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 بسمه تعالی

 فردی مشخصات 

 

 

 رح درسمشخصات کلی ط

 سوم حسابداری کالس: روزانه نوع طرح درس:

 ردیفی مدل کالس: 2فصل پنجم حسابداری تکمیلی و اصول حسابداری   کتاب:

 دقیقه 90مدت جلسه: دارایی های ثابت  عنوان درس:

 نفر 11:هنرجویانتعداد  مشابهثابت غیرمعاوضه دارایی های فروش دارایی های ثابت و موضوع:

 22/9/99 :اجرا تاریخ 12  رس:شماره طرح د

  حسابداری    کالس سوم محل برگزاری:

 امامعلی       نام 

 محمدزاده زیرمانلو         نام خانوادگی

 00011092  کد پرسنلی 

 مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه منطقه خدمت  

 کاردانش علم و صنعتهنرستان  آموزشگاه 

 کارشناسی حسابداری مدرک تحصیلی

 هنرآموز حسابداری عنوان سمت
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 دقیقه 02مدت آزمون   آزمون ورودی          مبحث قبلی استهالک 

  .رایی پنج سال می باشدریال و عمر مفید دا 1.000.000ارزش اسقاط آن ، ریال 5.500.000معادل  1/7/98در تاریخ خریداری شده   قیمت تمام شده ماشین آالت  مساله

 سایر مفروضات :

 پایان سال مالی  ساعت  000.000 ساعات کارکردعمر مفید واحد   800.000 ظرفیت تولید برای عمر مفید 

 هر سال 08/10 ساعت  09.000 ساعات کارکرد سال سوم  واحد 150.000 تعداد تولید سال چهارم 

 ساعات کارکرد تعداد تولید ریارزش دفت %00 مجموع سنوات خط مستقیم روش 

 سال سوم سال چهارم سال دوم سال پنجم سال اول سال محاسبه استهالک
 02/8   :مذکوربراساس اطالعات  موجود در پاسخنامهمحاسبه استهالک ماشین آالت و تکمیل جدول  -1مطلوبست: 

 0                               سال اول براساس روش خط مستقیمثبت استهالک  – 0                

 52/0  های مالی نمایش دهید. حسابهای مرتبط با ثبت استهالک را درصورت -3                

 نمره  7    چهار گزینه ایسواالت 
 ع حسابی است؟حساب استهالک انباشته چه نو -1

 .د( الف و ب درست است              ج( حقیقی              ب( موقت  الف( دائمی
   .می باشد .......ثابت به روش دارایی هایقیمت تمام شده دارایی منهای ارزش اسقاط تقسیم بر تعداد کل تولیدبیانگر محاسبه استهالک رابطة  -0

 د( روش میزان تولید   ج( روش نزولی  مستقیم ب( روش          الف( ساعات کارکرد
 سال باشد، در روش مجموع سنوات نرخ استهالک سال سوم چه مقدار است؟ 10اگر عمر مفید ماشینی  -3
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 ارزش دفتری در هر سال، چقدر است؟   %02میزان ریال به 522.222شدة هزینه استهالک سال دوم دارائی ثابتی به قیمت تمام -4

 070.000د(                       090.000ج(   100.000ب(   150.000الف( 
استهالک آن  میزان .ساعت برآورد شد 122.222عمر مفید جمع ساعت کارکرد آن در طی  .ریال خریداری شد 02.222.222یك دستگاه تراش به مبلغ  ×1/1/9در تاریخ  -2

 ساعت کار کرده است چقدر خواهد بود؟ 422که  ×9در پایان سال 

 90.000د(                        00.000ج(   00.000ب(   00.000الف( 
 )ازچپ به راست(:برابر است با  ی ثابتیارزش دفتری دارا -6

 شدة داراییقیمت تمام -ب( ارزش اسقاط                       شدة داراییارزش اسقاط + قیمت تمامالف( 

 شدة داراییتمام قیمت -انباشته د( استهالک                        شدة داراییج( استهالک انباشته + قیمت تمام
 برای بستن حساب هزینة استهالک در پایان دورة مالی کدام ثبت صحیح است؟ -5

 بس ( ) زیان ) بد ( ـ هزینه استهالکب( خالصه سود و                خالصه سود و زیان ) بس (الف( هزینة استهالک ) بد ( ـ  

 د( تراز اختتامی ) بد ( ـ هزینة استهالک ) بس (                   ج( هزینة استهالک ) بد ( ـ تراز اختتامی ) بس (
 بود؟ سال استهالک سال سوم به روش مجموع سنوات چقدر خواهد 2ریال و عمر مفید آن  522.222آن ریال و ارزش اسقاط  2.522.222شده دارایی ثابتی قیمت تمام -8

 1.000.000د(          0.000.000ج(           0.100.000ب(         ریال 100.000الف( 
 نیست؟های زیر از عوامل مؤثر در تعیین استهالک کدامیك از گزینه -9

 شدة دارایی ثابت )واقعی( د( بهای تمام           قاط )تخمینی(ج( ارزش اس              ب( عمر مفید )تخمینی(        ثابت )تخمینی(  شدة داراییبهای تمامالف(  
 کدام روش محاسبه استهالک به درصدی از ارزش دفتری شهرت دارد؟ -12

 .د( موارد الف و ب صحیح است                   ج( روش خط مستقیم                مانده نزولیب( روش      الف( روش مجموع سنوات
 آید؟نمیمیان هصحبتی از ارزش اسقاط برای محاسبه استهالک ب محاسبه استهالک در کدام روش -11

 نزولی ارزش دفترید(                                         ج( میزان تولید                             ب( مجموع سنوات                             الف( خط مستقیم
 چند ریال است؟ آنشده مت تمامقی .ریال است 0.222.222ریال و استهالک انباشته آن  2.222.222دفتری دارایی  ارزش -10

 ریال 0.000.000د(                                  ریال 7.000.000ج(                                ریال 0.000.000ب(                         ریال 5.000.000الف( 
 گردد؟در پایان سال محاسبه می ثابت دارایی های استهالک ،ابداریاز اصول حس اصل کدامبر مبنای  -13

 د( اصل تحقق                                       ج( اصل تداوم فعالیت                         اصل تطابق درآمد با هزینه ب(                    الف( اصل اهمیت
 باشد؟نمیک های محاسبه استهال کدام گزینه از روش -14

 د( ساعات کارکرد                          ج( نزولی ارزش دفتری                                             خط مستقیم ب(                     مجموع اقساطالف( 
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 ونام خانوادگی  نام 

 پاسخنامهفرم 

 مطلوبست: 

 02/1 2 0 

  محاسبات تاریخ  روش

    خط مستقیم

 = مجموع سنوات                                                      مجموع سنوات

 =استهالک سال اول                                                    ارزش دفتری 42%

    تعداد تولید

    ساعات کارکرد 

0 –  

   

                                

   نمره 0         الت در سال اول به روش خط مستقیم محاسبه و ثبت استهالک ماشین آ

3-  

 نمره 2/1 نمره  02/1

 صورت سود وزیان

............................... 

 ترازنامه

....................... 

 هزینه های.....

