حروف:

توضيحات:
امضاى شمارشگرامضاى ثبات
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کار عملی 2  

تگ هاى انبارگردانى شركت »همدان« در 1395/12/27 به شرح زير است: )تگ شماره 2(

شرکت همدان
تگ انبارگردانی2

150شماره برگه:مركزىنام انبار:
1395/12/27تاريخ شمارش:111325كد كاال:

موس بى سيمشرح كاال:
×××××××××محل نگهدارى:

عددواحد سنجش:15تعداد شمارش به عدد:
پانزدهتعداد شمارش به حروف:

توضيحات:
امضاى شمارشگرامضاى ثبات

شرکت همدان
تگ انبارگردانی2

157شماره برگه:مركزىنام انبار:
1395/12/27تاريخ شمارش:111332كد كاال:

صفحه كليدشرح كاال:
×××××××××محل نگهدارى:

عددواحد سنجش:22تعداد شمارش به عدد:
بيست و دو تعداد شمارش به حروف:

توضيحات:
امضاى شمارشگرامضاى ثبات
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شرکت همدان
تگ انبارگردانی2

215شماره برگه:مركزىنام انبار:
1395/12/27تاريخ شمارش:111390كد كاال:

شارژرشرح كاال:
×××××××××محل نگهدارى:

عددواحد سنجش:11تعداد شمارش به عدد:
يازدهتعداد شمارش به حروف:

توضيحات:
امضاى شمارشگرامضاى ثبات

با توجه به تگ هاى موجود جدول زير را كامل كنيد.

انبارگردانی شعبه همدان در تاریخ 1395/12/27

شمارش عینینام واحد اصلینام کاالکد کاالتگردیف

عدد1150

2157

3215
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با توجه به كارت كاال و جدول انبارگردانى و تگ هاى صادره كارت انبار زير را كامل كنيد. )موجودى بر اساس 
دفاتر داده شده است.(

حساب موجودی انبار )کارت کاال( شعبه همدان در تاریخ 1395/12/27

موجودی دفاترنام واحد اصلینام کاالکد کاالردیف

111132516

211133224

311139010

با توجه به جداول باال صورت جلسه انبارگردانى را كامل كنيد.

صورت جلسه انبارگردانی شعبه همدان در تاریخ 1395/12/27

مغایرتموجودی دفاترشمارش عینینام واحد اصلینام کاالکد کاالتگردیف

1150

2157

3215
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ارزشيابی      

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در كالس و كارگاه آموزشى و رعايت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسايل آموزشى شخصى )كتاب، دفتر، ماشين حساب و...(2

شركت فعال در بحث هاى گروهى و مسئوليت پذيرى و درستکارى3

پاسخ صحيح به سؤاالت مطرح شده در كالس و استدالل آنها4

ارائه نتيجه گيرى صحيح و مستندسازى5

تعريف انبارگردانى و تگ انبار6

ترسيم تگ انبار7

توانايى تکميل تگ انبار8

توانايى تنظيم فرم هاى مستندات كنترل موجودى انبار9

توانايى كنترل موجودى انبار با كارت كاال و مغايرت گيرى اقالم انبار10
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کنترل مستندات تعديالت موجودي کاال   
انواع روش های شمارش کاال

افرادى كه انبارگردانى انجام مى دهند  جهت شمارش كاال از روش هاى مختلفى استفاده مى شود و معموالًً 
با توجه به تجربه، بهترين روش را انتخاب مى كنند. يك نوع انبارگردانى كه بيشتر مورد توجه قرار مى گيرد 
استفاده از تگ انبارگردانى و شمارش است. همچنين ممکن است در بعضى موارد مسئول انبارگردانى ليست 

اقالم را بر اساس دفاتر و كارت كاال از انباردار گرفته و اقدام به شمارش كند.
يکى از روش هاى شمارش، تمام شماری است كه از نظر زمانى طوالنى بوده و هزينه زيادى را بر شركت 
تحميل مى كند، به اين جهت در بعضى موارد از نمونه گیری در شمارش استفاده مى شود، معموالًً اقالم با 
اهميت را تمام شمارى و اقالم كم اهميت را نمونه گيرى مى كنند و فقط اقالم نمونه را مورد شمارش قرار 

مى دهند.

تعديالت انبار 

1  در شركتى كه به ميزان زيادى پيچ و مهره وجود دارد شمارش تعداد پيچ و مهره ها چگونه انجام فعالیت
مى شود؟

2  تفاوت تمام شمارى و نمونه گيرى را بيان كنيد؟

براى بررسى موجودى و تطبيق موجودى واقعى با اسناد و مدارك از عمليات انبارگردانى استفاده مى شود، پس 
از انبارگردانى ممکن است يکى از حاالت زير براى يك كاال و يا تعدادى از كاالها روى دهد:

الف( موجودى واقعى با موجودى در كاردكس برابر باشد
ب( موجودى واقعى بيشتر از موجودى در كاردكس باشد
پ( موجودى واقعى كمتر از موجودى در كاردكس باشد

بوده و  نداشتن  از مغايرت  انبارگردانى حاكى  بوده و عمليات  انباردار  مورد »الف« نشان دهنده صحت كار 
موجودى اعالم شده در كاردكس و اسناد و مدارك و دفاتر مورد تاييد است، اما در مورد »ب« و »پ« بايد 
تعديالت انبار صورت گيرد، در اين زمينه گزارش مغايرت ها تهيه مى شود ولى نحوه برخورد با مغايرت ها در 
شركت هاى مختلف متفاوت بوده، و با توجه به دستورالعمل انبارگردانى پيگيرى مى شود، پيگيرى مغايرت ها 

از دوجنبه قابل بررسى است:
الف( از جنبه مدیریتی: بررسى داليل اختالف و مغايرت بين موجودى واقعى و موجودى طبق دفاتر بايد 
انجام شده و با ايجاد كنترل هاى داخلى و اجراى روش هاى مطلوب سعى شود مغايرت ها به حداقل برسد. 
همچنين مشخص شود كه كسر يا اضافى ايجاد شده طبيعى بوده يا ناشى از قصور و يا حتى سوءاستفاده و 

1  آيا موجودى كاالى در انبار همواره با مانده طبق دفاتر و اسناد مطابقت دارد؟فعالیت
2  استانداردهاى حسابدارى براى نحوۀ برخورد با اين مغايرت ها چه راه حلى ارائه مى دهند؟

3  آيا هر تفاوت و مغايرت در موجودى ممکن است ناشى از سوءاستفاده و يا كوتاهى انباردار باشد؟
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يا سرقت است. در اين زمينه بايد مقصر يا مقصران احتمالى مشخص شده و برخورد الزم صورت گيرد. در 
بررسى مديريتى مغايرت ها مواردى مانند حجم و نوع انبار و شخصيت انباردار و ميزان مغايرت و نوع كاالها و 

قيمت كاالهاى داراى مغايرت داراى اهميت است.
ب( از جنبه حسابداری: حسابدارى پس از دريافت گزارش انبارگردانى و موجودى واقعى طبق اين گزارش، با 
موجودى طبق اسناد و مدارك، نسبت به اصالح موارد مغايرت اقدام مى كند. براى اصالح موارد مغايرت مالك 

موجودى واقعى است و بايد در صورت مغايرت تعداد )مقدار( طبق دفاتر به تعداد )مقدار( واقعى تغيير كنند. 

1 آيا در كاردكس انبار قيمت كاالها وارد مى شود؟فعالیت
2  آيا هنگام ورود موجودى به انبار و ثبت رسيد انبار توسط انباردار، انباردار مى تواند فاكتور خريد را 

ببيند؟ چرا؟

نمونه رسید انبار 

فرم رسید انبار
شرکت ............

