
 محاسبه استهالك دارايي ثابت

 

 در نظر گرفته شود عبارتند از: ديثابت با يیکه در محاسبه استهالک دارا یعوامل

 

از  کي چيشود واضح است که ه یاز خدمت خارج م يیکه دارا یخيدر تار افتيو ارزش قابل باز ديتمام شده طول عمر مف یبها

در آغاز کار  ديدو عامل فوق را با نيکرد بنابرا نييتع قياز خدمت به طور دق يیخروج دارا خيتا تار توانیدو عامل آخر را نم

 شود. یخروج از خدمت ارزش اسقاط خوانده م خيمستهلک شده در تار یها يیدارا افتيبرآورده کرد.ارزش قابل باز یدارا

 نهيهزبه عنوان  يیدوره عمر دارا یط ديکه با یدهنده مبلغثابت نشان يیتمام شده نسبت به ارزش اسقاط دارا یبها مازاد

قابل توجه نباشد در محاسبه استهالک  یتمام شده دارا یبا بها سهياستهالک در حسابها منظور شود چنانچه ارزش اسقاط در مقا

ارزش اسقاط آن وجود  اي يیدارا کي ديبرآورد طول عمر مف یبرا یو قاعده قطع طهضاب چيتوان از آن صرف نظر کرد.ه یم

 .رنديگیقرار م تيريمد یهااستيس ريتحت تاث یارتباط متقابل دارند تا حدود قابل توجه گريکدينامه که با  نيندارد ا

که هر  یمتفاوت با شرکت یکند برآورد یم یداريخود قرار خر اريفروشندگان س یبرا ديجد لياتومب کيکه هر سال  یشرکت مثالا 

و حداقل  یو نگهدار رياستفاده تعم زانيخواهد داشت عوامل مانند آب و هوا م کنديم ضيرا تعو شيها لياتومب کباريسه سال 

 کيطول عمر  ینيب شيکه ممکن است در پ یاريگذارد.عالوه بر عوامل بس یم ريها تاث ینيب شيپ نيو ا يیکارا یاستانداردها

 موثر باشد. يیدارا

 

مورد استفاده جهت محاسبه  یواحد زمان نيماه کوچکتر کي گذارد معمولا  یبر آن اثر م یاديتا حدود ز زين تيريمد ميتصم

اول ما در آغاز ما و  مهين یکاهش ها اياضافات  هيشود که کل یاستهالک محاسبه فرض م یصورت برا نياستهالک است در ا

 تيرعا ديبا زيادامه ن یها ريفرض در مثال ها و تعم نيداده است ا یماه رو روز نيدوم ماه در آخر مهين یاضافات و کاهش ها

 اعالم شود. تيشود مگر آنکه خالف آن رعا

خود استفاده کند به عالوه ممکن است  یمحاسبه استهالک تمام دارا یروش واحد برا کياز  یکه در هر واحد تجار ستين لزم

متفاوت داشته باشد چهار  یمال نيبا روش مورد قبول طبق مقررات و قوان زين یمال یصورتها هيدر روش مورد استفاده در ته

و روش جمع ارقام سالها  یروش حضور ديروش واحد تول مياز روش خط مستق ندمحاسبه استهالک عبارت یروش متداول برا

 داده خواهد شد. حيتوض کيدر مورد هر  یزيچ

 

 ميخط مستق روش

 

به  یآن به اثبات مساو ديبه تناسب عمر مف يیتمام شده و ارزش اسقاط دارا یمحاسبه استهالک تفاضل بها ميروش خط مستق در

و  ونيليم کي یآلت نيتمام شده ماش ی.بهاديتوجه کن ريروش به مثال ز نيبا کاربرد ا يیآشنا یبرا شودیمنتقل م نيحساب از ا

 هنيمحاسبه هز شودیم ینيب شيآن ده سال پ ديو طول عمر مف اليهزار ر صدياست ارزش اسقاط آن س اليپانصد هزار ر

 باشد: یم رياستهالک سالنه به شرح ز

گردد در  یمنظور م نهيعمران به حساب هز یهااز سال کياست که هر  الير ۰۲۱آلت  نياستهالک سالنه ماش نهيهز

 یاستهالک سال ها نهيشرکت قرار گرفته باشد هز اريدر اخت یبرداربهره یبرا یمذکور در اواسط سال مال یکه دارا یصورت

ا ا شودیشرکت بوده محاسبه م اريختدر ا یکه دارا یاول و آخر به تناسب تعداد ماهها  يیاز دارا یبردارچنانچه بهره نکهيمضافا

ماه بعد  یاز ابتدا رديدوم ماه صورت گ مهيکه از ن یماه کامل و در صورت کيهر  یاول ماه آغاز شود استهالک برا مهيدر ن

 .شودیمحاسبه م

 ۲۲در شرکت در  یو سال مال رديشرکت قرار گ اريآذر ماه در اخت ۲۱ خيمذکور در مثال فوق در تار آلتنيماشکه  ديکن فرض

سالنه  نهيکه معادل چهار دوازدهم هز شودیماه محاسبه م ۴ یاستهالک سال اول برا نهيصورت هز نيا رديپذ انياسفند ماه پا

 الير ۰۱۱۱سه ماه معادل  یاستهالک برا نهيآذر آغاز شده بود هز ۰۱از  یاز دارا استفادهخواهد بود اگر  اليهزار ر ۴۱ یعني

 .شدیمحاسبه م

 



 انزيحالت م نيشود در ا یتمام شده آن قابل توجه نباشد از آن صرف نظر م ینسبت به بها يیکه ارزش اسقاط دارا یصورت در

اد تعد شودیم انيدرصد ب یشده دارا ینيبشيپ ليه در اردبتمام شد یاز خارج قسمت بها ميبر اساس خط مستق نيسزار نهيهز

درصد اگر هشت  ۵درصد باشد نرخ سالنه  ۲سال باشد نرخ  کيعمر  گرددیم ريپذامکان يیشده دارا ینيب شيعمر پ یسالها

 درصد خواهد بود. ميو ن ۰۲سال باشد نرخ سالنه 

 ها يیکه استفاده از دارا یدر موارد یروش عالوه بر سادگ نيمتداول در ا یروش ها رياز سا شيب مياز روش خط مستق استفاده

صورت  یاستهالک به دوره مختلف به روال منطق نهيهز صيتخص ديبه عمل آ کنواختيسنوات عمر آنها نسبت به طور  یط

 خواهد گرفت.

 

 خواهد شد.روش ها در محاسبه استهالک به شما ارائه  ريو سا یروش واحد تجار یمقاله آت در

 

 فس پسيلينوشته ف یاز کتاب اصول حسابدار برگرفته

  در نرم افزار حسابداري وينا

دارائيهای ثابت و هزينه های استهالک و ساير موارد مربوط به  در اين ويديو می توانيد آموزش عمليات مربوط به
 .مشاهده نماييد  ۵.5نرم افزار حسابداري وينا نگارش در  را دارائی ها
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