 

 

 

 

 

 

 ها دارایی

 

 

 بدهی و سرمایه

 

 

 نمره 5    هر سوال نیم نمره      ایسواالت چهار گزینه پاسخنامه 

 14 13 10 11 12 9 8 5 6 2 4 3 0 1 سوال

               الف

               ب

               ج

               د
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 نمایش فروش دارایی ثابت 

 
 نمایش معاوضه دارایی ثابت 
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  صفحه یک

ف اهدا

 کلی

 ی ثابت از موسساتراه های خروج دارایی ها و برای خروج دارایی ها الزمدالیل  درک

 ثابت و های فروش داراییتوانایی ثبت کسب 

 توسط هنرجویان مشابهغیرثابت  معاوضه دارایی های  

اهداف 

 جزئی

 رود که بتوانند: انتظار میهنرجویان تدریس این درس از  پس از

 را درک کند.غیر مشابه مفهوم دارایی ثابت مشابه و  -1

 کند.بیان  غیر مشابهایی از دارایی مشابه و مثال ه -0

 دالیل خروج دارایی های ثابت از موسسه را بیان کند. -0

 وضیح دهد.مشابه را تغیر هدف از معاوضه دارایی های مشابه و -0

 معاوضه را انجام دهد.و فروش مراحل ثبت خروج دارایی قدیمی و تحصیل دارایی جدید در فرآیند  -5

هدف 

 های

 رفتاری

حیطه 

 شناختی

 کند.)درک و فهم( را درک میمشابه غیرفرق بین دارایی های مشابه و  -1

 دهد.)دانش( معاوضه را توضیح میفروش و علت خروج دارایی به دلیل  -0

 کند.)دانش( بیان میمشابه غیرمثال هایی برای دارایی مشابه و  -0

 شناسد.)تجزیه و تحلیل( معاوضه را به ترتیب آموخته و ازهم باز میفروش و مراحل الزم برای ثبت  -0

 )ارزشیابی( کند. را با هم مقایسه میمشابه غیرتفاوت ثبت معاوضه دارایی مشابه و  -5

 )درک و فهم( فهمد. می از موسسهقبل از خروج  ی ثابت راتهالک انباشته دارایی هااس هنگام کردنلزوم به  -0

 کند. )کاربرد( در بنگاه های اقتصادی و نیز در زندگی روزمره خود بیان می ثابتدارایی های  فروشمثال هایی از  -7

 د(در زندگی روزمره خود بیان کرده )کاربرهای اقتصادی و نیز  در بنگاه ی ثابت غیرمشابهدارایی ها معاوضهمثال هایی از  -9

 کند.)ارزشیابی( باهم مقایسه میرا و دالیل افراد و موسسات برای این اقدام 

حیطه 

 مهارتی

 ورد.)اجرای مستقل(آ را بدست میمشابه غیرضه دارایی های اومع فروش و توانایی حل مسأله و ثبت رویداد -1

)عادی  دهد. را گرد آورده و به کالس ارائه می نکور مثال های مرتبطیو تست های کهای کمک درسی  از کتاب -0

 شدن(

 )اجرای مستقل( کند. مراحل محاسبات فروش و معاوضه دارایی ها را طراحی می به صورت گروهی نمودار -0

 از خود مهارت نشان می دهد. از موضوع درس ه نکته های تستییدر تهیه چکیده درس و ارا -0

حیطه 

 نگرشی

 )عاطفی(

 )دریافت( شود. به موضوع درس عالقه مند می -1

 )واکنش( کند. بیان می را معاوضهفروش و با عالقه در بحث کالس شرکت کرده و مثال هایی از  -0

 (واکنش) ورد.آ دست میه را بدر ارتباط با فروش و معاوضه دارایی های ثابت توانایی اظهار نظر  -0

 ارزش گذاری() دست می آورد.ه توانایی نقد نظرات را نیز ب ،نضمن احترام به نظر دیگرا -0

 )ارزش گذاری( کند. یافتن مسائل مرتبط و نیز طرح مسئله احساس رضایت می از حل مسائل، -5

وسایل 

 آموزشی

  نامه، کل و...(،دفاتر حسابداری )روز رسمی های فرمماژیک، وایت برد، ماشین حساب،  ،0حسابداری تکمیلی و/ اصول حسابداری کتاب 

 در آفیس  برای استفاده از نرم افزار پاورپوینت پروژکتوردیتا ، رایانه

روش 

های 

 تدریس

 الگوهای تدریس فعال ،الگوی مبتنی بر رایانه و الگوی تدریس مشارکتی

 دهه پیش سازمان دهنیترکیبی از روش تدریس توضیحی، بحث گروهی، سخنرانی، پرسش و پاسخ و استفاده از ارا
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 دوصفحه 

پیش از 

 درس

 به وضعیت عاطفی و جسمی آنان.توجه و با هنرجویان سالم و احوال پرسی 

 را از بقیه  ویعلت غیبت شدن جویا در صورت وجود غایب،  ،غیاب و حضورانجام 

 ارزشیابی

 تشخیصی

در مورد درس گذشته که در مورد روش های  آنانح اطالعات و دانسته های قبلی فراگیران و کسب اطالع از سطح آگاهی برای مشخص شدن سط

 از هنرجویان، نفر دو که محاسبه استهالک در درس امروز نیز گام اول است( و نیز تحکیم ساخت شناختی آنان )با توجه به این بودمحاسبه استهالک 

رحله در مورد هرم ،حل مسأله هم زمان با .پردازند در وایت برد می مسایل درس جلسه قبل،حل  به، هنرآموز انتخابیکی به  داوطلب وصورت یکی به 

 )تحکیم ساخت شناختی(   شود تا آموخته های قبلی آنان پایدار شود. توضیح مختصری نیز داده میآن  و ثبت

ایجاد 

 انگیزه

، از آنان خواسته می شود، مثال هایی از فروش وسایل منزل خود و دالیل این کار بگویند. سپس از آنان می برای جلب توجه هنرجویان به موضوع درس

 خواهم یک کارگاه کوچک تولیدی را تجسم کنندکه در این کارگاه دارایی های ثابت مشهودی مانند: زمین، ساختمان، اثاثه، ماشین آالت و حتی

 لی، حق امتیاز و.... دارد )ارائه پیش سازمان دهنده(. دارایی های نامشهودی از قبیل: سرقف

 حال فرض کنید موسسه به یکی از دارایی های ثابت مشهود خود نیازی ندارد یا برای خرید نو همان دارایی نیاز به تامین وجه دارد.

 هنرجویان؛ فروش یا تعویض دارایی  جواب احتمالی                       چگونه این دارایی را  می توان از موسسه خارج کرد؟ -1
 ؟ آیا دلیل غیر ارادی برای خروج دارایی از موسسه وجود دارد -0

 و سیل و زلزله برقی یا دستگاه های برای ماشین آالت ،جواب احتمالی هنرجویان؛ دزدی، اتصال برق

 دارایی از موسسه معرفی می گردد.در تکمیل بحث آنان حوادث طبیعی و انسانی را به عنوان راه های خروج غیر ارادی 

ماشین آالت موسسه فرسوده یا کارایی الزم را برای تولید باکیفیت محصول موسسه و یا ارایه خدمات مفید ندارند. و کارگاه بودجه کافی  -3

 ماشین آالت جدید ندارد. چه راهکاری برای این مشکل دارید؟ خریدبرای 

 ط نسیه، دریافت وام و عده ای هم پس انداز کردن و خرید دارایی در آینده را پیشنهاد می کنند. هنرجویان خرید دارایی جدید با شرای 

 در صورت عدم اشاره به معاوضه؛ 

راهنمایی: تمام مواردی که گفته شد، درست بود ولی  به نظر شما راهکار دیگری وجود ندارد )مثال  فرش خانه شما کهنه شده و می خواهید 

 داری نمایید(؟ فرش جدیدی خری

 پس از چند لحظه تفکر عوض کردن دارایی موجود با دارایی جدید را پیشنهاد کنند.احتماالً 

ارایه 

 درس 

ا توجه زیم. بپس از آن که هنرجویان با راه ها و علل خروج دارایی ها از بنگاه های اقتصادی آشنا شدند، در ادامه به مراحل عملیات ثبت فروش می پردا

ه هنرجویان در جلسات قبل با علت و روش های محاسبه استهالک دارایی ها آشنا هستند یادآوری می کنیم که در خروج دارایی ها نیز اولین به این ک

خروج  تاریخ امرحله محاسبه و به روزکردن استهالک انباشته است، زیرا با توجه به اصول تحقق و تطابق هزینه ها با درآمدها استهالک دارایی ها باید ت

 دارایی محاسبه و ثبت شوند.

