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 دیمستهلک شده باشد؛ اما ندان یز ی که چ دیا دهیشن ادیاحتماال تا به حال ز
ها   یی اموال و دارا ت،ی بشر ی برا ست؟یاستهالک چ قیکه مفهوم دق

ها با گذشت زمان   یی اموال و دارا نیمهم بوده و هست؛ اما هم  شهیهم
مرور  به شوند و ی از استفاده از آن ها م ی ناش ی و کهنگ شی دچار فرسا

  ی نم  ی خاص متیق کیدر  جهیدهند. در نت ی خود را از دست م  دهیزمان فا
 .کنند ی م  رییمانند و تغ 

در   ی نقش اساس یکه دارا یحسابدار  یایدر دن یمباحث مهم و کاربرد از
قصد   امروز .توان نام برد ی شد، استهالک را مبا ی ها م  یی ارزش دارا نیی تع
. پس در ادامه با ما  میواژه آشنا کن  نیشما را به طور کامل با مفهوم ا میدار

 .دیهمراه باش

 

 ست؟ یاستهالک چ 1#

آن ها  یدر دفاتر بر اساس ارزش دفتر  ،یها طبق اصول حسابدار  یی دارا
و ممکن است    ستیها ثابت ن یی دارا یارزش دفتر  اما گردند؛ ی ثبت م

توان    ی م گریعبارت د به .ندیگو ی م  یر یکه به آن استهالک پذ ابدیکاهش 
که  ی و مدرن تر در صورت  دتریمحصوالت جد دیتول ایگفت با گذشت زمان 

   به آن استهالک ابدیکاهش   ی کی زیف یی دارا ایکاال  کیارزش 
(Depreciation)  ندیگو ی م. 

 :کرد که عبارت اند از انیاستهالک ب یبرا فیتوان دو تعر  ی م  ی طور کل به
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کارکرد آن در طول  یبه سال ها یی دارا کی دیخر  نهیهز صیتخص .1
 کیارزش  از نشان دهنده آن است که فیتعر  نی : ایی دارا دیعمر مف

 .چه مقدار مورد استفاده قرار گرفته است ی در طول سال مال یی دارا
با  یی کسب دارا نهیمفهوم، تالش بر آن است که هز نیا طبق

 .مطابقت داده شود یی آن دارا قیبه دست آمده از طر یدرآمدها
 :مختلف که عبارت اند از لیها به دال ییارزش دارا کاهش .2

 از استفاده  ی ناش  ی فرسودگ  •
 یو زنگ زدگ ی دگ یپوس •
 ی اکارآمدو ن تیکفا عدم •
 د یشدن عمر مف  ی زمان و ط گذشت •
 ی ابینا لیزودتر از موعد به دل ضیتعو  •

  نهیهز که در باال ذکر شد، یواحد تجار  یها یی کاهش ارزش دارا  به
   .شود ی ها، استهالک انباشته گفته م نهیهز نیاستهالک و به مجموع ا
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  ی افتیمورد نظر را از ارزش باز یی دارا  هیاول نهیمحاسبه استهالک، هز یبرا
عنوان  به .کنند ی م   میتقس یی آن دارا دیعمر مف یسال ها بر آن کم کرده و

کرده   یدار یناموت خر ونیلیم 12به ارزش  یسه بعد نتریپر  کی  ی مثال شرکت
 نیارزش ا جهینت رد .زند ی م نیآن را تخم  دیمدت سه سال عمر مف به و
از سه سال ارزش  پس و ابدی ی ل کاهش ماستهالک هر سا لیبه دل نتریپر

 .باشد ی ناموت م  3870000آن  ی نیتخم
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 ها ییمستهلک شدن دارا لی دال 2#

به  لی. حال به دالستیکه مفهوم استهالک چ میبخش قبل متوجه شد در
  ی مستهلک م  ر یز لیها به دو دل یی دارا .میپرداز ی وجود آمدن استهالک م

 :شوند

 ی م  ی ط  یی که هر خودرو ی: مثال بر اساس مسافت ی عیطب استهالک .1
عوامل مربوط به استفاده از    ریها و سا  کیالست ش یاثر سا در ایکند 

 .دهد ی مورد نظر ارزش خود را از دست م  یآن، خودرو
 یها با مدل ها یی ممکن است دارا ی : گاه ی در اثر کهنگ  استهالک .2

ا از دست  ارزش خود ر زیصورت ن نیا در گردند که نیگزیجا دیجد
 یدیمدل پارسال نسبت به مدل جد یمثال خودرو یبرا .دهند ی م

 .دارد یکه به بازار آمده است، ارزش کمتر 
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 استهالک نییتع یروش ها  3#

