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فصل چهارم:
محاسبه استهالک

4-1 اهداف فصل
و  محاسبه  روش های  تنوع  می کند.  تغییر  آن  دارایی های  کمیت  و  موسسه  ابعاد  و  نوع  حسب  بر  استهالک  اهمیت 
حسابداری استهالک این موضوع را به بحثی مهم در حسابداری تبدیل کرده است و عماًل به جز موجودی جنسی، هیچ 
مورد دیگری در حسابداری یافت نمی شود که از لحاظ تنوع نحوه ی عمل و روش های محاسبه، با محاسبه استهالک 

برابری کند. 

در این فصل قصد داریم با مفهوم استهالک، اجزای و روش های محاسبه استهالک و همین طور انجام سیستماتیک 
این محاسبات در سیستم بپردازیم.
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4-2 مفاهیم استهالک
در دیدگاه عامیانه، مردم کاهش در قیمت دارایی هایی نظیر خودرو، یخچال، تلویزیون و امثال آن را استهالک تلقی 
می کنند ولی از دیدگاه حسابداری سرشکن کردن هزینه های تحصیل یک دارایی در دوره های استفاده از آن به نحوی 
بیان ساده تر استهالک همان کاهش ارزش و فایده یک دارایی در طول  به  را استهالک می گویند.  منطقی و معقول 
عمر مفید آن است که بر اثر دالیلی چون گذشت زمان، فرسایش ناشی از کار، تغییر فناوری و نابابی آن ایجاد می شود. 
تجهیزات تولیدی یک شرکت را در نظر بگیرید؛ در سال های آغازین بازدهی آن ها بیشتر بوده و نیاز کمتری هم به تعمیر 
خواهند داشت و در صورت تعمیر هزینه های تعمیر آن ها نیز پایین تر خواهد بود، ولی با گذشت زمان دستگاه موردنظر 
را برای شرکت  از خط تولید خارج می شود و درنتیجه بهره وری کمتری  فرسوده شده و به دالیل متفاوت برای تعمیر 
خواهد داشت و طبیعتًا ارزش آن دارایی نیز کمتر خواهد بود. البته در شرایط تورمی ارزش برآوردی دارایی ها با گذشت 

زمان باال می رود که در فصل های آتی به آن خواهیم پرداخت.

  نکته 1
یک  استهالک پذیر  مبلغ  سامان مند  و  سیستماتیک  تخصیص  معنای  به  استهالک  حسابداری،   11 استاندارد  طبق 

دارایی طی عمر مفید آن است. 

در محاسبه استهالک سه نوع برآورد الزامی است:

  بهای تمام شده تحصیل دارایی: مجموع هزینه هایی که برای تحصیل یک دارایی صورت گرفته است.

  عمر مفید برآوردی 

  ارزش اسقاط دارایی: مبلغی که انتظار می رود از فروش یا تعویض دارایی در پایان عمر آن حاصل شود.

بهای تمام شده تحصیل معمواًل در طول زمان استفاده از دارایی ثابت می ماند و استهالک باید به گونه ای محاسبه شود 
که در پایان عمر مفید دارایی، مجموع استهالک های محاسبه شده برابر با بهای تمام شده تحصیل منهای ارزش اسقاط 

در نظر گرفته شده برای آن دارایی باشد.

با توجه به موضوعات اشاره شده، تعریف استهالک انباشته و ارزش دفتری نیز به شرح زیر است:

استهالک انباشته: مجموع هزینه های استهالک محاسبه شده از تاریخ بهره برداری را استهالک انباشته می گویند.

ارزش دفتری: مابه التفاوت بهای تمام شده و استهالک انباشته، ارزش دفتری نامیده می شود.

  نکته 2
در قانون مالیات های مستقیم آن قسمت از دارایی های ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون 

توجه به تغییر قیمت ها تقلیل ارزش می یابد، قابل استهالک تشخیص داده شده است.

در مورد حساب های دارایی و استهالک اصول زیر رعایت می شود:

1- به هنگام خرید یا تحصیل قلمی از دارایی، آن را به حساب بهای تمام شده دارایی ثبت می کنند.