 برای ثبت فروش دارایی های ثابت مراحل زیر به هنرجویان ارایه می شود:

های  سابمحاسبه، ثبت و به ح؛ دارایی فروش رفته را از ابتدای دوره تا زمان فروش انباشته ( به روز کردن مانده حسـاب اسـتهالک انباشـته )استهالک   1

 (. تا مانده استهالک انباشته به روز شود کنندمی منظور در دفتر کل  مربوط 

 استهالک ساالنه بر اساس روش مورد استفاده در سال های گذشتهمحاسبه   ***                                     دارایی ثابتهزینه استهالک 

 ***                                      دارایی ثابتاستهالک انباشته                         
هزینه استهالک     = استهالک ساالنه × 

 ماههای استفاده شده

10
 

    تاریخ خروج تا 1/1محاسبه استهالک دارایی از 
ریال و  5.322.222معادل ×  5مؤسسسسه تجاری داراب قصسد فروش یك دسستگاه وانت داردکه قیمت تمام شسدة آن در ابتدای سال       :مثال

ریال به  4.222.222ریال است. در صورتی که در اول خردادماه، وانت را به مبلغ  0.522.222ن در همان تاریخ معادل اسستهالک انباشستة آ  

 سال باشد. 8ریال وعمر مفیدآن  1.322.222فروش برساند و روش محاسبة استهالک وانت خط مستقیم و ارزش اسقاط آن 

 تر روزنامه و کل.ثبت عملیات مربوط به فروش وانت در دفا  مطلوب است:

 5.322.222-1.322.222=6.222.222 ارزش مستهلك شدنی در عمر مفید                       ×31/0/5تا × 1/1/5محاسبة استهالک وانت از 

 ×   7استهالک وانت در طی دو ماه اول سال   105.000 حساب هزینه استهالک وانت                       × 1/3/5 -الف

 حساب استهالک انباشته وانت                                                                         
 ×5استهالک وانت در دو ماهه اول سال  ثبت

 105.000 105.000   =0
10

  ×1
9

    ×0.000.000              
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 هصفحه س

ه یارا

 درس

  فروش دارایی حاصل از سود یا زیانمحاسبه ( 0

 حالت الف
سود
 قیمت فروش دارایی    >    ارزش دفتری دارایی           ⇒

 حالت ب 
 زیان
 قیمت فروش دارایی    <      ارزش دفتری دارایی                   ⇒

 حالت ج 
نه سود نه زیان
 قیمت فروش دارایی  = ارزش دفتری دارایی                ⇒

 بت شامل:ثبت فروش دارایی ثامراحل ( 3

 )با بدهکار نمودن موجودی نقد یا حسابهای دریافتنی( ثبت دریافت وجه یا ایجاد طلب -1

 فروش )با بدهکار کردن استهالک انباشته دارایی ثابت مربوط(  حذف مانده حساب استهالک انباشته در تاریخ  -0

تشخیص سود یا زیان فروش  -3
زیان = −وجوه دریافتی ارزش دفتری =   عدد منفی

سود = −وجوه دریافتی ارزش دفتری = عددمثبت
}   

بدهکار ← زیان حاصل از فروش

بستانکار ← سود حاصل از فروش
} 

 )با بستانکار کردن دارایی ثابت مربوط( حذف حساب دارایی ثابت -4
 هر چهار مورد یاد شده را در یك ثبت منعکس می کنند. 

 

 0الف مرحله بلغی بیش از ارزش دفتری(سود )فروش به م( ثبت های فروش دارایی در حالت 1-3

 موجودی نقد / حسابهای دریافتنی      

 استهالک انباشته دارایی ثابت          

** * 

*** 

 بهای فروش 

 معادل مانده استهالک انباشته پس از ثبت استهالک تا تاریخ فروش

            دارایی ثابت                                                       

 سود حاصل از فروش دارایی                                          

 *** 

** 

 به بهای تمام شده در دفاتر )معادل مانده حساب دارایی ثابت مربوطه(

 0معادل مبلغ بدست آمده در مرحله

 0مرحله  ب زیان )فروش به مبلغی کمتر از ارزش دفتری(( ثبت های فروش دارایی در حالت 0-3

 موجودی نقد / حسابهای دریافتنی      

 استهالک انباشته دارایی ثابت             

 زیان حاصل از فروش دارایی     

*** 

*** 

** 

 بهای فروش 

 معادل مانده استهالک انباشته پس از ثبت استهالک تا تاریخ فروش

 0 معادل مبلغ بدست آمده در مرحله

 به بهای تمام شده در دفاتر )معادل مانده حساب دارایی ثابت مربوطه( ****  دارایی ثابت                                                              

 0ج مرحله  زیان )فروش به مبلغی معادل ارزش دفتری( بدون سود و( ثبت های فروش دارایی 3-3

 موجودی نقد/ حسابهای دریافتنی      

 ارایی ثابت             استهالک انباشته د

*** 

*** 

 بهای فروش 

 معادل مانده استهالک انباشته پس از ثبت استهالک تا تاریخ فروش

 به بهای تمام شده در دفاتر )معادل مانده حساب دارایی ثابت مربوطه( ****  دارایی ثابت                                                              

 .می پردازیممؤسسه تجاری داراب مثال دامه به حل ا

 حساب صندوق یا بانك                                         × 1/3/5-ب

 حساب استهالک انباشته وسیله نقلیه                                             

       حساب زیان حاصل از فروش دارایی                                        

 حساب وسیله نقلیه)وانت(                                                                   

 فروش وانت به مبلغی کمتر از ارزش دفتری

4.222.222 

0.802.222 

452.222 

 

 
 
 
 

 

5.322.222 

 

 حساب استهالک انباشته وسیله نقلیه                             

   حذف 

0.802.222 

 )م(   0.522.222

 الف      102.222

0.802.222 0.802.222 
ارزش دفتری وانت                                                   

0.075.000=0.905.000-7.000.000  

 زیان حاصل از فروش وانت                                            

075.000=0.000.000-0.075.000 
 

 

ش که ، حل مثال های مرتبط با فرودر ذهنشان پایدار شود و ارزشیابی تکوینی نیزانجام شودهنرجویان  های که آموخته در این لحظه برای آن

 قبالً در اختیار آنها قرار گرفته توصیه می شود.
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 ادامه ارایه درس  صفحه چهار 

خته می شود. ابتدا تفاوت دارایی مشابه و غیر مشابه برای هنرجویان تفهیم می شود، سپس باتأکید بر این که پس از فروش دارایی به توضیح معاوضه دارایی غیر مشابه پردا

 یی شود. حتماً باید شناساچون هدف استفاده و کاربرد دو دارایی غیرمشابه از قبیل ساختمان و ماشین آالت متفاوت است در حالت معاوضه در صورت وجود، سود یا زیان 

 ت معاوضه دارایی های ثابت مراحل زیر به هنرجویان ارایه می شود:برای ثب
 ( به روز کردن مانده حساب استهالک انباشته دارایی خارج شده از شرکت یا موسسه 1

 ل های گذشتهاستهالک ساالنه بر اساس روش مورد استفاده در سامحاسبه   *** هزینه استهالک دارایی ثابت                                      

 ***  استهالک انباشته دارایی ثابت                                                                  
هزینه استهالک     = استهالک ساالنه × 

 ماههای استفاده شده

10
   تا تاریخ خروج 1/1محاسبه استهالک دارایی از  

 ( محاسبه سود یا زیان معاوضه 2

سود
 قیمت منصفانه دارایی قدیم  <دفتری دارایی قدیم ارزش   ⇒

 زیان
 قیمت منصفانه دارایی قدیم  >ارزش دفتری دارایی قدیم   ⇒

بدون سود یا زیان
 قیمت منصفانه دارایی قدیم =ارزش دفتری دارایی قدیم         ⇒

 ( ارزش دارایی جدید به شرح زیر محاسبه می شود:3

 

 ارایی قدیم و جدید به شرح زیر نوشته می شود:( دراین مرحله ثبت معاوضه د9

  عنوان حساب های بدهکار

 معادل مبلغ دریافتی از بابت تعویض  )دریافت نقدی یا نسیه( انجام شود. یا ایجاد طلبجوه نقدوثبت دریافت  -1

