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 مقدمھ

آگاھی کامل و نظارت ھمھ جانبھ بر اموال و دارایی ثابت سازمان برای مدیران سازمانھای دولتی و 

استھالک و جایگزینی، بیمھ، اطالع دقیق از وضعیت خسارت، . خصوصی بسیار ضروری و حیاتی است

ریزی صحیح و  مھبرای برنا ...فاده دوباره، فروش و اھداء وبال استفاده و استنقلوانتقال،

وظیفھ مکانیزاسیون و مدیریت  »تباث ییدارا« سیستم . ھایسازمان الزم و ضروری است گذاری سرمایھ

این سیستم با ھدف پوشش کلیھ نیازھای حیطھ کاری . عھده دارد عملیات مربوط بھ اموال سازمان را بھ

 .سازی شده است اموال طراحی و پیاده

ترین کاال بھ درستی  خاب بھترین منبع برای تھیھ مناسبکند تا برای انت این سیستم بھ مدیران کمک می

  .مورد نیاز سازمان را تسھیل کنند گیری کنند و فرایند خرید و منابع تصمیم
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  ھا لصفرس
v اطالعات پایھ 

Ø ١.............................................................................................تعریف دارایی  
Ø ٢……………………………………………….……………….....……….......محلھای استقرار  
Ø ٣..................……………………………………………….………معرفی قوانین استھالک  
Ø ۵......……………………………………………………..……….………معرفی جمعدار اموال  
Ø ٧.....…………………………………………………………..………………معرفی طبقھ حساب  

v دارایی  ایجاد 
Ø ٩.....……………………………………………………………………………………خرید مستقیم 
Ø ٩.....……………………………………………………………………………….…ساخت مستقیم 
Ø ٩....……………………………………………………………………..……خرید از طریق انبار 
Ø ٩....………………………………………..……….………………………ساخت از طریق انبار 

v  محاسبھ
  ١۴........................................................................................استھالک

v خروج دارایی 
Ø ١۶....…………………………………………………………………….….………فروش دارایی 
Ø ١٧..…………………………………….………………….………………..…………ھدیھ دارایی 
Ø ١٨....……………………………………………..…………….………………انتقال بین سازمان 
Ø ٢٠...……………………………………………………………………………………حذف دارایی 
Ø ٢٢...…………………………………………………………………….……خروج موقت دارایی 
Ø ٢٣...…………………………………………………………….…………………برگشت  دارایی 
Ø ٢۵.....................................................................................نقل وانتقال 
Ø ٢٧..................................................................................دارایی اسقاط 
Ø ٢٩......................................................................بال استفاده کردن دارایی 
Ø ٣٠...................................................................................استفاده مجدد 
Ø ٣٢.......................................................................................جداسازی 
Ø ٣٣..........................................................................برگشت از جداسازی  

v  ٣۵............................................................................................داراییتجدید  
v ٣٧......................................................................................تغییر پالک دارایی  
v ٣٨................................................................................صورت برداری دارایی 
v ۴٠ ......................................................................................بندی دارایی گروه 
v ۴١............................................................................................اجزاء دارایی 
v ۴٢.................................................................................صدور سند حسابداری
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 شرکت فرآیندسازان صنعت محور 1

 

 تعریف دارایی

. دارایی می گویند، را و دارای منافع آتی استلوپبھویمقتمالی متعلق بھ ھر موسسھ را کھ قابلقوقحاموال و

، موجودی نقدی، ملزومات:ل لمس و رویت ماننددر این تعریف منظور از اموال انواع دارایی مشھود و قاب

ی مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوق: وق مالی اقسام دیگر دارایی مانندو منظور از حق... ساختمان و

  .دشاب سرقفلی و نظایر آن می،اختراع، حق)اسناد دریافتنیھای دریافتنی،باسح(

 

  :داراییھا خود بھ پنج گروه اصلی تقسیم می شوند کھ عبارتند از

این داراییھا اقالمی ھستند کھ انتظار می رود در طی یک سال یا یک دوره عملیاتی از  : داراییھای جاری

. بھ وجھ نقد تبدیل، یا مصرف و یا فروختھ شوند) والنی تر استھر کدام کھ ط(ترازنامھمتاریخ تنظی

و یا مصرف در ترازنامھ منعکس  بھ وجھ نقدھای جاری بر حسب سرعت تبدیل شدن  معموال دارایی

 .گردند یم

، از رگ، مانند خرید اوراق قرضھ و یا سھام موسسات دیاین سرمایھ گذاریھا : سرمایھ گذاریھای بلند مدت

 .باشند کھ مدیران موسسھ انتظار ندارند در طی یک دوره مالی بھ وجھ نقد تبدیل گردند ھایی می نوع دارایی

وسسھ مورد باشند کھ در جریان عملیات م اقالمی مشھود با عمری طوالنی می ،این داراییھا:داراییھای ثابت

گردد بھ  و پس از استفاده مکرر فرسوده می داراییھای این گروه بھ مرور زمان. گیرند استفاده قرار می

  .شود داراییھای ثابت استھالک منظور میھمین دلیل برای ھر یک از 

 

خاصی است کھ وجود  ھا نشاندھنده حقوق قانونی و یا ارتباط این گروه از دارایی :داراییھای نامشھود