شماره:

تاریخ:

صفحه:

مالحظاتواحدتعداد/مقدارکد کاالنام و مشخصات کاالردیف

1

2

3

4

5

نام و امضای تحویل دهنده:                                          نام و امضای تحویل گیرنده:

بايد توجه داشت كه رسيد انبار و حواله انبار در شركت هاى مختلف ممکن است متفاوت بوده و با توجه به 
نياز و ضرورت مواردى در عناوين تغيير كند.
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نمونه حواله انبار

حواله خروج از انبار                                                                                         شماره:
نام طرف حساب: ...............................                                                               تاریخ:

توسط حسابدار تکمیل گردد.توسط انبار تکمیل گردد.
مبلغنرخواحد سنجشتعدادنام کاالکد کاالردیف

1
2
3
4
5

جمعكاالى فوق صحيح و سالم و به طور كامل تحويل داده شد.
نام تحویل گیرنده:

امضا
نام تحویل دهنده )انبار(:

امضا
نام تأییدکننده:

امضا

کار عملی 3   
شركت بازرگانى »نهاوند« در زمينه پخش و فروش لوازم ورزشى فعاليت مى كند.

ليست اقالم تعدادى از كاالها در تاريخ 1395/10/01 به همراه رسيد انبار و حواله انبار و دو تگ انبار داراى 
اختالف )پس از شمارش دوم( به شرح زير است.

لیست اقالم انبار بخش توپ
تاریخ: 1395/10/01

مالحظاتواحد سنجشتعداد/مقدارکدکاالنام کاالردیف
عدد14101250توپ فوتبال سالنى1
عدد14102420توپ فوتبال معمولى2
عدد 14105160توپ واليبال3
عدد1411635توپ هندبال4
بسته14121400توپ پينگ پنگ5
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حواله خروج از انبار                                                                  شماره: 2211
نام طرف حساب: فروشگاه لوازم ورزشی حمید                          تاریخ: 1395/10/03

توسط حسابدار تکمیل گردد.توسط انبار تکمیل گردد.
مبلغنرخواحد سنجشتعدادنام کاالکد کاالردیف

عدد80توپ فوتبال سالنى114101
عدد55توپ فوتبال معمولى214102
عدد 42توپ واليبال314105
عدد13توپ هندبال414116
بسته15توپ پينگ پنگ514121

جمعكاالى فوق صحيح و سالم و به طور كامل تحويل داده شد.
نام تحویل گیرنده:

امضا
نام تحویل دهنده )انبار(:

امضا
نام تأییدکننده:

امضا

فرم رسید انبار
شرکت بازرگانی نهاوند

شماره: 1154
تاریخ: 1395/10/05

صفحه:
مالحظاتواحدتعداد/مقدارکد کاالنام و مشخصات کاالردیف

عدد14101120توپ فوتبال سالنى1
عدد14102150توپ فوتبال معمولى2
عدد 1410570توپ واليبال3

نام و امضای تحویل دهنده:                      نام و امضای تحویل گیرنده:
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حواله خروج از انبار                                                                شماره: 2216
نام طرف حساب: فروشگاه لوازم ورزشی مجید                       تاریخ: 1395/10/09

توسط حسابدار تکمیل گردد.توسط انبار تکمیل گردد.
مبلغنرخواحد سنجشتعدادنام کاالکد کاالردیف

عدد60توپ فوتبال سالنى114101
عدد70توپ فوتبال معمولى214102
عدد 110توپ واليبال314105
عدد15توپ هندبال414116
بسته80توپ پينگ پنگ514121

جمعكاالى فوق صحيح و سالم و به طور كامل تحويل داده شد.
نام تحویل گیرنده:

امضا
نام تحویل دهنده )انبار(:

امضا
نام تأیید کننده:

امضا

حواله خروج از انبار                                                                شماره: 2223
نام طرف حساب: فروشگاه لوازم ورزشی سعید                       تاریخ:1395/10/14

توسط حسابدار تکمیل گردد.توسط انبار تکمیل گردد.
مبلغنرخواحد سنجشتعدادنام کاالکد کاالردیف

عدد100توپ فوتبال سالنى114101
عدد120توپ فوتبال معمولى214102
عدد 68توپ واليبال314105

جمعكاالى فوق صحيح و سالم و به طور كامل تحويل داده شد.
نام تحویل گیرنده:

امضا
نام تحویل دهنده )انبار(:

امضا
نام تأییدکننده:

امضا

فرم رسید انبار
شرکت بازرگانی نهاوند

شماره: 1164
تاریخ: 1395/10/17

صفحه:
مالحظاتواحدتعداد/مقدارکد کاالنام و مشخصات کاالردیف

عدد1410190توپ فوتبال سالنى1
عدد1411640توپ هندبال2
بسته14121180توپ پينگ پنگ3

نام و امضای تحویل دهنده:                 نام و امضای تحویل گیرنده:
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حواله خروج از انبار                                                                                                                   شماره: 2231
نام طرف حساب: فروشگاه لوازم ورزشی امیر                                                                            تاریخ: 1395/10/18

توسط حسابدار تکمیل گردد.توسط انبار تکمیل گردد.

مبلغنرخواحد سنجشتعدادنام کاالکد کاالردیف

عدد 50توپ واليبال114105

عدد27توپ هندبال214116

بسته105توپ پينگ پنگ314121

جمعكاالى فوق صحيح و سالم و به طور كامل تحويل داده شد.

نام تحویل گیرنده:
امضا

نام تحویل دهنده )انبار(:
امضا

نام تأیید کننده:
امضا

حواله خروج از انبار                                                                                                              شماره: 2239
نام طرف حساب: فروشگاه لوازم ورزشی امین                                                                      تاریخ: 1395/10/23

توسط حسابدار تکمیل گردد.توسط انبار تکمیل گردد.
مبلغنرخواحد سنجشتعدادنام کاالکد کاالردیف

عدد70توپ فوتبال سالنى114101
عدد45توپ فوتبال معمولى214102
بسته70توپ پينگ پنگ314121

جمعكاالى فوق صحيح و سالم و به طور كامل تحويل داده شد.
نام تحویل گیرنده:

امضا
نام تحویل دهنده )انبار(:

امضا
نام تأیید کننده:

امضا

فرم رسید انبار
شرکت بازرگانی نهاوند

شماره: 1174

تاریخ: 1395/10/25

صفحه:

مالحظاتواحدتعداد/مقدارکد کاالنام و مشخصات کاالردیف

عدد 1410580توپ واليبال1

عدد1411620توپ هندبال2

نام و امضای تحویل دهنده:                                    نام و امضای تحویل گیرنده:
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شرکت نهاوند
تگ انبارگردانی2

3211شماره برگه:انبار كاالى ورزشى ـ توپنام انبار:
1395/10/30تاريخ شمارش:14101كد كاال:

توپ فوتبال سالنىشرح كاال:
محل نگهدارى:

عددواحد سنجش:148تعداد شمارش به عدد:
يکصد و چهل و هشت عددتعداد شمارش به حروف:

توضیحات:
امضای شمارشگرامضای ثبات

شرکت نهاوند
تگ انبارگردانی2

3219شماره برگه:انبار كاالى ورزشى ـ توپنام انبار:
1395/10/30تاريخ شمارش:14102كد كاال:

توپ فوتبال معمولىشرح كاال:
محل نگهدارى:

عددواحد سنجش:280تعداد شمارش به عدد:
دويست و هشتاد عددتعداد شمارش به حروف:

توضیحات:
امضای شمارشگرامضای ثبات

شرکت نهاوند
تگ انبارگردانی2

3226شماره برگه:انبار كاالى ورزشى ـ توپنام انبار:
1395/10/30تاريخ شمارش:14105كد كاال:

توپ واليبالشرح كاال:
محل نگهدارى:

عددواحد سنجش:41 تعداد شمارش به عدد:
چهل و يك عددتعداد شمارش به حروف:

توضیحات:
امضای شمارشگرامضای ثبات
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شرکت نهاوند
تگ انبارگردانی2

3241شماره برگه:انبار كاالى ورزشى ـ توپنام انبار:
1395/10/30تاريخ شمارش:14116كد كاال:

توپ هندبالشرح كاال:
محل نگهدارى:

عددواحد سنجش:40تعداد شمارش به عدد:
چهل عددتعداد شمارش به حروف:

توضیحات:
امضای شمارشگرامضای ثبات

شرکت نهاوند
تگ انبارگردانی2

3264شماره برگه:انبار كاالى ورزشى ـ توپنام انبار:
1395/10/30تاريخ شمارش:14121كد كاال:

توپ پينگ پنگشرح كاال:
محل نگهدارى:

بستهواحد سنجش:310 تعداد شمارش به عدد:
سيصد و ده بستهتعداد شمارش به حروف:

توضیحات:
امضای شمارشگرامضای ثبات

مطلوب است: 
تهيه ليست موجودى و نمايش مغايرت

صورت جلسه انبارگردانی بازرگانی نهاوند در تاریخ 1395/10/30

مغایرتموجودی دفاترشمارش عینینام واحد اصلینام کاالکد کاالتگردیف
1
2
3
4
5
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دالیل تعدیل انبار:
1  کسر و اضافی موجودی انبار

کسري و اضافی انبار، عبارت است از اختالف موجودي واقعي انبار با اسناد و مدارك،  کارت انبار 
وکارت حساب مواد در تاریخي معین. به عبارت ديگر هرگاه موجودي واقعي كاال كمتر از مانده كارت هاي 
كاال باشد،  كسري انبار و زماني كه موجودي واقعي كاال )طبق شمارش( بيشتر از مانده كارت هاي كاال باشد، 

 اضافى انبار وجود خواهد داشت.
كسري يا اضافى انبار،  داليل گوناگوني دارد كه به بعضي از علل آن اشاره مي شود:

 اشتباه در ثبت مقدار كاالى وارده يا صادره در كارت انبار 
 اشتباه در ثبت قبض ها و حواله هاي انبار دركارت حساب كاال به وسيله دايره حسابداري 

 ثبت نکردن بعضي از حواله هاي انبار توسط دايره حسابداري به علت نرسيدن آنها به دايرۀ مذكور.
 جذب رطوبت كه موجب افزايش وزن برخي از كاالهاى موجود در انبار مي گردد.

 تبخير و شکستگي كه سبب كسري انبار مي شود.
 تقسيم قطعه بزرگ به قطعات كوچك.

 ضايعات كاال در انبار
 اشتباه انباردار
 سرقت از انبار

1  اگر پس از انبارگردانى موجودى واقعى كاالى الف در شركت »اهواز« 480 واحد و مانده طبق كارت فعالیت
482 واحد باشد، انبار شركت داراى كسرى است يا اضافى؟ 

2  در صورتى كه مانده طبق كارت 479 واحد باشد چطور؟

معموالًً در پايان دوره مالي،  پس از خاتمه انبارگرداني و تطبيق موجودي واقعي انبار با كارت هاي كاال، چنانچه 
كسري يا اضافى موجودي انبار قابل مالحظه نباشد،  مانده كارت ها اصالح مي شود، ولي اگر كسري يا اضافي 
با اصالح  آيد،  سپس  به عمل  به علل آن  بررسي هاي الزم نسبت  بايد  باشد،  ابتدا  قابل توجه  انبار  موجودي 
كارت ها و تطبيق مانده آنها با موجودي واقعي انبار،  ثبت هاي اصالحي در دفاتر انجام مى گيرد. اصالح ماندۀ 

كارت ها به اين منظور انجام مي شود كه ماندۀ كارت ها با موجودي واقعي كاال برابر گردد.

افزايش داشته فعالیت يا  انبار كاهش  نام ببريد كه ممکن است به شکل طبيعى در  آيا مى توانيد كاالهايى را 
باشند؟
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نابابی وتغيير تكنولوژی    

در انبار شركتى مقدارى ابزارآالت و قطعات وجود دارد كه مدت دو سال است مورد استفاده قرار نگرفته فعالیت
و در انبار شركت بدون استفاده وجود دارد. شما چه پيشنهاداتى ارائه مى دهيد؟

يکى از موارد قابل توجه در انبار شركت ها خروج كاالها و اقالمى است كه ديگر مورد استفاده قرار نمى گيرند، 
علت استفاده نکردن از اين اقالم مى تواند موارد مختلفى باشد اما مهم ترين آن فرسودگى و از رده خارج شدن 
و همچنين تغيير تکنولوژى و از مد افتادن و يا تغييرات آب و هوايى و شرايط محيطى و تغيير نوع كار است. 
به اين جهت الزم است انباردار ليست اين اقالم را مشخص و جهت بررسى به مديريت گزارش كند. مديريت 
آنها تصميم گيرى  با  برخورد  نحوه  و  انبار  از  اقالم  اين  به خروج  آيين نامه هاى داخلى شركت نسبت  طبق 
مى كند. در صورت استفاده از اين اقالم در بخش هاى ديگر الزم است از ليست انبار جارى خارج شده و به 
انبار مورد نظر منتقل شود و اگر در شركت مورد نياز نباشند بايد نسبت به فروش آنها اقدام شود. براى فروش 
اقالم با اهميت معموالً از روش مزايده استفاده  مى شود. البته روش هاى ديگرى نيز ممکن است جهت فروش 

مورد استفاده قرار گيرد و يا با اقالم ديگرى معاوضه صورت گيرد.
مثال:

انباردار شركت »بهار« قسمتى از كاالهاى موجود در انبار قطعات يدكى و ابزارآالت را از رده خارج و غيرقابل 
انبار بخش جهت  از  بايد  استفاده اعالم مى كند، مدير مالى و مدير فنى نيز تأييد مى كنند كه اين كاالها 
فروش )ارسال به انبار ضايعات( خارج شود، انباردار يك حواله انبار در تاريخ 1396/02/15 به شرح زير صادر 

مى كند.

حواله خروج از انبار                                                                                                                شماره: 1415
نام طرف حساب: انبار ضایعات )جهت فروش(                                                                        تاریخ: 1396/02/15

توسط حسابدار تکمیل گردد.توسط انبار تکمیل گردد.

مبلغنرخواحد سنجشتعدادنام کاالکد کاالردیف

عدد2آچار آلن111170

دستگاه1موتور جوش گازوئيلى212642

عدد3آچار فرانسه بزرگ311165

دستگاه1موتور برق بنزينى412153

عدد1منگنه برقى513118

جمعكاالى فوق به طور كامل تحويل داده شد.