 است؟   یا هیو بر چه پا ستیاستهالک چ نییتع  ی اصل یها روش

 نییروش تع  نی تر جیو را نی : از ساده ترمیخط مستق  استهالک .1
 .را نام برد میتوان استهالک خط مستق ی استهالک مورد استفاده م 

  ی که وقت یی دارا متی)ق یی دارا کیروش با کاهش ارزش  نیا در
 ی اصل مت یتواند بفروشد( از ق ی نداشته، م  ازیبه آن ن گرید ی شرکت

رود   ی که انتظار م  یی بر تعداد کل سال ها می تقس سپس و دیخر
روش  نیا .گردد ی شرکت باشد، محاسبه م  یبرا یدیمف  یی دارا

بر دوره   کسانیگردد همان مقدار استهالک به صورت  ی موجب م 
 .پخش شود یی دارا دیعمر مف

که   ی مقدار استهالک رییروش موجب تغ نیکاهش توازن: ا استهالک .2
 ینوع استهالک برا  نیا  .شود ی در طول زمان به وجود آمده، م 

 هیاول یدر سال ها  عموما شود که ی واقع م دیمف اریبس یی ها  یی دارا
دهند و بعد از آن دچار استهالک  ی ارزش خود را از دست م  شتریب

که از روش استهالک کاهش   ییها یی نمونه دارا از .گردند ی آهسته م 
  .را نام برد یوتر یکامپ زات ی توان تجه ی گردد م   ی توازن بهره مند م

 .گردد ی محسوب م  یدیروش درواقع استهالک تشد نیا
صورت  نیروش به ا نیکل ارقام سال ها: نحوه محاسبه ا استهالک .3

مورد نظر را از ارزش اسقاط آن  یتمام شده کاال یبها باشد که ی م
بر   میتقس تی مانده کاال ضرب و در نها ی باق دیعمر مف در کم کرده و

 .میکن ی عمر کاال م  یمجموع سال ها
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  یی که دارا ی ت یمقدار فعال کردی رو  نیشده: ا دیتول یواحدها استهالک .4
که از  ی در طول دوران  مثال .آورد  ی کند، به حساب م  ی واقعا تجربه م 

استهالک باالتر و   نسبت شود، ی م  ی مورد نظر استفاده فراوان   یی دارا
را به  یتر   نیینسبت استهالک پا  یی در دوران استفاده کم از آن دارا

 .آورد ی حساب م 

 ی ک یزیمقدار استفاده ف هیروش بر پا نی زمان و چهارم هی روش اول بر پا سه
 .باشند ی م  یی از آن دارا
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 ست؟ی استهالک چ نهی هز  نییعوامل تع 4#

 ی ها استفاده م  یی استهالک دارا نهیمحاسبه هز یبرا  ریز یرهایمتغ از
 :گردد

 ( ی تمام شده )واقع یبها .1
 ضیتعو  ای است که در زمان فروش  ی اقساط برآورد شده: مبالغ ارزش .2

اگر  مثال  .شود ی م دیعا ییانصراف از کار آن دارا ایو  یی دارا کی
 3تمام شده  متیبه ق ی ثابت یی انجام شده دارا ی نیب شیبراساس پ

توان به  ی م  بعد از پنج سال استفاده مستهلک شود، الیر ونیلیم
 .ندیگو ی م  یی مبلغ را اقساط دارا نیفروخت. ا الیهزار ر 500 متیق

  ی م ینیب شیاست که پ  یی برآورد شده: تعداد سال ها  دیمف عمر .3
 .مورد نظر استفاده کرد ییشود بتوان از دارا
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و   نی و مع ی واقععامل و فاکتور  کیتمام شده  یبه ذکر است که بها الزم
 یبرا باشد که  ی م  ی نیو تخم یدو فاکتور برآورد دیارزش اقساط و عمر مف

 :ردیمورد توجه قرار گ  ریآن ها الزم است موارد ز نی برآورد و تخم

 :دقت گردد ریالزم است که به موارد ز دی عمر مف نیی تع یبرا •

 .کنند ی استفاده م یی از دارا ی ( چه کسان الف 

مدنظر بوده   دیهمان گونه استفاده شود که در هنگام خر یی ( داراب 
 .است

برنامه شرکت و مؤسسه در زمان  ،ییدارا یو نگهدار  ریتعم ی( براج
 .استفاده مشخص باشد

 :ردیمورد توجه قرار گ ری الزم است موارد ز زیبرآورد ارزش اقساط ن یبرا

 .کنند ی ثابت استفاده م یی از دارا ی ( چه کسان الف 

 آن باشد. تیثابت در حد ظرف یی استفاده از دارا زانی( مب 