محاسبه  گزارش دهی  تاریخ  را  استهالک  دارند،  محدود  و  مشخص  عمر  که  دارایی ها  از  دسته  آن  مورد  در   -2
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»مانده  یا  دفتری«  »ارزش  عنوان  با  را  حاصل  و  کرده  انباشته  استهالک  منهای  را  تمام شده  بهای  سپس  و  کرده 
مستهلک نشده« در گزارش های مالی ارائه می کنند.

به حساب هزینه ی استهالک دوره  فایده اش منقضی شده،  و  از بهای تمام شده که استفاده شده  3- آن قسمت 
بدهکار و به بستانکار استهالک انباشته منظور می شود.

  نکته 3
زیرا  کرد،  اجتناب  آن  بردن  به کار  از  باید  که  می نامیدند  استهالک«  »ذخیره  گذشته  در  را  انباشته  استهالک  حساب 
دوره  طی  در  شده  انجام  هزینه های  از  انباشته  و  نمی آورد  به وجود  ذخیره ای  به هیچ وجه  استهالک  ثبت  و  محاسبه 

استفاده از دارایی است.

هر یک دارایی های سازمان بسته به کاربرد و ماهیت شان با استفاده از یکی از روش های زیر مستهلک می شوند:

1- خط مستقیم

2- نزولی مضاعف

3- مجموع سنوات

4- میزان تولید / ساعات کارکرد

و روش های استهالک  نرخ  آن جدول  از  بعد  تبصره های اصالحی  و  مالیات های مستقیم  قانون  ماده 149  بر اساس 
ارائه شده که از دو روش مستقیم و نزولی استفاده شده است.

4-2-1 روش های محاسبه استهالک
در بخش اطالعات پایه به طور خالصه با نحوه محاسبه آن ها آشنا شدیم و در این قسمت نکات تکمیلی آن را بررسی 

خواهیم کرد.

4-2-1-1 روش مستقیم
برای محاسبه استهالک در روش مستقیم به اطالعات بهای تمام شده تحصیل، عمر مفید دارایی و ارزش اسقاط نیاز 
خواهید داشت. برای به دست آوردن استهالک یک روز در روش مستقیم کافیست با استفاده از فرمول زیر اطالعات یک 

روز را محاسبه و در تعداد روزهای موردنیاز جهت محاسبه ضرب نمایید.

استهالک یک روز =                                                          ÷ تعداد روزهای هر سال

  نکته 4
تاریخ شروع محاسبه استهالک می تواند یکی از حالت های زیر باشد3:

1- تاریخ بهره برداری

بهای تمام شده - ارزش اسقاط
عمر مفید

3- امکان انتخاب زمان شروع استهالک در تنظیمات دارایی ثابت فراهم است. الزم به ذکر است این تنظیم در زمان استقرار و قبل از ورود دارایی ها در سیستم قابل 
تنظیم خواهد بود و پس از آن امکان تغییر وجود ندارد.



89راهنمای کاربری نرم افزار دارایی ثابت راهکارانموسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

2- ابتدای ماه بعد از تاریخ بهره برداری

3- مقایسه تاریخ بهره برداری و نیمه ی ماه

  مثال
یک میز اداری در تاریخ 98/03/01 به مبلغ 30,000,000 ریال تحصیل و به بهره برداری رسیده است. روش استهالک 
5 ساله مستقیم و ارزش اسقاط برآوردی 2,000,000 ریال است. جدول استهالک ساالنه این دارایی به شرح زیر است: 

)استهالک از تاریخ بهره برداری محاسبه می شود(. 