توان بھ  داراییھای نامشھود میاز جملھ . دارد ، منافعی را برای صاحب آن در آینده بھ دنبالفیزیکی نداشتھ

  .و سرقفلی اشاره کرد اختراع، حق امتیاز تولیدقح

 

دارایی داشتھ باشد کھ نتواند آن را در یکی از گروھھای فوق طبقھ بندی ای  ھر گاه موسسھ : سایر داراییھا

  .دنک ھا استفاده می عنوان سایر دارایی نماید از
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 محلھای استقرار

وجود دارد كھ سلسھ مراتب درختی بھ شكل   ن تعریف محلھاي استقرار دارایيدر سیستم دارایی ثابت، امكا

.دشاب حائز اھمیت ميھا بسیار  این امر در كنترل دارایي  

  ١  ایجاد شاخھ جدید  

  ٢  ایجاد زیر شاخھ  

  ٣  ذخیره  

  ۴  وغل  

  ١جدول شماره 

  کلیک کنید) ١جدول شماره ( ١روی کلید  ،برای ایجاد شاخھ جدید

 

بدین ترتیب شاخھ جدید . کلیک کنید) ١جدول شماره (٣کلید  روی  عنوان محل استقرار را وارد کنید و
.گردد یمایجاد   

 

) ١جدول شماره (٢موس را روی شاخھ مورد نظر قرار دھید وروی کلید، برای ایجاد یک زیر شاخھ 
بدین ترتیب زیر شاخھ جدید ایجاد . کلیک کنید ٣کلیک کنید عنوان زیر شاخھ را وارد کنید و روی کلید 

  .گردد یم

  

  

  

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


صنعت محورشرکت فرآیندسازان  3  

 

قوانین استھالک معرفی   

قوانین مالیاتي مربوط  ١۵١ھا مطابق آخرین ویرایش ماده  استھالك دارایيتمامي قوانین مربوط بھ محاسبھ 

سیستم ثبت  ودراز کتاب مجموعھ قوانین مالیاتھای مستقیم استخراج شده  ھا، بھ محاسبھ استھالك دارایي

  .است وھر شرکتی بنا بھ نیاز خود باید زیر گروھھای مورد نیاز خود را در سیستم تعریف کند گردیده

ین قسمت، تمامي قوانین بھ تفكیك صنعت، وجود دارند كھ در ھر صنعت، تمام قوانین با عناوین كامال در ا

ھمچنین امكان اصالح، حذف و اضافھ كردن . مشخص بھ ھمراه نرخ و روش محاسبھ استھالك وجود دارند

  .قوانین دیگر بھ این قسمت نیز وجود دارد

روھھای موردنظر خود را اند و ھر شرکتی باید زیر گ گروھھای دارایی از قبل در سیستم تعریف شده

  .تعریف کند

  

  

  

  

  

  

  

  ٢جدول شماره 

جدول شماره ( ١شماره  کلیدروی قرار دھید  سپس روی یکی از قوانین موس را  برای تعریف زیرگروه  

  کلیک کنید)٢

  

  

  ١  گروه جدیدایجاد زیر  

  ٢  ویرایش  

  ٣  ذخیره  

  ۴  وغل  

  ۵  اولین رکورد 

  ۶  آخرین رکورد 

  ٧  رکورد بعدی 

  ٨  رکورد قبلی 
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کنیدسپس  شود،عنوان گروه را وارد  با کلیک روی گروه مورد نظر کد گروه در قسمت کد گروه وارد می

  اب کنیدیکی از روشھای محاسبھ استھالک را انتخ

  

شود واگر روش محاسبھ  نزولی باشد،  اگر روش محاسبھ مستقیم باشد، نرخ محاسبھ استھالک فعال می 

 )٢جدول شماره (٣کلید شود و پس از وارد کردن عدد مربوطھ با زدن  مقدار درصد استھالک فعال می

تعریف  .در این فرم ھمچنین امکان تعریف معینھای دارایی ثابت نیز وجود دارد .شود  زیرگروه ایجاد می

  .دشاب معینھا اختیاری می
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  معرفی جمعدار اموال

  :وظایف جمعدار اموال عبارتند از

ü  انجام اقدامات الزم بھ منظور نصب عالئم مخصوص و برچسبھاي شماره دار بر روي ھر یك از

موجودي مانده اموال مصرفي در آخر ھر سال و ارسال صورتحساب بھ اموال و تنظیم صورت 

  اداره كل اموال دولتي طبق مقررات مربوط

ü تھیھ صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آن بھ شھردار جھت صدور پروانھ خروج براي اموال ،

 كسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف، ممیزي و رسیدگي بھ سیاھھ اموال اسقاطي 

ü طبق دستورالعمل ھ اي اب كلیھ اموال منقول و غیر منقول، مسروقھ و یا از بین رفتھاھداري حسگن،

 وزارت كشور و ثبت مشخصات آنھا در دفاتر اموال 

ü  نظارت بر فعالیتھاي واحد مربوط و ارائھ راھنمائي ھاي الزم بھ كاركنان تح ت سرپرس تي و تقس یم