 ثبت حساب دارایی جدید انجام گیرد. -2
 تمام شدهسرک پرداختی  + ارزش منصفانه دارایی خارج شده= قیمت 

 ارزش منصفانه دارایی خارج شده= قیمت تمام شده -سرک دریافتی  

 مانده به هنگام شده استهالک انباشته دارایی خارج شده انجام گیرد. خروجیثبت حذف حساب استهالک انباشتۀ دارایی  -3

 ارزش دفتری دارایی قدیم  −نه دارایی قدیم = قیمت منصفا     )در صورت وجود زیان( زیان ناشی از تعویض دارایی شناسایی شود. -9

  عنوان حساب های بستانکار

 معادل مبلغ پرداختی از بابت تعویض  )پرداخت یا تعهد( انجام شود. یا ایجاد بدهی ثبت پرداخت وجوه نقد -0

 قیمت تمام شده دارایی خارج شده  قدیم صورت پذیرد.ثابت ثبت حذف حساب دارایی  -6

 قیمت منصفانه دارایی قدیم  −ارزش دفتری دارایی قدیم  )در صورت وجود سود(  از تعویض دارایی شناسایی شود. ناشی سود -7

 تفکیک می کنیم: یا ایجاد طلب وجه وجه و معاوضه با دریافتیا تعهد معاوضه با پرداخت  ؛برای راحتی درک به دوحالت

 باشد ( معاوضه همراه با پرداخت وجه و سود معاوضه9-1الف 

 ثبت

 دارایی ثابت جدید

 استهالک انباشته دارایی قدیم

 3به ارزش محاسبه شده در  مرحله 

 به مقدار به روز شده در مرحله یك یعنی دفتر کل

 دارایی قدیم    

 / حساب های پرداختنیموجودی نقد   

 سود وزیان ناشی از معاوضه    

 به بهای تمام شده 

 / تعهد شدهمعادل وجه پرداختی

 محاسبه شده 0در مرحله  

 ( معاوضه همراه با پرداخت وجه و زیان معاوضه باشد.9-2الف 

 ثبت

 دارایی ثابت جدید

 استهالک انباشته دارایی قدیم

 سود وزیان ناشی از معاوضه

 3به ارزش محاسبه شده در  مرحله 

 به مقدار به روز شده در مرحله یک یعنی دفتر کل

 محاسبه شده 2در مرحله 

 ارایی قدیمد

 / حساب های پرداختنی موجودی نقد

 به بهای تمام شده 

 / تعهد وجهمعادل وجه پرداختی

قیمت منصفانه دارایی قدیم
+وجه نقد پرداخت شده     

-وجه نقد دریافت شده   
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   صفحه پنج

رائه ا

 درس

 ( معاوضه همراه با دریافت وجه نقد و سود معاوضه باشد4-1ب

 ثبت

 دارایی ثابت جدید

 استهالک انباشته دارایی قدیم

 موجودی نقد

 0به ارزش محاسبه شده در  مرحله 

 به مقدار به روز شده در مرحله یک یعنی دفتر کل

 معادل وجه دریافتی 

 دارایی قدیم    

 سود وزیان ناشی از معاوضه     

 به بهای تمام شده 

 محاسبه شده 0در مرحله 

 ( معاوضه همراه با دریافت وجه نقد و زیان معاوضه باشد.4-0-ب

 ثبت

 دارایی ثابت جدید

 دیماستهالک انباشته دارایی ق

 سود وزیان ناشی از معاوضه

 0به ارزش محاسبه شده در  مرحله 

 به مقدار به روز شده در مرحله یک یعنی دفتر کل

 محاسبه شده 0در مرحله 

 دارایی قدیم

 موجودی نقد

 به بهای تمام شده 

 معادل وجه پرداختی

 
 از شرکت تولیدی خورشید در دست می باشد: 08/10/1393اطالعات مربوط به دو نوع دارایی ثابت تا تاریخ  -نمونه سوال نهایی 

 استهالک انباشته  ارزش اسقاط  قیمت تمام شده روش محاسبه استهالک عمر مفید تاریخ خرید   نام دارایی 

 16.222.222 10.222.222 50.222.222 خط مستقیم  سال  02 31/6/88 ساختمان 

 3.622.222 ----- 36.222.222 ی ارزش دفتر %12 سال  12 2/1/1393 وسایل نقلیه

ریال  26.222.222معاوضه گردید. چنانچه ارزش منصفانه ساختمان  ماشین آالتساختمان شرکت با یك دستگاه  31/6/93در تاریخ  -1

 ریال دریافت نماید. 12.222.222کارشناسی شودو شرکت خورشید مبلغ در معاوضه 

 ریال به صورت نقد به فروش رسید. 30.222.222به مبلغ  1/8/1393در تاریخ  وسایل -0

 در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل ساختمان محاسبه ثبت استهالک انباشته -1مطلوبست 

 در دفتر روزنامه و انجام محاسبات الزم ساختمانثبت خروج دارایی  -0                

1 ) 

 (50.222.222 – 10.222.222÷ ) 02=  3.222.222استهالک ساالنه         1.500.000      هزینه استهالک ساختمان                               

هزینه استهالک    1.500.000                                      ساختماناستهالک انباشته                          = 0,000,000  ×  0 
10
= 1,500,000 

   روجا تاریخ ختساختمان استهالک  و ثبت محاسبه
 

 ساختماناستهالک انباشته 

 مانده    10.500.000     19.000.000حذف استهالک انباشته           

 تا تاریخ خروج    1.500.000      

 مانده به هنگام شده    19.000.000 19.000.000

 =  ارزش دفتری ساختمان  50.222.222 – 18.222.222=  24.222.222

   15.000.000 دی نقدموجوحساب 

 50.000.000 – 15.000.000=   01.000.000       01.000.000 حساب ماشین آالت

   19.000.000 حساب استهالک انباشته ماشین آالت

  70.000.000  ساختمانحساب                   

 50.000.000 -  50.000.000= 0.000.000     0.000.000  معاوضه داراییها سود حاصل ازحساب                    

در  شده طراحی  مثال کپی صورت در ذهنشان پایدار شود و ارزشیابی تکوینی نیزانجام شودهنرجویان در این لحظه برای آنکه آموخته 

 دقت به حل مسأله می پردازند.  انیز بهنرجویان و  می شودپاورپوینت ارائه 
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 صفحه شش
ی

ی تکوین
ارزشیاب

 

درس جمع بندی می شود. از گروه ها خواسته می شود که هریک نکته ای کلیدی از درس را  ،هنرجویانخشیدن به آموخته های برای نظم ب

نرجویان هیادداشت برداری کنند. در هر مرحله تدریس رفتار و واکنش *دقت *که به ذهنشان می رسد بیان کنند تا بقیه حاضران با عنوان 

ازسرگروه ها می خواهم  سنجم . ز نحوه واکنش آنان و نیز توانایی آنان در حل مسأله سطح یادگیری آنان را میبه دقت زیر نظر دارم و ا را

ذخیره کنند تا برای مرور درس در منزل همراه داشته باشند. برای پی بردن هنرجویان پس از پایان جلسه متن درس و سواالت را در فلش های 

 شود: جریان درس  سواالتی به شرح زیرمطرح می در به تفاوت های فردی و بازنگری،

 لزوم به روز رسانی استهالک چیست؟  -

 علت فروش یا معاوضه دارایی ها چیست؟  -

 مراحل ثبت فروش و معاوضه دارایی ها را بیان کنید. -

 در فروش یا معاوضه دارایی ها سود یا زیان چگونه محاسبه میشود؟ -

 و......... -

ف و 
ن تکلی

تعیی
ختتام

ا
 

 برای بهبود یادگیری و توسعه دانش و اطالعات یادگیران تکالیف زیر به صورت فردی یا گروهی اعالم می شود: 

یا به صورت رآموز هنمفاهیم مطرح شده در کالس و نیز توضیحات کتاب درسی را کامالً مرور کنند تا با تسلط کافی بتواند به درخواست  -1

 بل بپردازند. )تکالیف تمرینی کلیه افراد(داوطلب به مرور مختصر درس ق

کتاب درسی را حل کنند  )تکالیف تمرینی 117و  110، 115صفحات  11و  5،8کتاب درسی و نیز تمرینات  110صفحه  0و0تست های  -0

 کلیه افراد(.