ارزش 
دفتری

استهالک 
انباشته

استهالک 
دوره

روزهای 
سال

استهالک 
یک سال

بهای تمام 
شده

نرخ / 
سال

تعداد 
روز 

تاریخ 
محاسبه

29,524,384 475,616 475,616 365 5,600,000 30,000,000 5 31 1398/03/31

29,048,768 951,232 475,616 365 5,600,000 30,000,000 5 31 1398/04/31

28,573,152 1,426,848 475,616 365 5,600,000 30,000,000 5 31 1398/05/31

28,097,536 1,902,464 475,616 365 5,600,000 30,000,000 5 31 1398/06/31

27,637,262 2,362,738 460,274 365 5,600,000 30,000,000 5 30 1398/07/30

27,176,988 2,823,012 460,274 365 5,600,000 30,000,000 5 30 1398/08/30

26,716,714 3,283,286 460,274 365 5,600,000 30,000,000 5 30 1398/09/30

26,256,440 3,743,560 460,274 365 5,600,000 30,000,000 5 30 1398/10/30

25,796,166 4,203,834 460,274 365 5,600,000 30,000,000 5 30 1398/11/30

25,351,234 4,648,766 444,932 365 5,600,000 30,000,000 5 29 1398/12/29

19,751,234 10,248,766 5,600,000 366 5,600,000 30,000,000 5 366 1399/12/30

14,151,234 15,848,766 5,600,000 365 5,600,000 30,000,000 5 365 1400/12/29

8,551,234 21,448,766 5,600,000 365 5,600,000 30,000,000 5 365 1401/12/29

2,951,234 27,048,766 5,600,000 365 5,600,000 30,000,000 5 365 1402/12/29

2,475,617 27,524,383 475,617 366 5,600,000 30,000,000 5 31 1403/01/31

2,000,000 28,000,000 475,617 366 5,600,000 30,000,000 5 31 1403/02/31

همان طور که در جدول محاسبات مشاهده می کنید محاسبات استهالک تا زمانی ادامه پیدا می کند که مبلغ ارزش 
دفتری برابر با ارزش اسقاط شود و پس از آن محاسبه استهالک متوقف شده و از دیدگاه مالی دارایی مستهلک خواهد 

بود؛ در حالی که ممکن است از لحاظ فیزیکی همچنان در سازمان از آن استفاده شود.

4-2-1-2 روش نزولی مضاعف
معنی  این  به  است؛  نزولی  به  صورت  پیداست  نامش  از  که  همان  گونه  مضاعف  نزولی  روش  در  استهالک  محاسبات 
که همواره استهالک سال های اول عمر مفید دارایی بیشتر است و به مرور که از دارایی استفاده می شود، استهالک 
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سال های بعدی کاهش می یابد. به همین دلیل به این روش، روش نزولی گفته می شود. این روش برای دارایی هایی 
بیشتر  این سال ها  در  آن الزم است  به تبع  و  دارند  باالتری  کارایی  بهره برداری  ابتدایی  مناسب است که در سال های 
مستهلک شوند و به مرور که از عمر آن می گذرد، کارایی دارایی نیز کاهش یافته که درنتیجه استهالک کمتری هم برای 

آن دوره ی دارایی محاسبه شود.

در این روش ابتدا الزم است نرخ نزولی مضاعف بر اساس فرمول زیر محاسبه شود:

x 2 = نرخ استهالک دارایی در روش نزولی مضاعف

پس از آن استهالک یک سال در روش نزولی مضاعف بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:

استهالک یک سال دارایی = آخرین ارزش دفتری دارایی × نرخ استهالک در روش نزولی مضاعف

  نکته 1
آخرین ارزش دفتری دارایی در ابتدای هر سال محاسبه می شود و مبنای محاسبه استهالک آن سال قرار می گیرد.

  نکته 2
همان گونه که مالحظه کردید در فرمول ذکرشده اشاره ای به ارزش اسقاط دارایی نشده است، ولی با توجه به توضیحات 
ابتدای فصل در پایان عمر مفید باید ارزش دفتری دارایی برابر با ارزش اسقاط آن شود. پس محاسبات تا زمانی ادامه 
محاسبه  دوره ی  آخرین  استهالک  و  نشود  کمتر  برآوردی  اسقاط  ارزش  از  دارایی  دفتری  ارزش  که  کرد  خواهد  پیدا 

به گونه ای تعدیل می شود که ارزش دفتری برابر با ارزش اسقاط آن شود.

