استهﻼك داريي ثابت چيست و از چه روشهايي استهﻼك محاسبه ميشود؟
با توجه به اينكه داراييهاي ثابت داراي عمر مفيد ميباشند و ارزش ريالي آنها به مرور زمان كاسته ميشود ،به اين كاهش
تدريجي ارزش داراييها استهﻼك گفته ميشود.
درپايان هر سال مالي مبلغ استهﻼك اموال و داراييها بايد محاسبه شود و اين مبلغ به حساب هزينه منظور گردد .هزينه
استهﻼك طي يك سند حسابداري پيش از بستن حسابهاي موقت ثبي ميگردد .و پس از آن ميتوان در سيستم
مالي عمليات مربوط به بستن سال مالي را انجام داد.
اندوخته استهﻼك يا ذخيره استهﻼك چيست؟

براساس اصل قيمت تمام شده داراييها و اساسا وقايع مالي به قيمت تمام شده در دفاتر قانوني ثبت ميشوند در نتيجه مجاز
به بستانكار كردن اين حساب به دليل استهﻼك نميباشيم .بنابراين در مقابل حساب هزينه استهﻼك حساب ذخيره استهﻼك
يا اندوخته استهﻼك را بستانكار ميكنيم.
ارزش اسقاط دارايي

معموﻻ تمام ارزش يك دارايي مستهلك نميشود و در پايان عمر مفيد هر يك از اموال و داراييها داراي ارزش اسقاط يا فرسوده
ميباشد .بنابراين استهﻼك تفاوت بهاي تمام شده دارايي و ارزش اسقاط دارايي تقسيم بر زمان استفاده يا عمر مفيد آن
ميباشد.
ارزش دفتري دارايي

ارزش دفتري دارايي برابر است با بهاي تمام شده دارايي منهاي ذخيره استهﻼك همان دارايي.

محاسبه استهﻼك با روش خط مستقيم

در اين روش فرض ميشود ميزان استهﻼك يك دارايي در طول سنوات استفاده آن برابر است .فرض كنيد اگر بهاي تمام شده
يكي از داراييها  ١١،٠٠٠،٠٠٠ريال باشد و پش از  ٥سال اسقاط شود و ارزش اسقاط آن  ١،٠٠٠،٠٠٠ريال باشد مبلغ
استهﻼك ساﻻنه آن برابر است با:
 (11,000,000-1,000,000)/5=2,000,000ريال
محاسبه استهﻼك با روش نزولي

در اين روش هر سال درصدي از ارزش دفتري دارايي ثابت بعنوان استهﻼك محاسبه ميشود سند آن در حسابداري ثبت
ميگردد .در اين روش درصد استهﻼك بايد به نحوي انتخاب شود كه در پايان عمر مفيد دارايي ارزش دفتري دارايي برابر
ارزش اسقاط آن شود.
پينوشت:

باتوجه به اينكه داراييهاي ثابت در زمان خريد از جنس هزينه نميباشند اما با گذشت زمان رفته رفته از ارزش آنها كم ميشود
بنابراين با محاسبه استهﻼك به مرور و طي چند دوره مالي آنها را هزينه ميكنيم.

