


ثابت دارائيْاي

هشَْد        ثابت ّستٌذ)دارائيْاي پذيز (استْالك

ًاهشَْد       ثابت ًيستٌذ)دارائيْاي پذيز (استْالك
ثابت :دارائيْاي



گزدًذ هي هستْلل آًْا اس استفادُ بذليل ٍ شًَذ هي ديذُ مِ ّستٌذ .دارائيْايي

ّستٌذ پذيز استْالك سهيي اس غيز بِ هشَْد ثابت دارائيْاي . توام

(اهَالاًباشتِاستْالكآهَسشفصلدرماهلتزتَضيحات) 

هشَْد ثابت دارائيْاي



هشَْد ثابت دارائيْاي اس ًوًَِ :چٌذ

هٌصَبات-1 ٍ اثاثِ

ًقـليِ-2 ٍسايل

آالت-3 هاشيي

آالت-4 ابشار

تاسيسات-5

ساختواى-6

سهيي-7

باشٌذ:ًنتِ هي ثابت دارايي جشٍ ٌّگاهي سهيي ٍ ساختواى ًقليِ، ٍسايل هاًٌذ دارائيْايي شزمتْا حسابذاري در

شَد هي هحسَب هستاجز شزمت ايٌصَرت غيز در باشذ، شزمت بِ هتعلك آًْا هالنيت سٌذ .مِ



دارًذ ٍجَد اها شًَذ ًوي ديذُ مِ ّستٌذ .دارائيْايي

مارخاًِ:ٍدايع اًبار، دفتز، اجارُ ٍديعِ

االهتياسّا گاس:حك بزق، آب، اشتزاك ّوزاُ، ٍ ثابت تلفي خطَط

رٍشْا ٍ پششني:سيستوْا هٌْذسي، هالي،گزافيني، ّاي افشار ًزم

ًاهشَْد ثابت دارائيْاي

ًاهشَْد ثابت :دارائيْاي



20،000،000ريال -1 هٌصَبات ٍ اثاثِ

تجاري غيز 20،000،000ريالبستاًناراى

شوارُ فامتَر بشزح اداري هاشيٌْاي ٍ لَاسم خزيذ ...بابت

1،500،000ريال-2 ثابت تلفي خط

1،500،000ريالباًل   

شوارُ چل شوار10024ُصذٍر تلفي خط خزيذ ...بابت

100،000،000ريال -3 اًبار اجارُ ٍديعِ

دريافتٌي    ريال40،000،000اسٌاد

ريال60،000،000باًل   

شوارُ بِ هشتزياى چل شوار354680ُپزداخت چل صذٍر اًبار10025ٍ اجارُ ٍديعِ بابت

رٍيذاد ثبت ًوًَِ :چٌذ



آيذ هي بَجَد حالت چٌذ بفزٍشين را خَد ثابت دارائيْاي بخَاّين مِ صَرتي .در

اٍل بفزٍشين:حالت اين، ًوَدُ خزيذاري مِ هبلغي ّواى با را .دارائي

 
تجاري      غيز ريال20،000،000بذّناراى

هٌصَبات ٍ ريال20،000،000اثاثِ

شوارُ    صَرتحساب يا فامتَر بشزح هٌصَبات ٍ اثاثِ فزٍش ...بابت

هٌصَبات ٍ اثاثِ

20،000،000

صفز

20،000،000



دٍم بفزٍشين:حالت موتزي هبلغ با را .دارائي

تجاري غيز 17،000،000ريالبذّناراى

دارائي فزٍش خسارت ريال3،000،000ّشيٌِ

هٌصَبات ٍ 20،000،000ريالاثاثِ

شوارُ صَرت بشزح هٌصَبات ٍ اثاثِ فزٍش سياى...بابت با

 



سَم بفزٍشين:حالت بيشتزي هبلغ با را .دارائي

تجاري غيز ريال21،000،000بذّناراى

هٌصَبات      ٍ ريال20،000،000اثاثِ

دارائي       فزٍش اس حاصل ريال1،000،000درآهذ

شوارُ صَرت بشزح هٌصَبات ٍ اثاثِ فزٍش سَد...بابت با



:ًنتِ

شَد بستِ ًيش آى اًباشتِ استْالك حساب ٍ شَد اًجام ّن ديگزي رٍيذاد ثبت بايذ دارائي فزٍش ٌّگام .در

(اهَالاًباشتِاستْالكآهَسشفصلدرتنويليتَضيحات)