نام تحویل گیرنده:
امضا

نام تحویل دهنده )انبار(:
امضا

نام تأیید کننده:
امضا
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حواله خروج از انبار                                                                                     شماره: 1415
نام طرف حساب: انبار ضایعات                                                                    تاریخ: 1396/02/07

توسط حسابدار تکمیل گردد.توسط انبار تکمیل گردد.
مبلغنرخواحد سنجشتعدادنام کاالکد کاالردیف

دستگاه1مانيتور 21 قديمى11518
دستگاه5مانيتور 19 قديمى21611
دستگاه2چاپگر سوزنى 31704
دستگاه3تلويزيون 21 قديمى41219
عدد25موس ساده51478

جمعكاالى فوق به طور كامل تحويل داده شد.
نام تحویل گیرنده:

امضا
نام تحویل دهنده )انبار(:

امضا
نام تأیید کننده:

امضا

چرا شركت مشهد اقدام به خروج كاال از انبار كرده است؟ چه شخص يا اشخاصى در اين زمينه تصميم 
مى گيرند؟ چه شخصى ارسال و چه شخصى دريافت مى كند؟ آيا اين كاالها در انبار ضايعات در آينده به 

فروش مى رسند يا به صورت دائمى در انبار خواهند ماند؟ و ...
تشریح :

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................

با توجه به فرم حواله انبار خروج كاال از انبار شركت »مشهد« توضيحات الزم را به صورت طرح تشريحى فعالیت
بنويسيد.

توليدى فعالیت و شركت  غذايى  مواد  توليدى  دو شركت  در  را  انباردار  وظيفه  محصوالت  ويژگى  به  توجه  با 
كنيد. مقايسه  فلزى  محصوالت 
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فعالیت

کاهش ارزش:

جدول زير را كامل كنيد.

تغییر تکنولوژینابابیتبخیرضایعاتنام کاال
×تلويزيون از كار افتاده

مانيتور قديمى
ماده اتر

دوربين قديمى عکاسى
موتور برق سوخته شده
آچارهاى از رده خارج

چاى تاريخ مصرف گذشته

آيا ممکن است اقالم موجود در انبار دچار كاهش ارزش شود؟فعالیت
آيا كاهش ارزش موجودى كاال مى تواند در دفاتر نزد انباردار )كارت كاال( تغييرى ايجاد كند؟ چرا؟

اقالمى كه در انبار نگهدارى مى شوند ممکن است در اثر مرور زمان و يا از مد افتادن و يا ركود و تورم در بازار، 
شرايط جوى و سياست هاى قيمت گذارى و ... دچار تغيير ارزش شوند. ارزش ناشى از موارد فوق ارتباطى با 

انباردار نداشته اما با توجه به تأثير در صورت هاى مالى، در سيستم حسابدارى مورد بررسى قرار مى گيرد.

در انبار فروشگاه لوازم ادارى »آذربايجان« اقالم زير موجود است.فعالیت

بهای واحدتعدادشرحردیف
1545،000ميز 50 ×170
259،000صندلي ساده2
1018،000صندلي چرخ دار3
1231،000كمد يك در4
838،000كمد دو در5
2245،000كمد چهار در6
1044،000ميز چوبي7
1537،000ميز كامپيوتر8
2014،000صندلي دسته دار9

2255،000كمد ويتريني10

فرض كنيد، كليه اقالم در بازار %30 
افزايش قيمت يا كاهش قيمت داشته 

باشند. 
آيا انباردار در اين زمينه وظيفه اى 

به عهده دارد؟
در زمينه كاهش قيمت به ميزانى 
بهاى  از  كمتر  فروش  قيمت  كه 
بررسى  و  بحث  شود  شده  تمام 
در  حسابدارى  آيا  بگوييد  و  كنيد 
اين زمينه وظيفه اى بر عهده دارد؟ 

چرا؟
در صورت افزايش قيمت، حسابدارى 

آيا الزم است اقدامى انجام دهد؟
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ارزشيابی      

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در كالس و كارگاه آموزشى و رعايت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسايل آموزشى شخصى )كتاب، دفتر، ماشين حساب و...(2

شركت فعال در بحث هاى گروهى و مسئوليت پذيرى و درستکارى3

پاسخ صحيح به سؤاالت مطرح شده در كالس و استدالل آنها4

ارائه نتيجه گيرى صحيح و مستندسازى5

تشريح روش شمارش كاال و بيان تعديل انبار6

تعريف كاهش ارزش موجودى7

تعريف نابابى و تغيير تکنولوژى8

توانايى تنظيم فرم هاى مستندات كنترل موجودى انبار9

توانايى كنترل موجودى انبار با كارت كاال و مغايرت گيرى اقالم انبار10
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محاسبه مبلغ تعديل موجودي کاال  
محاسبه تعدیل موجودی کاال

پس از انبارگردانى و مشخص شدن تعداد مغايرت در صورتى كه انباردار مسئول تأمين كسرى نباشد:فعالیت
الف( انباردار چه وظيفه اى دارد؟

ب( حسابدارى چه وظيفه اى برعهده دارد؟

واقعى و موجودى طبق دفاتر  يعنى موجودى  باشد.  نداشته  انبارگردانى ممکن است مغايرت وجود  از  پس 
برابر بوده و اختالفى وجود ندارد، انبارگردانى فقط به شمارش تعداد كاال مى پردازد و قيمت مورد بررسى قرار 
نمى گيرد. پس الزم است بعد از مرحله انبارگردانى تعيين قيمت مواد و كاالهايى كه مغايرت داشتند انجام 
شود. در صورتى كه طبق دستورالعمل انبارگردانى و سياست هاى شركت انباردار موظف به جايگزينى باشد، 
طبق صورت جلسه انبارگردانى انباردار بايد تعداد كسرى را جبران كند ولى اگر بر عهده شركت باشد بايد موارد 
اختالفى قيمت گذارى شوند. قيمت گذارى اقالم اختالفى با توجه به روش هاى متفاوتى از جمله بهاى تمام 
شده، ارزش فروش، ارزش بازار ، ارزش دفترى و ... است كه عمدتاً بر اساس ارزش بازار انجام مى شود. البته در 

مورد كاال با توجه به روش هاى ميانگين يا f ifo و يا lifo و شناسايى ويژه انجام مى گيرد.
مثال:

انبارگردانى فروشگاه »ايالم« در تاريخ 1395/12/28 انجام و موارد مغايرت به شرح زير مشخص شد.

صورت جلسه انبارگردانی فروشگاه ایالم در تاریخ 1395/12/28

مغایرتموجودی دفاترشمارش عینینام واحد اصلینام کاالکد کاالتگردیف

1-750751جفتكفش ورزشى1125355101

2+520518عددلباس ورزشى2194555647

2-215217جينجوراب ورزشى3224155780

پس از بررسى الزم مديريت اعالم داشت كه مالك شمارش عينى بوده و اقالمى كه مغايرت دارند بايد در 
دفاتر و اسناد اصالح شده و به رقم موجودى واقعى درج شوند.

وظيفه انباردار و حسابدار چيست؟

پاسخ:
انباردار با توجه به صورت جلسه، مانده دفاتر را بر اساس موجودى عينى تغيير مى دهد. )فقط تعداد(

داراى  اقالم  كه  كند  بايد مشخص  بنابراين  انجام دهد،  را  اصالحى  ثبت  بر اساس قیمت  باید  حسابدار 
مغايرت به چه صورتى قيمت گذارى شوند و قيمت هر كدام چقدر است؟
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روش های قيمت گذاری  

تعيين قيمت كاالها و اقالمى كه مغايرت دارند بستگى به روش هاى قيمت گذارى شركت دارد. در هر شركت 
ممکن است روش قيمت گذارى متفاوت باشد. به اين جهت مبلغ به دست آمده در هر روش با ساير روش ها 

متفاوت است.
انواع روش های قیمت گذاری:

)FIFO( اولين صادره از اولين وارده 
)LIFO( اولين صادره از آخرين وارده 

 ميانگين
 شناسايى ويژه

قيمت گذارى كسرى كاالها با در نظر گرفتن روش ارزيابى موجودى كاال صورت مى گيرد، يعنى قيمت گذارى 
مشابه خروج از انبار )جهت فروش و ...( خواهد بود.