 اوطلبانه )تکالیف خالقیتی(تهیه نموداری به شکل روزنامه دیواری با عنوان مراحل فروش دارایی و مراحل معاوضه دارایی. د -0

مطالعاتی در مورد مبحث خروج دارایی به دلیل حادثه به عنوان آماده سازی درس آینده انجام دهند.)تکالیف آماده سازی(کلیه افراد و -0

 گروه ها

 

 

هنرجویان  هکتاب ب عادی ارائه شود و مطالعه مطالبهنرجویان در تمام مراحل سعی بر این است که مطالب اساسی درس به 

اً متکلم است نه صرفرا دار نقش راهنما برای درک مفهوم و ایجاد آشنایی با مراحل عملیاتی کار هنرآموز،واگذار شود. در واقع 

 وحده و مرور کننده کتاب.
 خود  لش همراهرا در فارائه شده در کالس  یمثال ها طالب وم در پایان جلسه یکی از هنرجویان به نمایندگی از کالس اجازه دارند،

 ذخیره کنند.جهت استفاده در شرایط ممکن 
 و من اهلل توفیق  
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 صفحه هفت 

 برای سرعت بخشیدن به فرآیند تدریس و حذف اوقات تلف شابهمثال های ارایه شده به هنرجویان عزیز در مباحث فروش و معاوضه دارایی های ثابت غیر م

 شده به جهت وجود هنرجویانی که با سرعت کم می نویسند.

 فروش 

درصد به روش مستقیم مستهلک می شود. در  10سال( به نرخ  10ریال می باشد که بدون ارزش اسقاط ) عمرمفید  000.000بهای تمام شده ماشین آالتی  -1مثال 

 ریال به فروش رفته باشد به ترتیب زیر در دفتر روزنامه ثبت می شود:            175.000دارایی مزبور در پایان نیمه اول سال نهم به مبلغ صورتی 

 (000.000×  %10 )× 9=  090.000 مانده استهالک انباشته در ابتدای سال نهم              سال 9استهالک 

  بستانکار بدهکار شرح

    ستهالک هزینه ا

 استهالک انباشته ماشین آالت

 1/1مانده        090.000 

 استهالک تا تاریخ فروش                                  

 مانده استهالک انباشته در تاریخ فروش                        

 

                                     =0
10

 ( × 10%  ×000.000) 

   ماشین آالت  -استهالک انباشته                         

   ماهه  0ثبت استهالک 

   بانک

   ماشین آالت  -استهالک انباشته

                                  

   ماشین آالت                               

   ارزش دفتری          ثبت فروش ماشین آالت به قیمتی 

 

 90.000ریال و استهالک انباشته آن که در تاریخ واگذاری محاسبه و درحسابها منظور شده است بالغ بر  100.000فرض کنید بهای تمام شده ماشین آالتی  -0مثال 

 مه عبارتست از:ثبت فروش آن در دفتر روزنا ریال به فروش رسد. 00.000ریال باشد. با این فرض که ماشین آالت مزبور به طور نقد به مبلغ 
  بستانکار بدهکار شرح

    بانک

 استهالک انباشته ماشین آالت

 مانده استهالک انباشته در تاریخ فروش    90.000 

                             

                     
 

   ماشین آالت  -استهالک انباشته

                                  

   ماشین آالت                               

   ارزش دفتری           ثبت فروش ماشین آالت به قیمتی 

 

 5.000.000و استهالک انباشته آن که در تاریخ واگذاری محاسبه و درحسابها منظور شده است بالغ بر  10.500.000فرض کنید بهای تمام شده ساختمانی  - 0مثال 

 ریال به فروش رسد. ثبت فروش آن در دفتر روزنامه عبارتست از: 5.000.000ه ساختمان مزبور به طور نقد به مبلغ ریال باشد. با این فرض ک
  بستانکار بدهکار شرح

    بانک

 استهالک انباشته ماشین آالت

 مانده استهالک انباشته در تاریخ فروش   5.000.000  

              

  
 

   الت ماشین آ -استهالک انباشته

   

   ماشین آالت                               

   ارزش دفتری          ثبت فروش ماشین آالت به قیمتی

 ابو استهالک انباشته آن که در تاریخ واگذاری محاسبه و درحس 0.900.000فرض کنید بهای تمام شده ماشین آالتی  )برای هنرجویان دارای سـرعت باال(  – 0مثال 

 ریال به فروش رسد.  000.000ریال باشد. با این فرض که ماشین آالت مزبور به طور نقد به مبلغ  0.000.000ها منظور شده است بالغ بر 

 ثبت فروش آن در دفتر روزنامه عبارتست از: 
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 صفحه هشت 

 سواالت چهار گزینه ای 

 )ازچپ به راست(:برابر است با  ارزش دفتری دارائی ثابت -1

 شدة داراییقیمت تمام -ب( ارزش اسقاط                           شدة داراییف( ارزش اسقاط + قیمت تمامال

 شدة داراییقیمت تمام -د( استهالک انباشته                           شدة داراییج( استهالک انباشته + قیمت تمام

ریال این مؤسسه در تاریخ  1.522.222ریال و استهالک انباشته آن   4.522.222مبلغ  ×8شسدة  دارایی ثابت در اول سسال مالی   قیمت تمام -0

ارزش دفتری باشد سود حاصل  %10چنانچه روش محاسبه استهالک مانده نزولی  .دنموریال  3.622.222اقدام به فروش دارایی به مبلغ  ×1/2/8

 از فروش دارایی چقدر خواهد بود؟

 700.000د(                  700.000ج(                  500.000ب(                          0.700.000الف( 

 موسسه می شود؟برای  در کدام یك از موارد خروج دارایی ثابت منجر به سود  -3

 دفتری الف( کنار گذاری دارایی کامالً مستهلک شده بدون ارزش اسقاط             ب( فروش دارایی ثابت به بیش از ارزش 

 یج( فروش دارایی ثابت معادل ارزش دفتری                                                 د( فروش دارایی ثابت به کمتر از ارزش دفتر

ریال  4.222فروش اگر وجه نقد دریافتی بابت  .ریال است 1.422ریال، مانده استهالک انباشته   3.422ارزش دفتری دارایی ثابتی در زمان فروش آن ،   -4

 باشد، سود یا زیان حاصل از فروش کدام است؟

 سود   000د(  سود  0.000ج(   سود                        900ب(    سود                       000الف( 
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 صفحه نه 

 معاوضه

 در دست است: "ب"رکت با تجهیزات ش "الف"اطالعات زیر در مورد معاوضه ماشین آالت شرکت  -1مثال

 معاوضه شامل سرک نقدی نیست. -فرض اول
 بدون سرک نقدی( -)معاوضه دارایی های مولد غیرمشابه

 مبلغ شرکت ب مبلغ شرکت الف

 110.000 تجهیزات)بهای تمام شده( 80.000 ماشین آالت )بهای تمام شده(

 00.000 تتجهیزا -استهالک انباشته 00.000 ماشین آالت -استهالک انباشته

 90.000 تجهیزات -ارزش متعارف 90.000 ماشین آالت -ارزش متعارف

 نحوه ثبت در دفتر روزنامه:

 بستانکار بدهکار شرکت ب اربستانک بدهکار شرکت الف

   ماشین آالت   تجهیزات
   تجهیزات -استهالک انباشته   ماشین آالت -استهالک انباشته

                          
   تجهیزات                            ماشین آالت                   

 نحوه محاسبه زیان ناشی از معاوضه:                 نحوه محاسبه سود حاصل از معاوضه:

 مبلغ شرح مبلغ شرح

  ارزش متعارف دارایی واگذار شده  ارزش متعارف دارایی واگذار شده

  ارزش دفتری دارایی واگذار شده  هارزش دفتری دارایی واگذار شد

  زیان ناشی از معاوضه  سود حاصل از معاوضه

 معاوضه شامل سرک نقدی است. -فرض دوم

 شامل سرک نقدی -معاوضه دارایی های مولد غیرمشابه
 مبلغ شرکت ب مبلغ شرکت الف

 100.000 تجهیزات 110.000 ماشین آالت )بهای تمام شده(
 00.000 تجهیزات -استهالک انباشته 00.000 ین آالتماش-استهالک انباشته

 100.000 ارزش متعارف تجهیزات 100.000 ارزش متعارف ماشین آالت
 00.000 وجه نقد دریافت شده 00.000 وجه نقد پرداخت شده

 ثبت در دفتر روزنامه:

 بستانکار بدهکار شرکت ب بستانکار بدهکار شرکت الف

   ماشین آالت   تجهیزات
   تجهیزات -استهالک انباشته   ماشین آالت -ستهالک انباشتها

   موجودی نقد   ماشین آالت               
   زیان ناشی از معاوضه   موجودی نقد               

   تجهیزات                     سود حاصل از معاوضه             
 محاسبه زیان ناشی از معاوضه:  محاسبه سود حاصل از معاوضه:               

 مبلغ شرکت ب مبلغ شرکت الف

 100.000 ارزش متعارف دارایی واگذار شده 100.000 ارزش متعارف دارایی واگذار شده
 (100.000)  ارزش دفتری دارایی واگذار شده (70.000)  ارزش دفتری دارایی واگذار شده

  ناشی از معاوضه ...................  حاصل از معاوضه................. 

 محاسبه بهای تمام شده دارایی تحصیل شده:
 مبلغ شرکت ب مبلغ شرکت الف

  ارزش متعارف دارایی واگذار شده  ارزش متعارف دارایی واگذار شده
  وجه نقد دریافت شده  وجه نقد پرداخت شده

  شدهبهای تمام شده دارایی تحصیل   بهای تمام شده دارایی تحصیل شده
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 صفحه  ده 
و ارزش  ریال 1.422.222مبلغ آن در تاریخ معاوضه  استهالک انباشته ،ریال 3.222.222 آن شدهقیمت تمامهوسیله نقلیه راکای یکدستگاه مؤسسه - 0مثال 

 4.322.222قیمت بازار تجهیزات  و ریال 0.022.222در صورتی که سرک پرداختی  نمود مشابه تعویضغیربا یك دارائی  ریال بود، 1.822.222متعارف آن 

 باشد. مطلوبست ثبت الزم برای معاوضه دارایی های مذکور ریال 

  بستانکار بدهکار شرکت الف

    تجهیزات
    وسایل نقلیه -استهالک انباشته

 ردیف ثبت سود وزیان                  
    وسایل نقلیه               
    موجودی نقد               

 

 

 معاوضهسواالت چهار گزینه ای 

مؤسسه مالك، وانت  .باشدریال می 3.222.222ریال و استهالک انباشتة آن  10.222.222معادل اتومبیل سواری شدة یك دستگاه قیمت تمام -1

سود یا زیان . نقداً پرداخت نمودریال نیز  02.222.222معاوضه و مبلغ  .ریال است 32.222.222آن  ارزش متعارفرا با یك دستگاه کامیون که 

 حاصل از معاوضه کدام است؟ 

 ریال زیان  1.000.000ب( مبلغ        ریال سود 1.000.000الف( مبلغ 

 ریال سود 10.000.000د( مبلغ                                        زیان /سود بدون ج( 

و  ریال 522.222 ای به مبلغدارای استهالک انباشته ،ریال 2.222.222شده آن مامشرکت چاپ افست ماشین چاپ قدیمی خود را که بهای ت -0

کند، در این معامله چاپ افست، ریال معاوضه می 5.222.222با یك دستگاه ماشین چاپ جدید به قیمت  ،استریال  3.522.222ارزش متعارف 

 کند، سود و زیان حاصل عبارت است از:ریال بابت بهای ماشین چاپ جدید صادر می 3.022.222چکی به مبلغ 

 ریال 1.050.000د( سود          ریال 1.050.000ج( زیان        ریال 500.000ب( سود                  500.000الف( زیان 

 براساس اطالعات زیر سود/زیان حاصل از فروش دارایی ثابت کدام گزینه است؟  -3

    4.222.222× 1/1/8مانده استهالک انباشته در تاریخ   0.222.222سال   12اط پس از گذشت ارزش اسق  10.222.222قیمت تمام شده 

 روش محاسبه استهالک خط مستقیم   5.622.222×  00/6/8بهای فروش درتاریخ 

 زیان 050.000د(                     سود               050.000زیان                        ج(  500.000سود                     ب(  500.000الف( 

مشابه بدون پرداخت سرک نقدی کدام مورد به عنوان قیمت تمام شده دارایی ثابت جدید شناسایی و غیر های ثابت  در معاوضسه دارایی  -4

 ثبت می شود؟

 ارف دارایی قدیم الف( ارزش متعارف دارایی جدید                                                 ب( ارزش متع

 کمتر باشد.  ج( ارزش دفتری دارایی قدیم                                                         د( ارزش متعارف یا دفتری دارایی قدیم هرکدام 
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 آزمون ورودی  پاسخ

 دارایی های ثابتاستهالک مبحث  

ریال و عمر مفید دارایی پنج سال می  1.000.000ریال و ارزش اسقاط آن  5.500.000معادل خریداری شده  10/01/98ر تاریخ که دقیمت تمام شده ماشین آالتی  مساله 

 . باشد

 سایر مفروضات :

 پایان سال مالی  ساعت  022.222 ساعات کارکردعمر مفید واحد   922.222 ظرفیت تولید برای عمر مفید 

 هر سال 09/10 ساعت  38.222 ساعات کارکرد سال سوم  احدو 122.222 تعداد تولید سال چهارم 

 ساعات کارکرد تعداد تولید ارزش دفتری %42 مجموع سنوات خط مستقیم روش 

 سال سوم سال چهارم سال دوم پنجم سال  سال اول سال محاسبه استهالک

 ور:محاسبه استهالک ماشین آالت و تکمیل جدول زیر براساس اطالعات مذک -1مطلوبست: 

  محاسبات تاریخ  روش

𝟏,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎−𝟓,𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎     = 922.222          09/10/89 خط مستقیم

𝟓
  

𝟏=  322.222                      09/10/93 مجموع سنوات

𝟏𝟓
     ( ×1.222.222 – 2.222.222)                          𝟓(𝟓+𝟏)

𝟐
 = مجموع سنوات    12 = 

 =استهالک سال اول  2.222.222× %42= 0.022.222 (2.222.222 – 0.022.222× )  %42 =   1.302.222           09/10/92 ارزش دفتری 42%

𝟏𝟓𝟎,𝟎𝟎𝟎=  522.222 09/10/90 تعداد تولید

𝟗𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎
     ( ×1.222.222 – 2.222.222)  

𝟑𝟖,𝟎𝟎𝟎=  822.222 09/10/91 کارکرد  ساعات

𝟐𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎
     ( ×1.222.222 – 2.222.222)  

 ثبت استهالک سال اول براساس روش خط مستقیم – 0

  922.222 الت آاستهالک ماشین هزینه 

 922.222              التآماشین انباشته  استهالک                        

   محاسبه و ثبت استهالک ماشین آالت در سال اول به روش خط مستقیم 

 را درصورتهای مالی نمایش دهید.روش خط مستقیم  حسابهای مرتبط با ثبت استهالک  -3

 بدهی و سرمایه                   09/10/89تاریخ ترازنامه                     دارایی       09/10/89منتهی به       صورت سود وزیان

 :عملیاتی هزینه های

........................................  

