ـﺎی
ـﺘﻬﻼک و روش ﻫـ
ـﺪاری اﺳـ
ﺣﺴﺎﺑـ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ
ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ارزش داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و
داراﯾﯿﻬﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮدرا از
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ارزش داراﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ را
اﺳـﺘﻬﻼک ﻣﯿﮕﻮﯾﻨـﺪ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ای را ﮐـﻪ ﺻﺎﺣﺒـﺎن
ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺮای ﺗﻌـﻮﯾﺾ ،ﺗﻌﻤﯿـﺮات و ﮐـﺎﻫﺶ ارزش
ﻣﺘﺤﻤـﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧـﺪ را ﻫﺰﯾﻨـﻪ ی اﺳـﺘﻬﻼک داراﯾـﯽ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.

ﺑﺮای درک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻬﻼک در ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻻزم
اﺳﺖ:
ارزش اﺳﻘﺎط :ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه از ﻓﺮوش داراﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ
ﻣﻔﯿﺪ را ارزش اﺳﻘﺎط ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ :ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره  ۱۷ﺣﺴﺎﺑﺪاری ارزش اﺳﻘﺎط ﺻﻔﺮ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد.
ارزش اﺳﻘﺎط ﻏﯿﺮ از ﺻﻔﺮ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری اﻧﺘﻈﺎر دارد
داراﯾﯽ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد را ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ اﻗﺘﺼﺎدی آن واﮔﺬار ﮐﻨﺪ.

ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ :ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از داراﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ را
ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ داراﯾﯽ و ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻬﻼک آن ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد.ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی
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ﻫﺎﯾﯽ از زﻣﺎن ۲٫ﺟﻤﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۳٫ﺟﻤﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﮐﺮدﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.

ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه :ﺑﻬﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ داراﯾﯽ را ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
آن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺘﻬﻼک
ﺗﻌﺮﯾﻒ :ﺳﺮﺷﮑﻦ ﮐﺮدن و ﺗﺨﺼﯿﺺ دادن ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه داراﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ
ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ دوره ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آن را اﺳﺘﻬﻼک ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده از داراﯾﯽ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ داراﯾﯽ ،ﻣﺠﻤﻮع اﻗﻼم اﺳﺘﻬﻼک دوره
ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﻬﺎی ارزﺷﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای داراﯾﯽ اﺳﻘﺎط در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺘﻬﻼک
ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺘﻬﻼک ﺑﻪ روﺷﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه داراﯾﯽ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻨﻬﺎی ارزش اﺳﻘﺎط ان ،ﺑﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ آن ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ

ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺮﺷﮑﻦ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی داراﯾﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ
ﮔﺮدد ،اﺳﺘﻬﻼک آن ﻣﻨﻈﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
در ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن اﺳﺘﻬﻼک ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از داراﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺳﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮوش ،ﻫﺰﯾﻨﻪ اداری و ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ اراﺋﻪ
و ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺳﺘﻬﻼک و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن
 ۱٫ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺣﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﻈﻮر و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ آن ﻣﯿﺸﻮد.
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داﯾﺮه ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد( و ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮوش اﻧﻌﮑﺎس ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
۲٫دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻬﻼک اﺳﺘﻬﻼک ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﻬﺎی
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻ ﺛﺒﺖ و ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺣﺴﺎب ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
ﮐﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ).ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻬﻼک ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی(.
ﻧﮑﺘﻪ :ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
اﻣﻮال ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﺳﺘﻬﻼک ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در
ﻫﺮ دوره ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻬﻼک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ
ﺣﺴﺎب ،ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﺎﻫﻨﺪه اﺳﺖ و در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﻨﺪه
ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه داراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻔﺎوت ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و اﺳﺘﻬﻼک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ داراﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ارزش
دﻓﺘﺮی داراﯾﯽ.

ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺷﺪن داراﯾﯽ ﻣﯿﺸﻮد
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن داراﯾﯽ.
ﮔﺬر زﻣﺎن.
زﻧﮓ زدﮔﯽ و ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ.
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ.
ﻧﺎﺑﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻮﯾﺾ زودرس ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻮد.

اﻧﻮاع داراﯾﯽ ﻫﺎی اﺳﺘﻬﻼک ﭘﺬﯾﺮ
اﯾﻦ ﻧﻮع ازداراﯾﯿﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﺟﻮد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻻت ،اﻣﻮال… و ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ی اﺳﺘﻬﻼک ﭘﺬﯾﺮ ،اﺳﺘﻬﻼک ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و
ﻧﻘﺼﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.

اﺳﺘﻬﻼک ﭘﺬﯾﺮ :اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺪودو ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ و در ﻃﯽ ﻋﻤﺮ
ﺑﺮآوردی ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﺘﻬﻼک ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ :اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﺎﻣﺤﺪودی دارﻧﺪ ودر ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ
ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻧﻘﺼﺎن ﭘﺬﯾﺮ :ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﺨﺮاج در ﺣﺎل اﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻮاد
ﯾﺎ ﮐﺎﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎدن.