  مثال
یک دارایی در تاریخ 98/03/01 به مبلغ 30,000,000 ریال تحصیل شده و به بهره برداری رسیده است. عمر برآوردی 
دارایی 5 سال و ارزش اسقاط برآوردی 2,000,000 ریال است. جدول استهالک ساالنه این دارایی در روش نزولی 

مضاعف به شرح زیر است: )محاسبه استهالک از تاریخ بهره برداری است(.

x 2 = نرخ استهالک دارایی در روش نزولی مضاعف

نرخ استهالک =           x 2 که برابر با 40 درصد است.

1
عمر مفید دارایی

1
عمر مفید دارایی

1
5
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جدول محاسبات دارایی به شرح زیر است:

  نکته 3
یعنی  ابتدای همان سال است  ارزش دفتری  به ترتیب  و 1403   1402 ،1401 ،1400 ، مبنای محاسبات سال 99 

به عنوان مثال استهالک دوره 1400 از این طریق به دست آمده:

 %40X 12,023,014 = 4,809,205

  نکته 4
محاسبات استهالک دوره آخر یعنی ماه منتهی به فروردین 1403 به نحوی تعدیل شده که ارزش دفتری برابر با ارزش 
اسقاط برآوردی شود و علت اینکه محاسبات نسبت به روش مستقیم 5 ساله یک ماه زودتر به اتمام رسید نیز همین 

موضوع است.

4-3 محاسبه استهالک در سیستم
در نرم افزار راهکاران سیستم محاسبات و کنترل های آن را انجام می دهد. قبل از انجام محاسبات در سیستم باید به 

چند نکته توجه نمایید:

ارزش 
دفتری

استهالک 
انباشته

استهالک 
دوره

روزهای 
سال

استهالک 
یک سال

بهای تمام 
شده

نرخ / 
سال

تعداد 
روز

تاریخ 
محاسبه

28,980,822 1,019,178 1,019,178 365 12,000,000 30,000,000 40% 31 1398/03/31

27,961,644 2,038,356 1,019,178 365 12,000,000 30,000,000 40% 31 1398/04/31

26,942,466 3,057,534 1,019,178 365 12,000,000 30,000,000 40% 31 1398/05/31

25,923,288 4,076,712 1,019,178 365 12,000,000 30,000,000 40% 31 1398/06/31

24,936,986 5,063,014 986,301 365 12,000,000 30,000,000 40% 30 1398/07/30

23,950,685 6,049,315 986,301 365 12,000,000 30,000,000 40% 30 1398/08/30

22,964,384 7,035,616 986,301 365 12,000,000 30,000,000 40% 30 1398/09/30

21,978,082 8,021,918 986,301 365 12,000,000 30,000,000 40% 30 1398/10/30

20,991,781 9,008,219 986,301 365 12,000,000 30,000,000 40% 30 1398/11/30

20,038,356 9,961,644 953,425 365 12,000,000 30,000,000 40% 29 1398/12/29

12,023,014 17,976,986 8,015,342 366 12,000,000 30,000,000 40% 366 1399/12/30

7,213,808 22,786,192 4,809,205 365 12,000,000 30,000,000 40% 365 1400/12/29

4,328,285 25,671,715 2,885,523 365 12,000,000 30,000,000 40% 365 1401/12/29

27,403,029 1,731,314 365 12,000,000 30,000,000 40% 365 1402/12/29

2,000,000 28,000,000 596,971 366 12,000,000 30,000,000 40% 31 1403/01/31
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  تاریخ شروع محاسبات دارایی ها در تنظیمات دارایی ثابت در ابتدای استقرار مشخص می شود.

  به ازای پالک های انتخاب شده برای محاسبه، تمامی عملیات قبلی این پالک ها )کوچک تر مساوی تاریخ محاسبه( 
نباید در وضعیت موقت باشند.

برای انجام محاسبه استهالک از مسیر دارایی های ثابت -< عملیات مالی -< محاسبه استهالک را انتخاب نمایید.

تصویر 1: فرم محاسبه استهالک

1- امکان محاسبه محاسبه استهالک به صورت کلی، به تفکیک هر گروه یا به تفکیک هر پالک وجود دارد. با انتخاب 
یکی از موارد گروه دارایی یا پالک دارایی، گروه ها و پالک های دارایی ثابت نمایش داده خواهد شد.

