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روش های تحصیل دارايی



54

موسسه پژوهش و آموزش همكاران سيستم

تحصیل دارايی

ــورت می گيرد، مانند خريد،  ــل دارايی های ثابت از روش های مختلفی ص تحصي

ساخت، اهدا، معاوضه و همچنين در ازای دارايی می توان از طرق زير اقدام كرد:

1- نقدی

2- نسيه

3- صدور اسناد بلندمدت

4- صدور سهام

5- رايگان )دارايی از طريق اهدا(

6- قرارداد اجاره سرمايه ای

خريد يا ساخت دارايی جديد

اموال، ماشين آالت و تجهيزات به طور كلی از دو طريق ايجاد )ساخت( دارايی و يا 

خريد وارد سازمان می شوند. همچنين مسير ايجاد يا خريد می تواند از انبار آغاز 

و سپس به دارايی ثابت ختم شود. گاهی اوقات هم دارايی ايجاد يا خريداری شده، 

به طور مستقيم وارد سازمان می شود.

ü خريد مستقيم از خارج سازمان

ü انتقال كاال از انبار به سازمان

ü ساخت و انتقال مستقيم به سازمان

ü ساخت و انتقال از طريق انبار

ü دريافت دارايی از سازمان ديگر

ü دريافت دارايی از شعب ديگر

ü معاوضه دارايی با سازمان ديگر
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ü دريافت به صورت هديه )رايگان(

ــابهی ثبت  ــک از روش های مذكور، اطالعات مش ــرای دريافت دارايی به هر ي ب

ــوند. پس از ثبت دارايی ها، نياز به ثبت جزئيات هر دارايی خواهيم داشت.  می ش

اجزای هر دارايی عبارت است از شرح جزئيات دارايی، واحد سنجش و مقدار آن 

به همراه مشخصات فنی مورد نياز. اين جزئيات صرفاً جهت اطالع و گزارشگری و 

در گزارش های حسابرسی داخلی نيز دارای كاربرد هستند14 . در صورتی كه يک 

پالک دارايی، دارای اجزايی باشد كه هر يک قابليت دريافت پالک و محاسبه ی 

ــتهالک مجزا دارند، آن اجزاء را نيز بايد به تفکيک پالک های فرعی مشخص  اس

و ثبت كنيم.

در صورتی كه نياز به طبقه بندی دارايی در طبقاتی بجز طبقه و گروه های اصلی 

باشد، سازمان می تواند طبقه بندی های جداگانه ای را نيز برای خود ايجاد كرده و 

بر مبنای آن گزارش های مديريتی را تهيه كند.

اهدای دارايی:

ــل آن در قالب كمک های  ــل دارايی های ثابت، تحصي ــی از روش های تحصي يک

بالعوض يا اهداء است. طبق استانداردهای حسابداری ايران، دارايی های غير پولی 

ــود بر مبنای ارزش متعارف دارايی های  كه در انتقاالت يک جانبه دريافت می ش

ــود. در صورتی كه اهدای دارايی های دريافت  ــده در دفاتر ثبت می ش دريافت ش

شده منوط به ايفای تعهداتی از طرف دريافت كننده باشد تا تحقق تمامی شرايط 

دارايی  تحصيل شده به طور رايگان بايد به عنوان دارايی  احتمالی در يادداشت های 

همراه صورت های مالی افشاء شود.

در مورد نحوه ی حسابداری کمک های بالعوض دو روش مطرح می شود:

14 مباحث مربوط به حسابرسي داخلي در پیوست ) د ( قرار دارد.

روش های تحصیل دارایی
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1- روش سرمايه ای

2- روش درآمد

ــرمايه اهدايی  ــتانکار س ــرمايه ای كمک های بالعوض دريافتی به بس در روش س

ــهام منعکس  ــرمايه ای( انتقال يافته و در بخش حقوق صاحبان س )اندوخته س

می شود. طرفداران اين روش معتقدند كمک های بالعوض نوعی تأمين مالی است 

و به جای انعکاس در صورت سود و زيان بايد در ترازنامه منعکس شود.