 كار بین آنھا 

  ١  رکورد جدید ایجاد  

  ٢  ویرایش  

  ٣  ذخیره  

  ۴  حذف 

  ۵  وغل  

  ۶  اولین رکورد 

  ٧  آخرین رکورد 

  ٨  رکورد بعدی 

  ٩  رکورد قبلی 

  ١٠  پرینت 

 ٣جدول شماره 
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  کلیک کنید)٣جدول شماره (١کلید  روی برای ایجاد جمعدار جدید )١

  
  وضعیت جمعدار را از لحاظ فعال یا غیر فعال بودن مشخص کنید )٢

  
دھ د  را نشان میاکز ھزینھ شود کھ اسامی مر باز می زیر ی لید مرکز ھزینھ کلیک کنید پنجرهروی ک )٣

  انداختھ شود معرفی جمعدار روی مرکز ھزینھ مورد نظر کلیک کنید تا در فرم

  
دھ د روی  ش ود ک ھ اس امی جمع داران را نش ان می ب از میزیر ی  وی کلید جمعدار کلیک کنید پنج رهر)۴

  انداختھ شود معرفی جمعدارمورد نظر کلیک کنید تا در فرمجمعدار 

  
  .گردد جمعدار جدید ایجاد می) ٣جدول شماره (٣پس از تعیین تاریخ اتساب و کلیک روی کلید 

کلی  ک کنی  د و تغیی  رات الزم را  ) ٣ج  دول ش  ماره (٢ب رای ب  ھ روز رس  انی جمع  دار م  ورد نظ  ر رویکلی د

  .تغییرات ذخیره شودکلیککنید تا)٣جدول شماره (٣روی کلید روی فیلد موردنظر انجام دھید وسپس 

  .کلیککنید)٣جدول شماره (۴کلید روی  ، رکورد مورد نظر را انتخاب وبرای حذف جمعدار

  .حذف این جمعدار وجود ندارداگر بھ ازای این جمعدار، دارایی تعریف شود امکان 
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  معرفی طبقھ حساب

واحد ، ویژگی ھاییاز و ضرورت و نوع فعالیت و صنعت، شرایط خاصدر ھر واحد تجاری بنا بھ ن

  .دننک شماره گذاری آن میھا ود تجاری اقدام بھ طبقھ بندی حساب، اندازه و وسعت واحرتجاری، مقادی

  : را می توان بھ ترتیب زیر طبقھ بندی کردبھ طور کلی حساب ھای یک واحد تجاری 

 گروه حساب ھا

 حساب کل

 حساب معین

 حساب ھای تفضیلی

 گروه حساب )الف 

ھای کل مربوطھ  بھر گروه در بر گیرنده حسا. شود رین طبقھ بندی حساب محسوب میگروه حساب کلی ت

  .ددارقرار  ٢دارایی ثابت در گروه .دشاب یم

 ھای کل حساب)ب 

ھای اصلی و نھایی واحد تجاری بوده ومبنای ثبت دفاتر قانونی و  بر گیرنده حسابدر ھا حسابقھ از این طب

. طبقھ حساب کل تشکیل گردد ٩ثر از تواند حداک یھر گروه حساب م. دشاب نظیم صورتھای مالی نھایی میت

  . دشابھر حساب کل باید ناظر بر اجزای تشکیلدھنده حساب معین مربوط بھ خود 

 ھای معین حساب) پ 

حساب  ٩٩از ھای معین نشان دھنده جزییات حساب کل بوده و ھر حساب کل حسب مورد می تواند حساب

توان یک حساب معین در نظرگرفت تا از طریق  جھت ھر حساب کل، حدا اقل می. معین تشکیل شود

ھر حساب معین باید ناظر بر .گردد، امکان پذیر یات حسابداری در طبقات کل و معینانطباق گردش عمل

  . ھای تفصیلی مربوط بھ خود باشد حساباجزای تشکیل دھنده 

 حساب ھای تفصیلی)ت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


صنعت محورشرکت فرآیندسازان  8  

 

تواند از  یبوده و ھر حساب معین حسب مورد م حساب ھای تفصیلی نشان دھنده جزییات حساب معین

ن ھای معی از حسابھای تفصیلی فقط در مورد آندستھ  حساب .حساب تفصیلی تشکیل شود ٩٩٩٩اکثر حدا

ھای معین دارای حساب تفصیل  نظر کلیھ حسابگردد و از این ، ایجاد میتری دارندکھ نیاز بھ جزییات بیش

  .نخواھند بود

  کلیک کنید) ٣جدول شماره (١جدید روی کلید طبقھ حساب برای ایجاد )١

  

 شود کھ پنجره ای باز می کلید ھزینھ استھالک کلیک کنید کد طبقھ و شرح طبقھ را وارد کنید روی)٢

 معرفی طبقھ حساب دھد بر روی معین موردنظر کلیک کنید تا در فرم  را نمایش میاسامی معینھای دارایی 

  انداختھ شود بھ ھمین ترتیب معینھای استھالک انباشتھ وسود و زیان ناشی از فروش را وارد کنید

  

  .گردد جدید ایجاد میطبقھ حساب ) ٣جدول شماره (٣کلیک روی کلید اب )٣

کلی ک کنی د و تغیی رات الزم را  ) ٣ج دول ش ماره (٢برای ب ھ روز رس انی طبق ھ حس اب م ورد نظ ر رویکلی د