2- تاریـخ محاسـبه را در بـازه ی دوره مالـی فعال سیسـتم انتخاب کنید. قاعدتًا محاسـبه اسـتهالک در بـازه ای که قباًل 
محاسـبه انجام شـده، امکان پذیـر نخواهـد بود و تاریخ انتخاب شـده باید بزرگ تر مسـاوی آخرین تاریخ محاسـبه باشـد. 
سیسـتم، ایـن موضـوع را کنتـرل می کنـد و در صـورت انتخـاب تاریـخ اشـتباه بـرای یـک پـالک دو بـار محاسـبه انجام 

نخواهد شـد.

3- در صورت فعال بودن حوزه محاسباتی در قفل، محاسبات به تفکیک هر حوزه انجام خواهد شد و این قسمت 
حوزه محاسباتی را جهت محاسبه انتخاب نمایید.

4- در صورتی که مایل به محاسبه تمامی گروه ها یا پالک ها هستید نیاز به انتخاب این قسمت نیست و عماًل فیلتر 
انتخاب موردی می توانید  برای  این صورت  تمامی گروه هاست. در غیر  یا  تمامی پالک ها  انتخاب  منزله  به  نکردن 

پالک ها یا گروه های مورد نظر را برای محاسبه تا تاریخ انتخاب شده، انتخاب کنید.

5- برای شروع محاسبات کلید محاسبه را بزنید.

از طریق کلید  نمایش داده می شود که در صورت وجود خطا  به کاربر  نتیجه ی محاسبات در یک صفحه ی جداگانه  
نمایش داده شده می توانید جزئیات آن را مشاهده نمایید.
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تصویر 2: نمایش الگ محاسبه استهالک

تصویر 3: نمایش جزئیات محاسبه

6- برای مشاهده جزئیات محاسبه از سلکتور مرحله ی یک گزینه پالک دارایی را انتخاب نموده و سپس بر روی پالک 
موردنظر دبل کلیک نمایید، جزئیات محاسبه برای شما نمایش داده خواهد شد.

همچنین پس از انتخاب پالک، امکان مشاهده کارت دارایی نیز طریق کلید مشخص شده در تصویر زیر فراهم است:

7- برای حذف محاسبه استهالک، تاریخ محاسبه را برابر با تاریخی قرار دهید که می خواهید از آن تاریخ اقدام به حذف 
محاسبات نمایید. حذف محاسبات می تواند به صورت کلی یا با انتخاب پالک های مورد نظر انجام پذیرد.

  نکته
امکان حذف محاسبات وجود نخواهد  باشد،  بازه مورد نظر سند حسابداری استهالک صادر شده  برای  در صورتی که 

داشت.
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4-4 جمع بندی
با توجه به اهمیت موضوع استهالک در دارایی ثابت و به جهت درک بهتر، فصلی جداگانه برای این موضوع اختصاص 
داده شد. در فصل های آینده با عملیات مالی و عملیات فیزیکی مالی آشنا خواهید شد که این نوع عملیات برای تأیید 
در سیستم نیاز به محاسبه استهالک دارند. با توجه به تعداد زیاد پالک ها انتخاب آن ها از فرم هایی که مشاهده کردید در 
دفعات بسیار، کاری دشوار خواهد بود، درنتیجه برای تسریع در فرایندهای سیستم و راحتی کاربر در هر فرم از عملیات 
ذکرشده، کلید مجزا برای محاسبه استهالک تعبیه شده که نیاز به ورود اطالعات تاریخ محاسبه یا انتخاب پالک های 

مورد نظر نخواهد داشت و سیستم با انتخاب کلید محاسبه استهالک مستقیمًا این عملیات را انجام خواهد داد.
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  تمرین
1- محاسبه استهالک شش ماه اول دارایی زیر را بدون کمک سیستم با هر دو روش مستقیم و نزولی انجام دهید و 

جدول استهالک آن را به ازای هر ماه کامل کنید:

  بهای تمام شده 100,000,000ریال 

  عمر مفید 10 سال