مثال3:
با توجه به اطالعات شركت »ايالم« چنانچه شركت از روش ميانگين استفاده كند و نرخ هريك از كاالها به 

شرح زير به دست آمده باشد؛
كفش ورزشى  75،000 ريال
لباس ورزشى  60،000 ريال

جوراب ورزشى   44،000 ريال
مطلوب  است: 

محاسبه مبلغ تعديل

مبلغ کلنرخمغایرتنام واحد اصلینام کاالکد کاالردیف

75،000-175،000ـجفتكفش ورزشى155101

120،000+260،000+عددلباس ورزشى255647

88،000-244،000ـجينجوراب ورزشى355780

43،000-جمع مبلغ تعديل

مبلغ تعديل شركت ايالم 43،000 ريال كسرى است.
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کار عملی4   
شركت »زنجان« فروشنده لوله و اتصاالت است، در تاريخ 1395/12/26 پس از انبارگردانى ليست كاالهايى 

كه داراى مغايرت بودند به شرح زير تعيين شد.

صورت جلسه انبارگردانی شرکت زنجان در تاریخ 1395/12/26

مغایرتموجودی دفاترشمارش عینینام واحد اصلینام کاالکد کاالتگردیف

2524شاخهلوله سفيد 1157441042/5

4447شاخهلوله فلزى 2374441651/5

5556عددشير اهرمى371544226

3837شاخهلوله پلى اتيلن 46114431110

250256عددسه راهى 5498447821/5

قيمت هر يك از كاالهاى داراى مغايرت با روش هاى مختلف قيمت گذارى به شرح زير است. )ارقام به ريال(
تذکر: 

بايد توجه داشت كه شركت ها فقط از يکى از روش ها استفاده مى كنند و هدف از اين كار عملى تعيين مغايرت 
با روش هاى مختلف با يك تمرين مشترك است.

میانگینالیفوفایفونام واحد اصلینام کاالکد کاالردیف

45،00052،00048،000شاخهلوله سفيد 1441042/5

22،00025،00023،000شاخهلوله فلزى 2441651/5

85،00095،00090،000عددشير اهرمى344226

15،00017،00016،000شاخهلوله پلى اتيلن 44431110

7،0009،5008،000عددسه راهى 5447821/5
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مطلوب  است: 
الف( محاسبه مبلغ تعديل با استفاده از روش فايفو

مبلغ کلنرخمغایرتنام واحد اصلینام کاالکد کاالردیف
شاخهلوله سفيد 1441042/5
شاخهلوله فلزى 2441651/5
عددشير اهرمى344226
شاخهلوله پلى اتيلن 44431110
عددسه راهى 5447821/5

جمع مبلغ تعدیل

مبلغ تعديل شركت زنجان 133،000- است.
ب( محاسبه مبلغ تعديل با استفاده از روش اليفو

مبلغ کلنرخمغایرتنام واحد اصلینام کاالکد کاالردیف
شاخهلوله سفيد 1441042/5
شاخهلوله فلزى 2441651/5
عددشير اهرمى344226
شاخهلوله پلى اتيلن 44431110
عددسه راهى 5447821/5

جمع مبلغ تعدیل

مبلغ تعديل شركت زنجان 158،000- است.
ج( محاسبه مبلغ تعديل با استفاده از روش ميانگين

مبلغ کلنرخمغایرتنام واحد اصلینام کاالکد کاالردیف
شاخهلوله سفيد 1441042/5
شاخهلوله فلزى 2441651/5
عددشير اهرمى344226
شاخهلوله پلى اتيلن 44431110
عددسه راهى 5447821/5

جمع مبلغ تعدیل

مبلغ تعديل شركت زنجان 143،000- است.
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ارزشيابی      

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در كالس و كارگاه آموزشى و رعايت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسايل آموزشى شخصى )كتاب، دفتر، ماشين حساب و...(2

شركت فعال در بحث هاى گروهى و مسئوليت پذيرى و درستکارى3

پاسخ صحيح به سؤاالت مطرح شده در كالس و استدالل آنها4

ارائه نتيجه گيرى صحيح و مستندسازى5

تشريح علل تعديل انبار6

بيان روش هاى مختلف قيمت گذارى7

توانايى تعديل انبار با استفاده از روش قيمت گذارى فايفو8

توانايى تعديل انبار با استفاده از روش قيمت گذارى اليفو9

توانايى تعديل انبار با استفاده از روش قيمت گذارى ميانگين10
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صدور سند تعديالت موجودي کاال     
1  کسري و اضافی انبار

و در  نموده  انبارگردانى  به  اقدام  انبارگردانى،  اساس دستورالعمل  بر  مالى شركت ها  پايان سال  در  معموالًً 
صورت تفاوت بين موجودى واقعى و موجودى بر اساس اسناد و مدارك، مغايرت ها را مشخص كرده و سپس 
بر اساس روش هاى مختلف قيمت گذارى، تعيين قيمت شده و بايد در دفاتر انبار، اصالح از نظر تعداد و مقدار 

صورت گرفته و در دفاتر حسابدارى ثبت اصالحى انجام شود.
اصالح ماندۀ کارت  حساب کاال به منظور مطابقت مانده آن با موجودي واقعي کاال انجام می گیرد.

در صورت وجود كسري انبار،  معادل مبلغ كسري،  حساب كسري و اضافى انبار،  بدهکار و حساب موجودى 
كاال، بستانکار مي گردد.

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

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
××××حساب كسري يا اضافى انبار 

××××حساب موجودى كاال

جمع:
شرح سند: كسرى انبار

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :

درصورت وجود اضافى انبار معادل مبلغ اضافى، حساب موجودى كاال، بدهکار و حساب كسري و اضافى انبار 
بستانکار مي گردد.

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

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
××××حساب موجودى كاال

××××حساب كسري يا اضافى انبار

جمع:
شرح سند: اضافى انبار

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :

در صورتى كه موجودى واقعى و مانده بر اساس دفاتر يکسان نباشند و در دفاتر حسابدارى ثبت اصالحى فعالیت
صورت نگيرد، آيا صورت هاى مالى صحيح هستند؟
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کار عملی 5  
شركت »خليج فارس« در 1395/12/30 اقدام به انبارگردانى نمود و پس از شمارش عينى و مغايرت گيرى و 

مشخص كردن تعداد و قيمت گذارى مشخص شد كه مبلغ 560،000 كسرى انبار وجود دارد.
مطلوب است: 

ثبت روزنامه كسر و اضافى

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

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: پانصد و شصت هزار ريال
شرح سند: كسرى انبار

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :

کار عملی6   
شركت »مازندران« در 1395/12/30 اقدام به انبارگردانى نمود و پس از شمارش عينى و مغايرت گيرى و 

مشخص كردن تعداد و قيمت گذارى مشخص شد كه مبلغ 350،000 ريال اضافى انبار وجود دارد.
مطلوب است: 

ثبت روزنامه كسر و اضافى

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

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: سيصد و پنجاه هزار ريال
شرح سند: اضافى انبار

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :
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در صورتى كه كسرى انبار برعهده انباردار باشد و شركت كسرى انبار را تقبل نکند، انباردار موظف است 
ميزان كسرى را جبران كند.