  .تغییرات ذخیره شودکلیککنید تا)٣جدول شماره (٣روی کلید روی فیلد موردنظر انجام دھید وسپس 

اگر بھ . کلیککنید)٣جدول شماره (۴کلید برای حذف طبقھ حساب، رکورد مورد نظر را انتخاب و روی 

  .ازای این طبقھ حساب، دارایی تعریف شود امکان حذف این طبقھ حساب وجود ندارد
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  ایجاد دارایی

حساب تعریف  ، جمعدار اموال و طبقھتقرار دارایی، قوانین استھالکبرای تعریف دارایی باید محل اس

.شوند

  :روش وجود دارد كھ عبارتند از ۴سیستم دارایی ثابت، امكان ورود و ثبت دارایي بھ در

  خرید مستقیم 

فیلدھای پروژه و شماره  .شود میخریداری دارایی بھ طور مستقیم در قسمت خرید سیستم دارایی ثابت،

  . دنباش پرونده در این قسمت غیر فعال می

  ساخت مستقیم 

فیلد شماره پرونده غیر فعال و پر کردن فیلد پروژه  .شود قسمت دارایی بھ طور مستقیم ساختھ می در این

  ..باشد اختیاری می

  خرید از طریق انبار 

این قسمت براي شركتھایي در نظر گرفتھ شده است كھ از سیستم انبار و حسابداري انبار استفاده مي كنند و 

ثابت بھ قسمت مربوطھ  كاال وارد انبار نموده و سپس بھ عنوان دارایيدارایي خود را ابتدا بھ شكل یك 

  .باشند میفیلدھای برگ ارسال، شماره پرونده و پروژه غیر فعال  .دھند تحویل مي

 ساخت از طریق انبار 

فیلدھای برگ ارسال و  .شوند در نظر گرفتھ شده است این قسمت برای کاالھای کھ در انبار ساختھ می

  .باشد شماره پرونده غیر فعال و پرکردن فیلد پروژه اختیاری می

  

محل استقرار 
دارایی

معرفی قوانین 
استھالک

معرفی طبقھ 
حساب

معرفی 
جمعدار اموال
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و  ، برگ ارسالالاکقسمت تشکیل شده است در قسمت اول اطالعات کاال از جملھ ،کد  جنپ این فرم از 

  .دگرد نام پروژه برای فرم ھای ساخت مستقیم و ساخت از طریق انبار فعال می. شود وارد می الاک تعداد

تاریخ (، تاریخ ساختسمت دوم  اطالعات مربوط بھ جمعدار، مسئول، گروه دارایی، محل استقراردر ق

  .دگرد و تاریخ بھره برداری ثبت می) خرید

پر کردن  .شود و مرکز ھزینھ ثبت می عنوان دارایی، پالک داراییاطالعات مربوط بھ  در قسمت سوم 

  .دشاب اختیاری می ،جدیدفیلد پالک 

باشد کھ شامل اطالعاتی از قبیل کشور سازنده، شرکت سازنده،  پرکردن قسمت چھارم اختیاری می

 فرمت صحیح وارد کردن ابعاد بھ صورتعدد .دشاب فروشنده، سریال سازنده ، مدل ، نوع ، وزن وابعاد می

  .دشاب یم)  ٣*٢مثال بھ عنوان (عدد* 

، ارزش ھزینھ نصب، قیمت تمام شدهھا،  در قسمت پنجم اطالعات مربوط بھ قیمت خرید، سایر ھزینھ

، ارزش ھا، ھزینھ نصب، قیمت تمام شده نھکردن بخش سایر ھزیرپ .شود اسقاط و طبقھ حساب ثبت می

  .دشاب اسقاط اختیاری می

 شود دارایی جدید تعریف می )٣جدول شماره (١کلیدبا زدن  )١

 شود کھ لیست کاالھا را نمایش باز می ی زیر  روی کلید کاال کلیک کنید پنجرهبرای پر کردن بخش اول  )٢

در فرم خرید از طریق انبار انداختھ شود  ایجاد داراییمورد نظر کلیک کنید تا در فرم  کاالیروی   دھد یم

شود ولی در فرم خرید و ساخت  انتخاب کاال فیلد تعداد ھم در فرم انداختھ میو ساخت از طریق انبار با 

  .مستقیم باید تعداد کاال را دستی وارد کنید
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ای باز  شوند اول روی کلید پروژه کلیک کنید پنجره برگ ارسال و شماره سند بھ طور اتوماتیک ثبت می
مورد نظر کلیک کنید تا در فرم پایین انداختھ   پروژهدھد روی  ھا را نمایش می شود کھ لیست پروژه یم

  .شود تاریخ سند ھم بھ طور اتوماتیک برابر تاریخ امروز می.شود

  

شود کھ لیست جمعدارھا  را  باز می زیر ای در بخش دوم فرم، روی کلید جمعدار کلیک کنید پنجره )٣
  انداختھ شودایجاد دارایی مورد نظر کلیک کنید تا در فرم  جمعداردھد روی  یمنمایش

  

 مسئولدھد روی  را نمایشمی  مسئولھاشود کھ لیست  باز میزیر ای  کلیک کنید پنجرهمسئول روی کلید 
  انداختھ شودفرم ایجاد دارایی مورد نظر کلیک کنید تا در 