 922.2222                استهالک ماشین آالت             هزینه 

 های ثابت:دارایی 

 2.222.222                                    آالتماشین 

  922.222   استهالک انباشته ماشین آالت می شود  رکس

 4.622.222               دفتری ماشین آالتارزش 

 

 

 نمره 5    هر سوال نیم نمره      ایسواالت چهار گزینه پاسخنامه 

 14 13 10 11 12 9 8 5 6 2 4 3 0 1 سوال

  *    *        * الف

 *    *   *   *    ب

   *         *   ج

    *   *  * *   *  د
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 مثال ها همراه با پاسخ 

درصد به روش مستقیم مستهلک می شود. در  10سال( به نرخ  10ریال می باشد که بدون ارزش اسقاط )عمرمفید  000.000بهای تمام شده ماشین آالتی  -1مثال 

 ریال به فروش رفته باشد به ترتیب زیر در دفتر روزنامه ثبت می شود:            175.000به مبلغ  صورتی دارایی مزبور در پایان نیمه اول سال نهم

 000.000×  %10×  9=  090.000سال  9استهالک 

 بستانکار بدهکار شرح

 هزینه استهالک 

 ماشین آالت  -استهالک انباشته                         

0=  00.000ماهه  0ثبت استهالک 
10

 % ×10  ×000.000 

 بانک

 ( 090.000+  00.000ماشین آالت ) -استهالک انباشته

 ماشین آالت                       

 سودحاصل از فروش ماشین آالت                       

 ثبت فروش ماشین آالت به قیمتی بیش از ارزش دفتری 

00.000 

 

 

175.000 

510.000 

 

00.000 

 

 

 

000.000 

95.000 

 90.000ریال و استهالک انباشته آن که در تاریخ واگذاری محاسبه و درحسابها منظور شده است بالغ بر  100.000فرض کنید بهای تمام شـده ماشـین آالتی    -0مثال 

 ریال به فروش رسد. 00.000ریال باشد. با این فرض که ماشین آالت مزبور به طور نقد به مبلغ 

 امه عبارتست از:ثبت فروش آن در دفتر روزن 

 100.000  -  90.000=   00.000ریال خواهد بود.   00.000ارزش دفتری )بهای تمام شده مستهلک نشده( این ماشین آالت مبلغ 

 بستانکار    بدهکار                           شرح

 بانک

 استهالک انباشته 

 ماشین آالت                              
 آالت به قیمتی بیش از ارزش دفتری  ثبت فروش ماشین

00.000 

000.90 

 

 

100.000 

 در صورتی که دارایی ثابت به مبلغی کمتراز ارزش دفتری به فروش رسیده باشد، منجر به زیان خواهد شد. 

 5.000.000درحسابها منظور شده است بالغ بر و استهالک انباشته آن که در تاریخ واگذاری محاسبه و  10.500.000فرض کنید بهای تمام شده ساختمانی  - 0مثال 

 ریال به فروش رسد. ثبت فروش آن در دفتر روزنامه عبارتست از: 5.000.000ریال باشد. با این فرض که ساختمان مزبور به طور نقد به مبلغ 
 بستانکار بدهکار شرح

 بانک

 ساختمان -استهالک انباشته

 زیان ناشی از فروش ساختمان 

 ساختمان                                     

 ثبت فروش ساختمان به قیمتی کمتر از ارزش دفتری 

5.000.000 

5.000.000 

000.500 

 

 

 

000.500.10 

ــین آالتی   - 1مثال  ــده ماش ــاب   0.900.000فرض کنید بهای تمام ش ــبه و درحس ــته آن که در تاریخ واگذاری محاس ــتهالک انباش ــت بالغ   و اس ــده اس بر ها منظور ش

 ریال به فروش رسد. ثبت فروش آن در دفتر روزنامه عبارتست از:  000.000ریال باشد. با این فرض که ماشین آالت مزبور به طور نقد به مبلغ  0.000.000

 بستانکار بدهکار شرح

 موجودی نقد

 ماشین آالت -استهالک انباشته

 ین آالتماش                                                    

 ثبت فروش ماشین آالت به ارزش دفتری        

000.000 

0.000.000 

 

 

0.900.000 
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ریال و استهالک انباشتة  7.000.000معادل ×  7مؤسـسـه تجاری داراب قصـد فروش یک دستگاه وانت داردکه قیمت تمام شدة آن در ابتدای سال    : 0مثال

ریال به فروش برســـاند و روش محاســـبة  0.000.000صـــورتی که در اول خردادماه، وانت را به مبلغ  ریال اســـت. در 0.700.000آن در همان تاریخ معادل 

 سال باشد، 9ریال وعمر مفیدآن  1.000.000استهالک وانت خط مستقیم و ارزش اسقاط آن 

 مطلوب است:

 ثبت عملیات مربوط به فروش وانت در دفاتر روزنامه و کل.

 ×01/0/7تا × 1/1/7محاسبة استهالک وانت از 

 7.000.000-1.000.000=0.000.000ارزش مستهلک شده وانت در طی عمر مفید                     

0=   105.000×                                 7استهالک وانت در طی دو ماه اول سال 
10

  ×1
9

    ×0.000.000              

 105.000ت                      حساب هزینه استهالک وان-× 1/0/7 -الف

 105.000حساب استهالک انباشته وانت                                                                         

 ×7محاسبة استهالک وانت در دو ماهه اول سال                    

 0.000.000           حساب صندوق یا بانک                              -× 1/0/7-ب

 0.905.000حساب استهالک انباشته وسیله نقلیه                                             

  075.000حساب زیان حاصل از فروش دارایی                                              

 7.000.000انت(                                   حساب وسیله نقلیه)و                                              

 فروش وانت به مبلغی کمتر از ارزش دفتری

  7.000.000-0.905.000=0.075.000ارزش دفتری وانت                                                    

 0.075.000-0.000.000=075.000زیان حاصل از فروش وانت                                            

 حساب استهالک انباشته وانت وانت –حساب نقلیه 

 )م(   0.522.222 ب   5.322.222 5.322.222)م(   

 0.802.222ب     

 الف      102.222

 حساب زیان حاصل از فروش دارایی های ثابت حساب هزینه استهالک وانت حساب صندوق یا بانك

  452.222ب(  102.222الف(     4.222.222ب(  
 

 

 

 سواالت چهار گزینه ای

 )ازچپ به راست(:برابر است با  ارزش دفتری دارائی ثابت -1

 شدة داراییقیمت تمام -ب( ارزش اسقاط   شدة داراییالف( ارزش اسقاط + قیمت تمام

 ییشدة داراقیمت تمام -انباشته د( استهالک   شدة داراییج( استهالک انباشته + قیمت تمام

ریال این مؤسسه در تاریخ  1.522.222ریال و استهالک انباشته آن   4.522.222مبلغ  ×8شسدة  دارایی ثابت در اول سسال مالی   قیمت تمام -0

ارزش دفتری باشد سود حاصل  %10چنانچه روش محاسبه استهالک مانده نزولی  .دنموریال  3.622.222اقدام به فروش دارایی به مبلغ  ×1/2/8

 روش دارایی چقدر خواهد بود؟از ف

 700.000د(   700.000ج(   500.000ب(       0.700.000الف( 

    102.222   =
0

10
 (    0.700.000 – 1.700.000× ) 10= % 000.000    استهالک ساالنه      362.222×   

    0.700.000 –(  1.700.000+  100.000= ) 0.990.000   ارزش دفتری   

    0.000.000 – 0.990.000=  700.000   سود  
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 موسسه می شود؟برای  در کدام یك از موارد خروج دارایی ثابت منجر به سود  -3

 دفتری  دارایی ثابت به بیش از ارزشالف( کنار گذاری دارایی کامالً مستهلک شده بدون ارزش اسقاط             ب( فروش 

 د( فروش دارایی ثابت به کمتر از ارزش دفتری                                               ج( فروش دارایی ثابت معادل ارزش دفتری  

ریال  4.222اگر وجه نقد دریافتی بابت فروش  .ریال است 1.422ریال، مانده استهالک انباشته   3.422ارزش دفتری دارایی ثابتی در زمان فروش آن ،   -4