مثال: 
انبار  تأمين كسرى  به  انباردار موظف  آيين نامه هاى داخلى شركت »نور«  و  انبارگردانى  طبق دستورالعمل 

است، در 1395/12/24 انبارگردانى انجام و مبلغ 245،000 ريال كسر انبار مشاهده شد.
پاسخ:

چون مبلغ كسرى بر عهده انباردار است پس اين كسرى تا زمان دريافت وجه به عنوان ساير حساب دريافتنى 
ثبت مى گردد. 

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

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
245،000ساير حساب دريافتنى ـ انباردار 

245،000حساب موجودى كاال 

245،000245،000جمع: دويست و چهل و پنج هزار ريال
شرح سند: كسرى انبار

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :

اين ثبت، حساب موجودى كاال را به رقم موجودى واقعى تبديل و بدهى انباردار ايجاد و معموالً با حقوق 
اولين ماه و يا به صورت اقساط طى چند ماه تسويه مى شود.

کار عملی7   
و  مغايرت گيرى  و  عينى  شمارش  از  پس  و  نمود  انبارگردانى  به  اقدام   1395/12/30 در  » ارس«  شركت 
مشخص كردن تعداد و قيمت گذارى مشخص شد كه مبلغ 145،000 ريال كسرى انبار وجود دارد، مبلغ 

كسرى انبار بر عهده انباردار است. 
مطلوب است:

ثبت روزنامه كسر و اضافى
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شماره سند:                                                          شرکت ارس                                  شماره صفحه دفتر روزنامه :
تاریخ سند:                                                         سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: يك صد و چهل و پنج هزار ريال

شرح سند:

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :

در شركت هايى كه كسرى انبار بر عهده انباردار است، اضافى انبار به حساب كسري يا اضافى انبار ثبت 
مى شود و فقط انباردار موظف به تأمين كسرى است و اضافى به حساب شركت ثبت مى گردد.

نکته

کار عملی   8   
از شمارش عينى و مغايرت گيرى و  انبارگردانى نمود و پس  به  اقدام  شركت »   گرگان « در 1395/12/28 
مشخص كردن تعداد و قيمت گذارى مشخص شد كه مبلغ 175،000 ريال اضافى انبار وجود دارد. مبلغ 

كسرى انبار بر عهده انباردار است.
مطلوب است:

ثبت روزنامه كسر و اضافى

شماره سند:                                                          شرکت گرگان                              شماره صفحه دفتر روزنامه :
تاریخ سند: 1395/12/28                                     سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: يك صد و هفتاد و پنج هزار ريال

شرح سند:

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :
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اندازه گیري  موجودي  مواد و کاال

هنگامى  كه خالص  ارزش  فروش  موجودى كاال از بهاى تمام شده آن كمتر باشد الزم است در صورت هاى 
مالى و گزارشات، موجودى كاال را به خالص  ارزش  فروش گزارش نمود. الزم به ذكر است كه در حسابدارى 
در حال حاضر از روش بهاى تمام شده استفاده مى شود. گزارش به خالص  ارزش  فروش  باعث انحراف از اصل 
بهاى تمام شده مى شود ولى منطبق بر دو اصل اساسى حسابدارى يعنى اصل تطابق هزينه ها با درآمدها و 

اصل محافظه كارى است.

الف( آيا با استانداردهاى حسابدارى ايران آشنايى داريد؟ چرا بايد حسابداران در انجام حرفه حسابدارى فعالیت
به استانداردها توجه داشته باشند؟

از طريق  را  استاندارد  اين  ايران درباره موجودى مواد و كاال است.  استاندارد حسابدارى شماره 8  ب( 
سايت سازمان حسابرسى به نشانى www.audit.org.ir دريافت نموده و روش هاى مجاز قيمت گذارى 

موجودى كاال را بررسى كنيد.

موجودي  مواد و كاال بايد بر مبناي  اقل  بهاي  تمام  شده  و خالص  ارزش  فروش  تك  تك  اقالم  يا گروه هاي  
اقالم  مشابه ، اندازه گيري  شود.

موجودي  مواد و كاال، به  بهاي  تمام شده  اندازه گيري  مي شود. چنانچه  نتوان  به  طور معقول  انتظار داشت  كه  
براي  بازيافت  اين  دارايي ، درآمدهاي  آتي  كافي  وجود داشته  باشد )مثاًل در نتيجه  خراب  شدن ، نابابي  يا كاهش  
در ميزان  تقاضا(، مبالغ  غير قابل  بازيافت  به عنوان  هزينه كاهش  ارزش  موجودي  مواد و كاال به  سود و زيان  
منظور مي شود. از اين رو، موجودي  مواد و كاال به  اقل  بهاي  تمام  شده  و خالص  ارزش  فروش  انعکاس  مي يابد.

بهاي  تمام  شده  موجودي  مواد و کاال:
بهاي  تمام  شده  موجودي  مواد و كاال بايد دربرگيرنده  مخارج  خريد، مخارج  تبديل  و ساير مخارجي  باشد كه  
واحد تجاري  در جريان  فعاليت  معمول  خود، براي  رساندن  كاال يا خدمات  به  مکان  و شرايط  فعلي  آن  متحمل  

شده  است .

قاعده اقل بهای تمام شده و خالص  ارزش  فروش 

هر يك از مفاهيم حسابدارى زير را تشريح كنيد.فعالیت
اصل بهاى تمام شده،  اصل تطابق درآمد با هزينه،  محافظه كارى )احتياط(
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خالص ارزش فروش 
خالص  ارزش  فروش  عبارت  است  از بهاي  فروش  اقالم  موجودي  مواد و کاال پس  از کسر تمام  مخارج  
و  كاال متحمل  خواهد شد  توزيع   و  فروش   بازاريابي ،  با  در رابطه   تجاري   واحد  تمام مخارجي  كه   و  مربوط  

مستقيماً به  اقالم  مورد نظر مربوط  مي شود.
موارد کاربرد خالص  ارزش  فروش 

مواردى  كه  احتمال  مي رود خالص  ارزش  فروش  كمتر از بهاي  تمام  شده  باشد را مى توان به شرح زير بيان 
نمود:

الف ( افزايش  هزينه ها يا كاهش  قيمت  فروش،
ب ( خراب  شدن  موجودي،
پ( ناباب  شدن  محصوالت،

ت( تصميم  شركت  مبني  بر ساخت  و فروش  محصوالت  به  زيان  
ث( وقوع  اشتباهاتي  در توليد يا خريد.

حساب های هزینه و ذخیره کاهش ارزش موجودي کاال
معموالًً هدف شركت ها كسب سود بوده و با اين پيش فرض بايد قيمت تمام شده كمتر از خالص ارزش فروش 
از قيمت تمام شده  اتفاق صورت نگيرد و خالص ارزش فروش كمتر  اين  اما در مواردى ممکن است  باشد 
موجودى باشد در چنين حالتى از حساب هزينه و ذخيره كاهش ارزش موجودى كاال استفاده مى شود و اين 

حساب بهاى تمام شده موجودى را به مبلغ خالص ارزش فروش مى رساند.
ارزش موجودي کاال

شركت ها بايد اموال و منابعى را كه در انبار دارند با يکى از روش هاى قيمت گذارى، اندازه گيرى كنند و بتوانند 
ميزان بهاى موجودى كاالى خود را گزارش كنند. در بسيارى از شركت ها درصد بااليى از دارايى هاى آنها را 
موجودى كاال تشکيل مى دهد. پس رقم و ارزش موجودى مواد و كاال مهم بوده و تعيين ارزش آن بايد با دقت 

كامل و دقيق باشد. 
مثال :

اطالعات مربوط به شركت »  ايران« در دست است.