  

شود کھ گروھھای دارایی را بھ صورت درختی  یم باز زیر ای کلیک کنید پنجرهگروه دارایی روی کلید 
  انداختھ شود ایجاد داراییمورد نظر کلیک کنید تا در فرم  گروه بر روی  دھد نمایش می
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شود کھ محل استقرار دارایی را بھ صورت  یم باز زیر ای کلیک کنید پنجرهمحل استقرار روی کلید 
 انداختھ شودایجاد دارایی مورد نظر کلیک کنید تا در فرم  محل مورد نظربر روی  دھد درختی نمایش می

تاریخ بھره برداری تاریخی است کھ از آن تاریخ . تاریخ خرید فرم و تاریخ بھره برداری را نیز وارد کنید
  .گیرد بھ بعد دارایی مورد استفاده قرار می

اکز ھزین ھ شود کھ اسامی مر باز می زیر  ی لید مرکز ھزینھ کلیک کنید پنجرهروی کدر بخش سوم فرم،  )۴

  .انداختھ شودایجاد دارایی دھد روی مرکز ھزینھ مورد نظر کلیک کنید تا در فرم  را نشان می

  
  .دشاب ارد کنید وارد کردن فیلد پالک قدیم اختیاری میپالک و عنوان دارایی را نیز و

  

، وزن وابعاد سریال سازنده، مدل، نوع ت سازنده، فروشنده،کشور سازنده، شرکدر بخش چھارم فرم، ) ۵

رپ . دشاب یم)  ٣*٢برای مثال  ( عدد* فرمت صحیح وارد کردن ابعاد بھ صورت عدد . را وارد کنید

  .دشاب کردن این قسمت اختیاری می

  

طبق ھ حس ابھا شود کھ اسامی  باز می زیر یکلیک کنید پنجره طبقھ حساب روی کلید در بخش پنجم  فرم، )۶

  .انداختھ شودایجاد دارایی مورد نظر کلیک کنید تا در فرم طبقھ حساب دھد روی  را نشان می

  

  .ھا، ھزینھ نصب، قیمت تمام شده را وارد کنید قیمت خرید، سایر ھزینھ
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  .گردد جدید ایجاد میدارایی ) ٣جدول شماره (٣کلیک روی کلید اب  ))٧

عملیات لغو ) ٣جدول شماره (٤کلیدو با زدن شود  روزرسانی می دارایی بھ )٣جدول شماره (٢کلیدبا زدن 

  .شود کھ محاسبھ استھالک صورت نگرفتھ باشد عملیات بھ روزرسانی بھ شرطی انجام می. شود یم

  .کلیککنید)٣جدول شماره (۴کلید برای حذف دارایی، رکورد مورد نظر را انتخاب و روی 

  .استھالک انجام گیرد امکان حذف و ویرایش دارایی وجود نداردپس از اینکھ برای این دارایی محاسبھ 
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  محاسبھ استھالک

در سیستم حسابداري سنتي ، مفھوم استھالک بھ فرآیند تسھیم و تخصیص بھاي اولیھ دارایي ثابت از طریق 

نھا تحصیل آھاي مالي کھ انتظار کسب سود و فایده از  بھ دورهي و منطق  روش منظم و سیستماتیک

  .گردد رود، اطالق مي یم

سرشکن کردن مبلغ قابل استھالک یک  )استھالک(۴طبق استانداردھاي بین المللي حسابداري شماره 

طبق استانداردھاي حسابداري ایران، تخصیص سیستماتیک مبلغ .دشاب یم ایي بھ عمر مفید برآوردي آندار

، استھالک بھ عنوان تسھیم منطقي  fasbطبق نظریھ . دشاب ر یک دارایي طي عمر مفید آن میاستھالک پذی

) ١۴٩ماده (طبق قانون مالیاتھاي مستقیم  .دشاب استفاده از آن میھاي  سیستماتیک بھاي تمام شده بھ دورهو 

قیمت،  آن قسمت از دارایي ثابت کھ بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجھ بھ تغییر

دارایي ثابت کھ در نتیجھ پائین آمدن ارزش یک ) ٢٣۴ماده(طبق قانون تجارت . دبای تقلیل ارزش مي

  .ییر فني و یا علل دیگر حادث گردد، تغاستعمال

باشد لیست  ھایی کھ تاریخ بھره برداریشان کوچکتر از تاریخ امروز می دارایی ،سیستم ،در این قسمت

دو . گیرد اند انجام می ھایی کھ مورد بھره برداری قرار گرفتھ  کند ، یعنی محاسبھ استھالک برای دارایی یم

  .روش برای محاسبھ استھالک وجود دارد، مستقیم و نزولی

ھایی از گروه قوانین  گیرد،  برای مثال دارایی سال انجام می در روش مستقیم نرخ  محاسبھ بر اساس

کاربرد این روش  .دنوش سال مستھلک می ١۵ھای نفت کش در مدت  صنایع حمل و نقل و زیرگروه کشتی

طور یکسان مورد  بسیار آسان است و فرض بر این است کھ داراییھای ثابت در طی سال ھای عمر مفید بھ