در روش درآمد كمک های بالعوض به عنوان درآمد يک يا چند دوره مالی محسوب 

ــرمايه تحصيل  ــود. چون كمک های بالعوض از منبعی غير از صاحبان س می ش

می شود نبايد به بستانکاران حقوق صاحبان سهام انتقال يابد بلکه به عنوان درآمد 

شناسايی و در صورت سود و زيان دوره ی مربوطه منعکس می شود.

طبق بند 8 از اس�تاندارد ش�ماره 10 حس�ابداری ايران شرايط الزم جهت شناسايی 

کمک های بالعوض به شرح ذيل است:

ال�ف( جري�ان منافع اقتصادی آتی مرتبط با کمک بالعوض ب�ه درون واحد تجاری يا 

کاهش جريان خروجی منافع اقتصادی آتی از واحد تجاری محتمل باشد.

ب( مبلغ کمک بالعوض به گونه ای اتکاپذير قابل اندازه گیری باشد.

ج( مخ�ارج مرتبط با کمک بالع�وض دريافتی به گونه ای اتکاپذي�ر قابل اندازه گیری 

باشد، و

د( اطمینان معقولی در رابطه با اجرای شرايط مربوط به مصرف کمک بالعوض وجود 

داشته باشد.

طبق بند 19 از استاندارد شماره 10 حسابداری ايران چنانچه کمک بالعوض دولت به 

شکل دارايی های غیر پولی )زمین، ساختمان و سهام شرکت ها( به واحد تجاری اعطا 

شود، کمک بالعوض بايد به ارزش منصفانه دارايی  دريافتی ثبت شود. در مواردی که 
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مبنای ارزش�یابی دارايی های غیر پولی دريافتی در متن قوانین آمره مربوط مش�خص 

ش�ده باش�د، کاربرد اين مبانی به ش�رط آنکه موجب انعکاس دارايی های اهدايی به 

ارزش های بیش از ارزش منصفانه در زمان انتقال نشود، قابل پذيرش خواهد بود.

طبق استاندارد 19 حسابداری ايران ثبت دارايی  تحصيل شده به طور رايگان به 

قرار زير است:

ــاب  ــد، حس ــده باش 1- اگر در مقابل دريافت دارايی  اهدايی، تعهداتی ايجاد نش

دارايی مربوط به ارزش متعارف بدهکار و درآمد اهدايی بستانکار می شود. درآمد 

اهدايی در صورت سود و زيان گزارش می شود.

حساب دارايي               مبلغ )ارزش متعارف(

               درآمد ناشی از اهداء               مبلغ )ارزش متعارف(

ــاب دارايی   ــود، حس 2- اگر در مقابل دريافت دارايی  اهدايی، تعهداتی ايجاد ش

مربوط به ارزش متعارف بدهکار می شود و از طرفی ديگر بدهی »تعهدات مرتبط 

ــايی می شود كه طی مدت ايفای تعهدات يا عمر مفيد  با كمک بالعوض« شناس

ــخص نباشد( به عنوان درآمد در  دارايی  )در صورتی كه مدت ايفای تعهدات مش

سود و زيان دوره منظور می شود.

ثبت زمان شناسايي دارايي اهدايي:

حساب دارايي               مبلغ )ارزش متعارف(

               درآمد انتقالی به دوره آتی               مبلغ )ارزش متعارف(

درآمد انتقالی به دوره آتی         مبلغ )معادل با مبلغ ايفاي تعهدات(

               درآمد ناشی از اهداء               مبلغ )معادل با مبلغ ايفاي تعهدات(

روش های تحصیل دارایی
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  برای نمونه: شركت خزرساز ماشين آالتی را از طريق اهداء تملک می كند. 

ارزش منصفانه آن 40 ميليون ريال و عمر مفيد آن 10 سال برآورد شده است.

مطلوب است: ثبت رويداد باال با مفروضات زير:

1- با فرض اينکه اهداء مشروط به شرايطی نباشد.