خالص ارزش فروشبهای تمام شدهنام کاالردیف

000، 220 ريال000، 250 ريالالف1

000، 390 ريال000، 400 ريالب2

000، 160 ريال000، 150 ريالج3
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براى اعمال قاعده اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش بر حسب تك تك موجودى ها به شکل زير عمل 
مى كنيم.

اعمال قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروشخالص ارزش فروشبهای تمام شدهنام کاالردیف

000، 220 ريال000، 220 ريال000، 250 ريالالف1

000، 390 ريال000، 390 ريال000، 400 ريالب2

000، 150 ريال000، 160 ريال000، 150 ريالج3

000، 760 ريال000، 800 ريالجمع

ذخيره مورد نياز :  000، 40 = 000، 760 - 000، 800

مالحظه مى شود كه بهاى تمام شده 000، 800 ريال و با اعمال قاعده اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش 
فروش مبلغ 000، 760 مى شود. الزم است براى 000، 40 كاهش ارزش ذخيره در نظر گرفته شود.

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

000، 40هزينه كاهش ارزش موجودى كاال

000، 40ذخيره كاهش ارزش موجودى كاال

000، 00040، 40جمع:

شرح سند: بابت ثبت كاهش ارزش موجودى كاال

تنظيم كننده:                                       تأييد كننده:                                       تصويب كننده:
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کار عملی  9 
اطالعات مربوط به شركت توليدى »چابهار« به شرح زير است.

خالص ارزش فروشبهای تمام شدهنام کاالردیف

000 ،700 ريال000 ،800 ريالاجاق گاز1

000 ،420 ريال000 ،400 ريالپنکه2

000 ،660 ريال000 ،650 ريالكولر3

مطلوب است: 
محاسبه و ثبت كاهش ارزش موجودى كاال

اعمال قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروشخالص ارزش فروشبهای تمام شدهنام کاالردیف

اجاق گاز1

پنکه2

كولر3

جمع

  ذخيره مورد نياز:  

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

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

ذخيره كاهش ارزش موجودى كاال

جمع:

شرح سند: بابت ثبت كاهش ارزش موجودى كاال

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :
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××× حساب موجودى كاال  
كسر مى شود:

××× ذخيره كاهش ارزش موجودى كاال 
××× خالص ارزش موجودى كاال  

رعایت قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتي در خصوص کاهش ارزش موجودي ها:
از سال 1393 به موجب بخشنامه هاى امور مالياتى هزينه كاهش ارزش موجودى مورد قبول است و شركت ها 
مجاز به در نظرگرفتن هزينه براى كاهش ارزش موجودى ها مى باشند، اما زيان ناشى از سرقت و نابابى و ... 

هزينه قابل قبول مالياتى نمى باشد.

ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي   

بايد توجه داشت كه حساب ذخيره كاهش ارزش موجودى كاال يك حساب كاهنده موجودى كاال بوده و 
در گزارشات مالى بعد از موجودى كاال و به صورت كاهنده موجودى كاال آورده مى شود.

نکته

حساب موجودى كاال در پايان سال 95 در شركتى 000،000، 72 بوده و ذخيره كاهش ارزش موجودى فعالیت
كاال 000 ،250 ريال است. 

مطلوب است:
الف( ثبت ذخيره كاهش 

ب( نمايش خالص ارزش موجودى كاال در صورت هاى مالى

آيا هزينه كاهش ارزش موجودى به عنوان هزينه هاى عملياتى محسوب مى شود؟ چرا؟فعالیت

هزينه هاى شركت به دو گروه عملياتى و غيرعملياتى تقسيم مى شوند هزينه كاهش ارزش موجودى به عنوان 
هزينه هاى عملياتى محسوب مى شود زيرا در راستاى فعاليت اصلى شركت است. در مواردى كه هزينه كاهش 
ارزش موجودى و كسر يا اضافى انبار داشته باشيم بايد اين حساب ها در پايان دوره بسته شوند. پس حساب 

كسر و اضافى و هزينه كاهش ارزش موجودى حساب موقتى هستند.
حساب كسر يا اضافى انبار و حساب هزينه كاهش ارزش موجودى كاال به حساب هاى درآمدها و هزينه هاى 

عملياتى بسته مى شوند.
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الف( بستن حساب هزینه کاهش ارزش موجودی کاال
اين حساب ماهيت بدهکار دارد و در پايان دوره مالى در به صورت زير بسته مى شود.

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

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××××ساير هزينه هاى عملياتى

×××××                هزينه كاهش ارزش موجودى كاال

جمع:

شرح سند: بابت بستن حساب هزينه كاهش ارزش موجودى كاال

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :

ب( بستن حساب کسر یا اضافی انبار
در پايان دوره مالى پس از انبارگردانى ممکن است حساب كسر و اضافى داراى مانده بدهکار يا بستانکار باشد. 

پس براى بستن اين حساب يکى از دو حالت زير ممکن است جهت انجام الزم است.
هزينه هاى  ساير  حساب  صورتى  چنين  در  باشد.  بدهکار  مانده  داراى  اضافى  و  كسر  حساب  اول:  حالت 

عملياتى بدهکار و حساب كسر و اضافى انبار به مبلغ مانده بستانکار مى شود.

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

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××××ساير هزينه هاى عملياتى

×××××                            حساب كسر و اضافى انبار

جمع:

شرح سند: بابت بستن حساب كسر و اضافى انبار

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :
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حالت دوم: حساب كسر و اضافى داراى مانده بستانکار باشد. در چنين صورتى حساب كسر و اضافى انبار 
به مبلغ مانده بدهکار و حساب ساير درآمدهاى عملياتى بدهکار مى شود.

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

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
×××××حساب كسر و اضافى انبار

×××××                    ساير درآمد هاى عملياتى

جمع:
شرح سند: بابت بستن حساب كسر و اضافى انبار

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :

کار عملی 10   
در پايان سال مالى 1395 مانده حساب كسر و اضافى انبار شركت »يزد« به مبلغ 000 ،200 ،1 ريال بدهکار 

است.
مطلوب است:

ثبت روزنامه رويداد فوق

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

بستانکار )ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند:

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :
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کار عملی11 

ريال  مبلغ 000 ،500 ،1  به  »اهواز«  انبار شركت  اضافى  و  مانده حساب كسر  مالى 1395  پايان سال  در 
بستانکار است.
مطلوب است:

 ثبت روزنامه رويداد فوق

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند:

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :

کار عملی 12 
به مبلغ  ارزش موجودى كاالى شركت »بيرجند«  مانده حساب هزينه كاهش  مالى 1395  پايان سال  در 

000 ،300 ،2 ريال بدهکار است. 
مطلوب است:

 ثبت روزنامه رويداد فوق

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند:

تنظيم كننده :                                       تأييد كننده :                                       تصويب كننده :
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ارزشيابی      

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در كالس و كارگاه آموزشى و رعايت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسايل آموزشى شخصى )كتاب، دفتر، ماشين حساب و...(2