شود و مقدار استھالک ساالنھ  در این روش قیمت خرید تقسیم بر نرخ استھالک می .دنگیر استفاده قرار می

 ١٢تقسیم بر آوردن استھالک ماھانھ ھر دارایی ، مقدار استھالک ساالنھ  آید و برای بدست بھ دست می

  .شود یم

الک در این روش برای بدست آوردن ھزینھ استھالک در ھر ماه قیمت دارایی در مقدار درصد استھ

شود و نتیجھ این مقدار در تعداد روزھای  شود سپس این مقدار تقسیم بر تعداد روزھای سال می ضرب می

شود و در ابتدای ھر  در ضمن ھزینھ استھالک ھر سال جمع زده می. شود ضرب می ،ماه مورد محاسبھ

  .را تعریف کنیم سازمان ھای  برای محاسبھ استھالک ابتدا باید دارایی.گردد سال از قیمت دارایی کسر می
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محاسبھ استھالکایجاد دارایی

مانند فرم ( اند اند لیست شده بردای قرار گرفتھ  ھایی کھ مورد بھره در فرم محاسبھ استھالک تمام دارایی

  )زیر

  

  گیرد ماه مورد نظر را انتخاب کنید محاسبھ استھالک بھ صورت ماھانھ انجام  می

  

  

  

  

  .شود می انجامھا  استھالک برای ھمھ دارایی محاسبھمحاسبھ  کلیدبا کلیک روی 
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  خروج دارایی

  :گیرد طریق انجام می ١٢خروج دارایی بھ  

Ø فروش دارایی 

ظر گرفتھ شده ، در نگزینھ بھ این منظورھاي شركت فروختھ مي شود، این  گاھي یك یا چند قلم از دارایي

  .است

 کلیک کنید)٣جدول شماره (١کلید  روی جدید دنسبرای ایجاد  )١

  
کنید ، تاریخ سند برابر تاریخ روز ثبت  گردد ،شرح سند را وارد  شماره سند بھ طور اتوماتیک ثبت می)٢

  .دنشاب یمدنس headerشود ، تاریخ موثر را نیز وارد کنید این فیلدھا مربوط بھ  یم

  
دھد  شود کھ لیست مراکز ھزینھ را نشان می باز می زیر ی پنجره ،ستون مرکز ھزینھ  کلیدبا کلیک روی )٣

  شود مورد نظر در فرم انداختھ می مرکز ھزینھ با انتخاب یکی از رکوردھا،

  
دھد با  شود کھ لیست  داراییھا را نشان می باز میزیر  ی  پنجره ،ستون پالک جدید روی کلیدبا کلیک 

  شود مورد نظر در فرم انداختھ می داراییانتخاب یکی از رکوردھا، 
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سیستم بھ طور خودکار سود و  کلیک کنید) ٣جدول شماره (٣کلید رویکنید و مقدارھزینھ  فروش را وارد 

  .دنک زیان فروش را محاسبھ می

  
، روی )٣جدول شماره ( ٢ھای جدید بھ ھمین سند باید پس از کلیک روی کلید  برای اضافھ کردن دارایی

وارد کلیک کنید و بھ تعداد مورد نظر رکورد   قرار داردکھ روی نوار ابزار پایین ) ٣جدول شماره (١کلید 

  .دکنیدر سیستم ثبت را  از نوار ابزار باال تمامی رکوردھا ) ٣جدول شماره (٣با زدن کلید کنید سپس

کلیک کنید و برای حذف آیتمھای یک سندپس از کلیک ) ٣جدول شماره (۴برای حذف یک سند روی  کلید 

جدول (۴، پس از انتخاب رکوردھای مورد نظز برای حذف، روی کلید )٣جدول شماره ( ٢روی کلید 

  .کھ روی نوار ابزار پایین قرار دارد کلیک کنید) ٣شماره 

  
یک روی ھر سند تمامی آیتم دھد و با کل تب لیست تمامی اسنادی کھ در سیستم ثبت شده اند را نمایش می

  .دنوش ھای ھر سند نمایش داده می

Ø ھدیھ دارایی 

شود کھ این گزینھ بھ این منظور در نظر گرفتھ شده  ھاي شركت اھدا مي قلم از دارایي گاھي یك یا چند

  . است

 کلیک کنید) ٣جدول شماره (١برای ایجاد سند جدید روی کلید ) ١

  
کنید ، تاریخ سند برابر تاریخ روز ثبت  گردد ،شرح سند را وارد  شماره سند بھ طور اتوماتیک ثبت می )٢

  .دنشاب یمدنس headerشود ، تاریخ موثر را نیز وارد کنید این فیلدھا مربوط بھ  یم

  
دھد  نشان میشود کھ لیست مراکز ھزینھ را  باز میزیر ی  پنجره ،ستون مرکز ھزینھ  کلیدبا کلیک روی )٣

  شود با انتخاب یکی از رکوردھا، مرکز ھزینھ مورد نظر در فرم انداختھ می
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دھد با  شود کھ لیست  داراییھا را نشان می باز میزیر ی  پنجره ،ستون پالک جدید روی کلیدبا کلیک 

  شود مورد نظر در فرم انداختھ می داراییانتخاب یکی از رکوردھا، 

  