ـﺮان
ـﺪاری اﯾـ
ـﺎی ﺣﺴﺎﺑـ
ـﺘﺎﻧﺪارد ﻫـ
ـﺮ اﺳـ
ـﺘﻬﻼک از ﻧﻈـ
اﺳـ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره ۱۱
در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﯾﺮان داراﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ
ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎﺑﯽ  ،ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﺧﺮاﺑﯽ ﻧﯿﺰ از ﻋﻠﻞ اﺳﺘﻬﻼک
داراﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻋﻠﻞ اﺳﺘﻬﻼک از دﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۱۱
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر واﺣﺪ ﺗﺠﺎری از داراﯾﯽ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﺧﺮاﺑﯽ
ﻧﺎﺑﺎﺑﯽ ﻓﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی زﻣﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ داراﯾﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﻦ ﺑﺮآورد را
ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ  ۵۶اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ،ﻣﺒﻠﻎ اﺳﺘﻬﻼک ﭘﺬﯾﺮ ﯾﮏ
داراﯾﯽ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ارزش اﺳﻘﺎط از ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻣﻬﻢ :روﺷﻬﺎی اﺳﺘﻬﻼک ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش در اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان روﺷﻬﺎی ﺧﻂ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ،ﻧﺰوﻟﯽ و ﻣﻌﺎدل آﺣﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ روش اﺳﺘﻬﻼک ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺮخ آن ﺑﻨﺪ  ۶۳اﯾﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
روش اﺳﺘﻬﻼک ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای داراﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ادواری
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف  ،روش
اﺳﺘﻬﻼک ﺟﻬﺖ اﻧﻌﮑﺎس اﻟﮕﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی
در روش اﺳﺘﻬﻼک ﻻزم ﺷﻮد  ،اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮی در
ﺑﺮآورد ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد و اﺳﺘﻬﻼک دوره ﺟﺎری و دوره ﻫﺎی آﺗﯽ داراﯾﯽ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

روش ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ اﻗﺴﺎط ﻣﺴﺎوی اﺳﺘﻬﻼک
در اﯾﻦ روش ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک در ﻃﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﯾﮑﺴﺎن و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ
و اﯾﻦ روش ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن از ارزش داراﯾﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل:
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه داراﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﺎن  ۶٫۶۰۰٫۰۰۰رﯾﺎل
ﺑﺎﺷﺪ و ارزش اﺳﻘﺎط آن  ۶۰۰٫۰۰۰رﯾﺎل ﺑﺮآورده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ آن  ۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﺳﺎﻻﻧﻪ
داراﯾﯽ ﻓﻮق ﺑﻪ روش ﺧﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ارزش اﺳــﻘﺎط:

ﻣﻔﺮوﺿــﺎت :ﻗﯿﻤــﺖ ﺗﻤــﺎم ﺷــﺪه۶٫۶۰۰٫۰۰۰ :
ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ۵ :ﺳﺎل
۶۰۰٫۰۰۰
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت:
.

اﺳﺘﻬﻼک = )ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه – ارزش اﺳﻘﺎط(

 /ﻋﻤﺮ

ﻣﻔﯿﺪ
.

اﺳﺘﻬﻼک = ) ۵ / (۶۰۰٫۰۰۰ – ۶٫۶۰۰٫۰۰۰

.

اﺳﺘﻬﻼک =  ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ﺳﺎﻻﻧﻪ

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۱٫۲۰۰٫۰۰۰رﯾﺎل از ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه دارای ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺗﺎ در ﭘﺎﯾﺎن  ۵ﺳﺎل ﺑﻪ ارزش اﺳﻘﺎط ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ  ۶۰۰٫۰۰۰رﯾﺎل
ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﺛﺒﺖ زﯾﺮ در دﻓﺎﺗﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

.

اﺳﺘﻬﻼک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

روش ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺘﻬﻼک
در اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﺳﺎل ﻫﺎی اول ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل ﮐﻪ از ﻋﻤﺮ داراﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک آن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎراﯾﯽ داراﯾﯽ ﻧﻮ ﺑﯿﺶ از ﮐﻬﻨﻪ اﺳﺖ و در ﺳﺎل ﻫﺎی اول ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺜﺎل:
اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺮخ  ٪۳۵ﺑﺼﻮرت ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ
ﮐﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه داراﯾﯽ ﻓﻮق  ۲٫۵۰۰٫۰۰۰رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﺳﺘﻬﻼک ﺳﺎﻻﻧﻪ داراﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی اﺳﺘﻬﻼک در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه
روش ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ:
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﻫﺮ دوره = ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ )ﺳﺎل( )/ﺑﻬﺎی

.
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه – ارزش اﺳﻘﺎط(

روش ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﮐﺮد:
ﻫﺰﯾﻨــﻪ اﺳــﺘﻬﻼک ﻫــﺮ دوره = ﻋﻤــﺮ

.

ﻣﻔﯿﺪ)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﮐﺮد()/ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه -ارزش اﺳﻘﺎط(
روش ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ:
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﻫﺮ دوره=ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ

.

ﺑﺮآوردی/ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪواﻗﻌﯽ*)ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه -ارزش اﺳﻘﺎط(
روش ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻨﻮات:
ﻫﺰﯾﻨــﻪ اﺳــﺘﻬﻼک ﻫــﺮ دوره =ﻣﺠﻤــﻮع
.
ﺳﻨﻮات/ﻋﻤﺮﻣﻔﯿﺪﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه*)ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه-ارزش اﺳﻘﺎط(
روش ﻧﺰوﻟﯽ:
.

ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﻫﺮ دوره = ﻧﺮخ اﺳﺘﻬﻼک

* ) اﺳﺘﻬﻼک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺗﺎ دوره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ – ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه(

ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ :روش ﻫـﺎی ﺣﺴﺎﺑـﺪاری اﺳـﺘﻬﻼک
داراﯾﯽ ﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ :آﻣـﻮزش ﺗﺼـﻮﯾﺮی ﻓﺮﻣـﻮل ﻫـﺎی
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼک داراﯾﯽ ﻫﺎ در اﮐﺴﻞ