شركت فعال در بحث هاى گروهى و مسئوليت پذيرى و درستکارى3

پاسخ صحيح به سؤاالت مطرح شده در كالس و استدالل آن4

ارائه نتيجه گيرى صحيح و مستندسازى5

تعريف حساب ذخيره كاهش6

تعريف روش خالص ارزش بازار و اقل قيمت تمام شده7

توانايى ثبت كسر و اضافى انبار8

توانايى محاسبه كاهش ارزش موجودى كاال9

توانايى ثبت و صدور سند حسابدارى كاهش ارزش موجودى كاال10
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پژوهش
در کشورهای صنعتی و شرکت های پيشرو مفهومی به نام »توليد به هنگام« )Just In Time ( يا JIT مطرح 
و در بعضی از شرکت ها به کار گرفته شده است. در اين خصوص تحقيق کنيد و گزارش تحقيق خود را با نظر 
نظام  اين  با اجرای کامل  بررسی کنيد. همچنين مشخص کنيد  و  و بحث  ارائه  هنرآموز محترم در کالس 

سيستم انبارداری دچار چه تحولی می شود؟

بحث کنيد 

بعضی از شرکت ها جبران کسری انبار را برعهده انباردار قرار می دهند. آيا به نظر شما اين کار صحيح 

است؟ )اگر هر ماه فوق العاده ای بابت اين وظيفه به انباردار پرداخت گردد.(

چرا اضافی انبار مانند کسری انبار سهم انباردار قرارداد نمی شود؟
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شرح کار:
1 اجراي دستورالعمل هاي انبارگرداني طبق آيين نامه و دستورالعمل هاي داخلي

2 تهيه گزارش هاي مربوط به انبارگرداني جهت ارائه به بخش حسابداري
3  تطبيق موجودي شمارش شده با كارت موجودي مواد در واحد حسابداري

4  محاسبه مبلغ تعديل موجودي بر طبق روش هاي قيمت گذاري
5  صدور سند تعديالت انبار بابت كسر و اضافات انبار 

6  صدور سند تعديالت انبار بابت ذخيره كاهش ارزش موجودي كاال 

استاندارد عملکرد:صدور سند تعديالت بر اساس مدارك و مستندات مثبته و استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل انبارگرداني

شاخص ها:
2   كنترل مستندات تعديالت موجودي كاال 1  انبارگرداني                                                           

4  صدور سند تعديالت موجودي كاال  3  محاسبه مبلغ تعديل موجودي كاال                                

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: ميز و صندلي اداري ـ ملزومات اداري  

ابزار و تجهیزات: كامپيوتر ـ پرينتر ـ نرم افزار ـ اتاق كار ـ ماشين حساب ـ استانداردهاي حسابداري ـ دستورالعمل داخلي انبارگرداني

    معیار شایستگی: 
نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1انبارگرداني1
1كنترل مستندات تعديالت انبار2
2محاسبه مبلغ تعديل موجودي كاال3
2صدور سند تعديالت موجودي كاال4

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

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براى قبولى و كسب شايستگى، 2 مى باشد.

ارزشيابی شايستگی صدور سند تعديالت موجودی کاال )متصدی حسابداری انبار(



  قرآن كريم
      ابراهيمى، سيدكاظم، اصول حسابدارى 1 براساس مصوبات شوراى عالى برنامه ريزى، چاپ نهم، دانش نگار، تهران 
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  آر. جى. كارتر، مديريت انبار و عمليات مرتبط ترجمه: رمضان على خسرو پناه. سازمان مديريت صنعتى. چاپ 

اول تهران، 1377.
  استانداردهاى حسابدارى ايران، سازمان حسابرسى

  اكبرى، فضل ا...؛ على مدد، مصطفى، نشريه شماره 90، انتشارات سازمان حسابرسى 1394.
  اميرشاهى، منوچهر اصول كارپردازى و انباردارى مركز آموزش مديريت دولتى، چاپ نهم. تهران 1380.

  انوارى رستمى، على اصغر، سيستم هاى خريد و انباردارى. طراحان نشر، چاپ چهارم. تهران 1375.
و  تأليف كتاب هاى درسى فنى  آموزشى، دفتر  برنامه ريزى  و  برنامه درسى رشته حسابدارى، سازمان پژوهش    

كاردانش سال 1393. ـ  حرفه اى 
  برنامه درسى ملى جمهورى اسالمى ايران. 1391.

  خليلى ابيانه، فاطمه انباردارى و كمك انباردارى. انتشارات ترمه، چاپ دوم. تهران، 1379.
  خواجوى، شکراله؛ ابراهيمى، ابراهيم، حسابدارى ميانه )1( چاپ دوم، انتشارات ترمه، 1388.

  ديبايى، نادر اصول انباردارى و مديريت خريد، دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران جنوب، چاپ اول، تهران 1377.
  راهنماى هنرآموز حسابدارى خريد و فروش، انتشارات آموزش و پرورش كد 210802

  على نيا، اسماعيل، راهنماى جامع به كارگيرى استانداردهاى حسابدارى، نشر فکر سبز، 1390.
www.tax.gov.ir قانون ماليات هاى مستقيم با اصالحات 1394/04/13 به آدرس  

  كريمى پويا، محمدرضا؛ حکمى صفت، يداهلل، حسابدارى ميانه يك، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان، 
چاپ سوم 1392.

  مشکى، مهدى؛ مقدم، عبدالکريم، حسابدارى ميانه )1( انتشارات دانشگاه پيام نور، 1393.
  نوروش، ايراج؛ مهرانى، ساسان؛ مهرانى، كاوه؛ مرادى محمد. حسابدارى ميانه )1(. چاپ اول، انتشارات ترمه، 
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  همتى، حسن؛ حسابدارى ميانه )1(. چاپ سوم، انتشارات ترمه، 1385.

منابع



استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف
لرستانمهرداد بهاروند12چهار محال و   بختياري  خاطره همتيان1
خراسان جنوبي   على قاسمى13هرمزگان  زهيرا پورسبزعلى2
آذربايجان غربي   فيروزه احمدپور14كرمانزينب اميرى خراسانى3
كهگيلويه و    بويراحمد حبيب اله نظرى15لرستان  معصومه گرمه اى4
بوشهر  مرضيه مهديان16كرمانشاه  كانى مرادى5
مركزي  اكرم ملك حسينى17اصفهانفرشته مظاهرى6
قزوين  مهدى خليلى18شهر تهران  طيبه تصميم ديزجى7
آذربايجان شرقي   اميرعلى فهيمى19كرمان  ليلى معافى8
خراسان رضوى   فاطمه مامات20خراسان شمالي   مرضيه روزخوش9

سيستان و  بلوچستان   عبدالمجيد پوته21فارس  ليال پاكدل10
  شهرستان هاى تهرانمعصومه پارسافر11

سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى جهت ايفاى نقش خطير خود در اجراى سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش و برنامه درسى ملى 
جمهورى اسالمى ايران، مشاركت معلمان را به عنوان يك سياست اجرايى مهم دنبال مى كند. براى تحقق اين امر در اقدامى نوآورانه سامانه 
تعاملى بر خط اعتبارسنجى كتاب هاى درسى راه اندازى شد تا با دريافت نظرات معلمان دربارۀ كتاب هاى درسى نونگاشت، كتاب هاى درسى 
را در اولين سال چاپ، با كمترين اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقديم نمايد. در انجام مطلوب اين فرايند، همکاران گروه تحليل 
محتواى آموزشى و پرورشى استان ها، گروه هاى آموزشى و دبيرخانۀ راهبرى دروس و مديريت محترم پروژه آقاى محسن باهو نقش سازنده اى 
را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامى اين همکاران، اسامى دبيران و هنرآموزانى كه تالش مضاعفى را در اين زمينه داشته و 

با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتواى اين كتاب يارى كرده اند به شرح زير اعالم مى شود.
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