  .شود سند در سیستم ذخیره می) ٣دول شماره ج(٣کلید رویبا کلیک 

  

، روی )٣جدول شماره ( ٢ھای جدید بھ ھمین سند باید پس از کلیک روی کلید  برای اضافھ کردن دارایی

کلیک کنید و بھ تعداد مورد نظر رکورد  وارد  قرار داردکھ روی نوار ابزار پایین ) ٣جدول شماره (١کلید 

  .از نوار ابزار باال تمامی رکوردھا  را در سیستم ثبت کنید) ٣جدول شماره (٣کنید سپس با زدن کلید

کلیک کنید و برای حذف آیتمھای یک سندپس از کلیک ) ٣جدول شماره (۴برای حذف یک سند روی  کلید 

جدول (۴، پس از انتخاب رکوردھای مورد نظز برای حذف، روی کلید )٣جدول شماره ( ٢روی کلید 

  .روی نوار ابزار پایین قرار دارد کلیک کنیدکھ ) ٣شماره 

  
دھد و با کلیک روی ھر سند تمامی آیتم  تب لیست تمامی اسنادی کھ در سیستم ثبت شده اند را نمایش می

  .دنوش ھای ھر سند نمایش داده می
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Ø انتقال بین سازمان 

شود کھ جزء  یم رقتسمدارایی در محل جدید کند و  در این قسمت محل استقرار دارایی تغییر می

  .دشاب ھای شرکت می زیرشاخھ

 کلیک کنید) ٣جدول شماره (١برای ایجاد سند جدید روی کلید  )١

  
کنید ، تاریخ سند برابر تاریخ روز ثبت  گردد ،شرح سند را وارد  شماره سند بھ طور اتوماتیک ثبت می)٢

  .دنشاب یم دنس headerشود ، تاریخ موثر را نیز وارد کنید این فیلدھا مربوط بھ  یم

  

دھد  شود کھ لیست مراکز ھزینھ را نشان می باز می زیر ی پنجره ،ستون مرکز ھزینھ  کلیدبا کلیک روی )٣

  شود با انتخاب یکی از رکوردھا، مرکز ھزینھ مورد نظر در فرم انداختھ می

  
دھد با  شود کھ لیست  داراییھا را نشان می باز می زیر ی پنجره ،ستون پالک جدید روی کلیدبا کلیک 

  شود مورد نظر در فرم انداختھ می داراییانتخاب یکی از رکوردھا، 
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  .کنید ستون محل استقرار، محل جدید استقرار دارایی را تعیین روی  کلید  با کلیک

  .شود سند در سیستم ذخیره می) ٣جدول شماره (٣کلید رویبا کلیک 

  

، روی )٣جدول شماره ( ٢ھای جدید بھ ھمین سند باید پس از کلیک روی کلید  برای اضافھ کردن دارایی

کلیک کنید و بھ تعداد مورد نظر رکورد  وارد  قرار داردکھ روی نوار ابزار پایین ) ٣جدول شماره (١کلید 

  .را در سیستم ثبت کنید  از نوار ابزار باال تمامی رکوردھا) ٣جدول شماره (٣کنید سپس با زدن کلید

کلیک کنید و برای حذف آیتمھای یک سندپس از کلیک ) ٣جدول شماره (۴برای حذف یک سند روی  کلید 

جدول (۴، پس از انتخاب رکوردھای مورد نظز برای حذف، روی کلید )٣جدول شماره ( ٢روی کلید 

  .کھ روی نوار ابزار پایین قرار دارد کلیک کنید) ٣شماره 

  
دھد و با کلیک روی ھر سند تمامی آیتم  لیست تمامی اسنادی کھ در سیستم ثبت شده اند را نمایش میبت 

 .دنوش ھای ھر سند نمایش داده می

Ø حذف دارایی 

ھاي شركت از بین مي رود کھ این گزینھ بھ این منظور در نظر گرفتھ شده  گاھي یك یا چند قلم از دارایي

گیرد یا دارایی قابل بازیافت است کھ در این صورت ھزینھ  انجام میحذف دارایی  بھ دو صورت . است

گردد و یا اینکھ شرکت باید ھزینھ ای متقبل شود تا این دارایی بھ طور کلی از شرکت  بازیافت دریافت می

  .خارج گردد کھ در این صورت شرکت باید این مبلغ را پرداخت کند

  کلیک کنید) ٣ره جدول شما(١برای ایجاد سند جدید روی کلید  )١

  
کنید ، تاریخ سند برابر تاریخ روز ثبت  گردد ،شرح سند را وارد  شماره سند بھ طور اتوماتیک ثبت می)٢

  .دنشاب یم دنس headerشود ، تاریخ موثر را نیز وارد کنید این فیلدھا مربوط بھ  یم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


صنعت محورشرکت فرآیندسازان  21  

 

  

دھد  شود کھ لیست مراکز ھزینھ را نشان می باز می زیر ی پنجره ،ستون مرکز ھزینھ  کلیدبا کلیک روی )٣

  شود با انتخاب یکی از رکوردھا، مرکز ھزینھ مورد نظر در فرم انداختھ می

  
دھد با  شود کھ لیست  داراییھا را نشان می باز می زیر ی پنجره ،ستون پالک جدید روی کلیدبا کلیک 