 ش کدام است؟باشد، سود یا زیان حاصل از فرو

 سود   000د(  سود  0.000ج(   سود                        900ب(                       سود  000الف( 
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 معاوضه 

 در دست است: "ب"با تجهیزات شرکت  "الف"اطالعات زیر در مورد معاوضه ماشین آالت شرکت  -1مثال

 یست.معاوضه شامل سرک نقدی ن -فرض اول

 بدون سرک نقدی( -)معاوضه دارایی های مولد غیرمشابه

 مبلغ شرکت ب مبلغ شرکت الف

 110.000 تجهیزات)بهای تمام شده( 80.000 ماشین آالت )بهای تمام شده(

 00.000 تجهیزات -استهالک انباشته 00.000 ماشین آالت -استهالک انباشته

 90.000 تجهیزات -فارزش متعار 90.000 ماشین آالت -ارزش متعارف
 

 نحوه ثبت در دفتر روزنامه:

 اربستانک بدهکار شرکت ب اربستانک بدهکار شرکت الف

  90.000 ماشین آالت  90.000 تجهیزات

  00.000 تجهیزات -استهالک انباشته  00.000 ماشین آالت -استهالک انباشته

  10.000 وضهزیان ناشی از معا 80.000  ماشین آالت                    

 110.000           تجهیزات                          10.000  سود حاصل از معاوضه                   

 نحوه محاسبه زیان ناشی از معاوضه:                 نحوه محاسبه سود حاصل از معاوضه:

 مبلغ شرح مبلغ شرح

 90.000 ارف دارایی واگذار شدهارزش متع 90.000 ارزش متعارف دارایی واگذار شده

 (000.80)  ارزش دفتری دارایی واگذار شده (000.70)  ارزش دفتری دارایی واگذار شده

 (10.000) زیان ناشی از معاوضه 10.000 سود حاصل از معاوضه
 

 معاوضه شامل سرک نقدی است. -فرض دوم

 شامل سرک نقدی -معاوضه دارایی های مولد غیرمشابه
 مبلغ شرکت ب مبلغ شرکت الف

 100.000 تجهیزات 110.000 ماشین آالت )بهای تمام شده(

 00.000 تجهیزات -استهالک انباشته 00.000 ماشین آالت-استهالک انباشته

 100.000 ارزش متعارف تجهیزات 100.000 ارزش متعارف ماشین آالت

 00.000 وجه نقد دریافت شده 00.000 وجه نقد پرداخت شده
 

 در دفتر روزنامه:ثبت 

 بستانکار بدهکار شرکت ب بستانکار بدهکار شرکت الف

  100.000 ماشین آالت  100.000 تجهیزات

  00.000 تجهیزات -استهالک انباشته  00.000 ماشین آالت -استهالک انباشته

  00.000 بانک 110.000  ماشین آالت               

  10.000 ناشی از معاوضهزیان  00.000  بانک               

 100.000  تجهیزات                   00.000  سود حاصل از معاوضه             

 محاسبه زیان ناشی از معاوضه:  محاسبه سود حاصل از معاوضه:               
 مبلغ شرکت ب مبلغ شرکت الف

 100.000 اگذار شدهارزش متعارف دارایی و 100.000 ارزش متعارف دارایی واگذار شده

 (000.100)  ارزش دفتری دارایی واگذار شده (000.70)  ارزش دفتری دارایی واگذار شده

 10.000 زیان ناشی از معاوضه 00.000 سود حاصل از معاوضه
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 محاسبه بهای تمام شده دارایی تحصیل شده:

 مبلغ شرکت ب مبلغ شرکت الف

 100.000 ارزش متعارف دارایی واگذار شده 100.000 ارزش متعارف دارایی واگذار شده

 00.000  کسر می شودوجه نقد دریافت شده 00.000  اضافه می شود وجه نقد پرداخت شده

 000.100 بهای تمام شده دارایی تحصیل شده 000.100 بهای تمام شده دارایی تحصیل شده

و ارزش  ریال 1.422.222مبلغ آن در تاریخ معاوضه  استهالک انباشته ،ریال 3.222.222 آن شدهقیمت تمامهوسیله نقلیه راکای یکدستگاه مؤسسه - 0مثال 

 4.322.222قیمت بازار تجهیزات  ریال و 0.022.222در صورتی که سرک پرداختی  نمود مشابه تعویضغیربا یك دارائی  ریال بود، 1.822.222متعارف آن 

 رایی های مذکور باشد. مطلوبست ثبت الزم برای معاوضه داریال 

 3.222.222 – 1.422.222=  1.622.222ارزش دفتری  بستانکار بدهکار شرکت الف

 0.000.000+ 1.900.000=  0.000.000دارایی جدید      0.000.000 تجهیزات
   1.000.000 وسایل نقلیه -استهالک انباشته

  0.000.000  وسایل نقلیه               
  0.000.000  دی نقدموجو               

 1.900.000 – 1.000.000=   000.000سود               000.000  سود حاصل از معاوضه             
 

 سواالت چهار گزینه ای معاوضه

مالك، وانت مؤسسه  .باشدریال می 3.222.222ریال و استهالک انباشتة آن  10.222.222معادل اتومبیل سواری شدة یك دستگاه قیمت تمام -1

سود یا زیان . ریال نیز نقداً پرداخت نمود 02.222.222معاوضه و مبلغ  .ریال است 32.222.222آن  ارزش متعارفرا با یك دستگاه کامیون که 

 حاصل از معاوضه کدام است؟ 

 ریال زیان  1.000.000ب( مبلغ        ریال سود 1.000.000الف( مبلغ 

 ریال سود 10.000.000د( مبلغ                                        زیان /سود بدون ج( 

    10.000.000 – 8.000.000= 1.000.000چون ارزش دفتری کمتر است پس سود وجود دارد بنابراین 

و  ریال 522.222 ای به مبلغدارای استهالک انباشته ،ریال 2.222.222شده آن شرکت چاپ افست ماشین چاپ قدیمی خود را که بهای تمام -0

کند، در این معامله چاپ افست، ریال معاوضه می 5.222.222با یك دستگاه ماشین چاپ جدید به قیمت  ،استریال  3.522.222ارزش متعارف 

 کند، سود و زیان حاصل عبارت است از:ریال بابت بهای ماشین چاپ جدید صادر می 3.022.222چکی به مبلغ 

 ریال 1.050.000د( سود          ریال 1.050.000ج( زیان        ریال 500.000ب( سود                  500.000الف( زیان 

   0.750.000 – 0.050.000=   -500.000چون ارزش متعارف کمتر است پس زیان وجود دارد بنابراین  

 براساس اطالعات زیر سود/زیان حاصل از فروش دارایی ثابت کدام گزینه است؟  -3

   4.222.222× 1/1/8مانده استهالک انباشته در تاریخ   0.222.222سال   12ارزش اسقاط پس از گذشت   10.222.222ام شده قیمت تم

 روش محاسبه استهالک خط مستقیم   5.622.222×  00/6/8بهای فروش درتاریخ  

 زیان 050.000سود                                  د(  050.000 زیان                        ج( 500.000سود                     ب(  500.000الف( 

0=  500.000       ×9استهالک سال             
10

0,000,000−10,000,000=   1.000.000      ساالنه                    1.000.000×     
10

   

 ستهالک انباشتها  0.500.000+ 500.000=  5.000.000    ⇒  10.000.000 -  5.000.000=  7.000.000  ارزش دفتری 

  7.050.000 – 7.000.000=  050.000   سود 

مشابه بدون پرداخت سرک نقدی کدام مورد به عنوان قیمت تمام شده دارایی ثابت جدید شناسایی و غیر های ثابت  در معاوضسه دارایی  -4

 ثبت می شود؟

  متعارف دارایی قدیمب( ارزش                                           الف( ارزش متعارف دارایی جدید       

 کمتر باشد.  ج( ارزش دفتری دارایی قدیم                                                         د( ارزش متعارف یا دفتری دارایی قدیم هرکدام 

  