ــرايطی باشد )عدم رقابت در 5 سال  ــروط به ش 2- با فرض اينکه اهداء مش

آينده(

پاسخ:

با فرض )1(

ماشين آالت 40،000،000

                        درآمد ناشی از اهداء 40،000،000

فرض )2(
40،000،000÷ 5 = 8،000،00

استهالك ساالنه = 4،000،000 = 10 ÷ 40،000،000

تاريخ اهداء:

ماشين آالت 40،000،000

                   تعهدات مرتبط با كمک بالعوض 40،000،000

پايان سال اول:

تعهدات مرتبط با كمک بالعوض 8،000،000

                    درآمد ناشی از اهداء 8،000،000

هزينه استهالک ماشين آالت 4،000،000

                    استهالک انباشته ماشين آالت 4،000،000
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نكات مربوط به دارايی های اهدايی:

ــاير دارايی های واحد تجاری مشمول استهالک  1- دارايی های اهدايی همانند س

هستند.

ــت و ثبت شناسايی  ــتهلک كردن دارايی  تا پايان عمر مفيد آن اس 2- ثبت مس

درآمد تا پايان ايفای تعهدات مستتر در كمک بالعوض انجام می شود.

3- هرگاه مدت ايفای تعهدات نامشخص باشد، اغلب از عمر مفيد دارايی  اهدايی 

استفاده می شود.

ــاب »تعهدات مرتبط با كمک های بالعوض« بهتر است از حساب  4- بجای حس

»درآمد انتقالی به دوره آتی« استفاده شود.

ــتهالک ناپذير  5- چنانچه دريافت كمک بالعوض به صورت دارايی  غير جاری اس

باشد )مثل زمين( تخصيص »تعهدات مرتبط با كمک بالعوض« بر اساس مدت 

دوره، ايفای تعهد يا بر مبنای عمر مفيد ساختمان بنا شده بر روی زمين اهدايی 

ــد و در صورتی كه مدت ايفای تعهد و يا عمر مفيد دارايی   ــتهلک خواهد ش مس

ــايی ارزش منصفانه ی دارايی  در زمان اهداء  ــده نامشخص باشد، شناس اهداء ش

به عنوان درآمد بالمانع است.

خريد گروهی از دارايی ها به طور يکجا:

ممکن است كه واحد تجاری تعدادی دارايی را به صورت يکجا خريداری كند. در 

ــرايطی گفته می شود كه سبدی از دارايی ها خريداری شده است. برای  چنين ش

نمونه، ممکن است واحد تجاری يک مبلغ كلی بابت خريد يک قطعه زمين و يک 

ــاختمان اداری پرداخت كند. واحد تجاری ناگزير است بهای تمام شده ی هر  س

يک از دارايی ها را تعيين كند. در اين مواقع كل بهای تمام شده بر مبنای قيمت 

فروش )بازار( بين دارايی ها قسمت می شود. اين نوع تقسيم اصطالحاً روش ارزش 

روش های تحصیل دارایی
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نسبی فروش ناميده می شود.

ــتگاه ساختمان را از  ــركت فرضی يک قطعه زمين و يک دس فرض كنيد كه ش

ــركت ديگر جمعاً به مبلغ 2,800,000 ريال خريداری می كند. ارزيابی نشان  ش

می دهد كه قسمت بازار دارايی ها به اين شکل هستند: ارزش بازار )قيمت فروش( 

زمين 300,000 ريال، ارزش بازار )قيمت فروش( ساختمان 2,700,000 ريال.

ــبت ارزش بازار هر يک از دارايی ها را به ارزش كل بازار  ــابدار بايد نس حال حس

دارايی ها تعيين كند. جمع قيمت ارزيابی شده، 3,000,000 ريال است، بنابراين 

ارزش زمين كه 300,000 ريال است، برابر با 10 درصد ارزش بازار كل دارايی ها 

است. ساختمان نيز ارزشی معادل 90 درصد ارزش بازار كل دارايی ها را داراست:

 حال اگر درصد هر دارايی در قيمت خريد كل ضرب شود، بهای تمام شده ی هر 

يک از دارايی ها به دست می آيد:

ــد، زمين و  ــورت نقدی صورت گرفته باش ــرض آنکه اين خريد به ص ــال با ف  ح

ساختمان به شکل زير ثبت خواهند شد:
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زمين 280,000

ساختمان 2,520,000

وجوه نقد 2,800,000     

بابت خريد گروهی زمين و ساختمان

روش های تحصیل دارایی