  شود نداختھ میمورد نظر در فرم ا داراییانتخاب یکی از رکوردھا، 

  

شود ولی اگر  باید مبلغی پرداخت شود این مبلغ در قسمت مبلغ ھزینھ وارد می ،اگر برای حذف این دارایی

شود در قسمت مبلغ بازیافت درج  این دارایی قابل بازیافت باشد، مبلغی کھ بھ عنوان بازیافت دریافت می

  .شود یم

  .شود سیستم ذخیره میسند در ) ٣جدول شماره (٣کلید رویبا کلیک 
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، روی )٣جدول شماره ( ٢ھای جدید بھ ھمین سند باید پس از کلیک روی کلید  برای اضافھ کردن دارایی

کلیک کنید و بھ تعداد مورد نظر رکورد  قرار دارد، کھ روی نوار ابزار پایین ) ٣جدول شماره (١کلید 

  .بزار باال تمامی رکوردھا  را در سیستم ثبت کنیداز نوار ا) ٣جدول شماره (٣وارد کنید سپس با زدن کلید

کلیک کنید و برای حذف آیتمھای یک سندپس از کلیک ) ٣جدول شماره (۴برای حذف یک سند روی  کلید 

جدول (۴، پس از انتخاب رکوردھای مورد نظز برای حذف، روی کلید )٣جدول شماره ( ٢روی کلید 

  .دارد کلیک کنید بزار پایین قرارکھ روی نوار ا) ٣شماره 

  
دھد و با کلیک روی ھر سند تمامی آیتم  تب لیست تمامی اسنادی کھ در سیستم ثبت شده اند را نمایش می

  .دنوش ھای ھر سند نمایش داده می

Ø خروج موقت دارایی 

ھا را براي  بھ عنوان مثال یكي از اتوموبیل. گاھي یك دارایي را بھ طور موقت از شركت خارج مي كنیم

در چنین حالتي، تغییري در محاسبھ استھالك آن دارایي بوجود نمي آید، . تعمیر از شركت خارج مي كنیم

براي چنین شرایطي این . ھاي ثابت شركت را داشتھ باشیم اما الزم است كھ ما اطالعات لحظھ اي دارایي

  .نوع خروج در سیستم در نظر گرفتھ شده است

  کلیک کنید) ٣جدول شماره (١د برای ایجاد سند جدید روی کلی) ١

 
کنید ، تاریخ سند برابر تاریخ روز ثبت  گردد ،شرح سند را وارد  شماره سند بھ طور اتوماتیک ثبت می)٢

  .دنشاب یم دنس headerشود ، تاریخ موثر را نیز وارد کنید این فیلدھا مربوط بھ  یم

  

دھد  شود کھ لیست مراکز ھزینھ را نشان می باز می زیر ی پنجره ،ستون مرکز ھزینھ  کلیدبا کلیک روی )٣

  شود با انتخاب یکی از رکوردھا، مرکز ھزینھ مورد نظر در فرم انداختھ می
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دھد با  شود کھ لیست  داراییھا را نشان می باز می زیر ی پنجره ،ستون پالک جدید روی کلیدبا کلیک 

  شود مورد نظر در فرم انداختھ می داراییانتخاب یکی از رکوردھا، 

  

  دکنیواردرا خروج و تاریخ زگشت و تاریخ خروج، تاریخ برگشت تاریخ با کلید رویبا کلیک 

  

  .شود سند در سیستم ذخیره می) ٣جدول شماره (٣کلید رویبا کلیک 

  

، روی )٣جدول شماره ( ٢ھای جدید بھ ھمین سند باید پس از کلیک روی کلید  برای اضافھ کردن دارایی

کھ روی نوار ابزار پایین قرار دارد، کلیک کنید و بھ تعداد مورد نظر رکورد  ) ٣جدول شماره (١کلید 

  .از نوار ابزار باال تمامی رکوردھا  را در سیستم ثبت کنید) ٣جدول شماره (٣وارد کنید سپس با زدن کلید
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ک کنید و برای حذف آیتمھای یک سندپس از کلیک کلی) ٣جدول شماره (۴برای حذف یک سند روی  کلید 

جدول (۴، پس از انتخاب رکوردھای مورد نظز برای حذف، روی کلید )٣جدول شماره ( ٢روی کلید 

  .کھ روی نوار ابزار پایین قرار دارد کلیک کنید) ٣شماره 

  
روی ھر سند تمامی آیتم دھد و با کلیک  تب لیست تمامی اسنادی کھ در سیستم ثبت شده اند را نمایش می

  .دنوش ھای ھر سند نمایش داده می

Ø بازگشت دارایی 

وقتي دارایي كھ براي آن خروج موقت ثبت كرده بودیم، مجددا بھ شركت بازگردانده مي شود، الزم است 

  .این فرایند در سیستم ثبت شود، بدین منظور این قسمت نیز در سیستم تعبیھ شده است

  کلیک کنید) ٣جدول شماره (١برای ایجاد سند جدید روی کلید )١

 
کنید ، تاریخ سند برابر تاریخ روز ثبت  گردد ،شرح سند را وارد  شماره سند بھ طور اتوماتیک ثبت می)٢

  .دنشاب یم دنس headerشود ، تاریخ موثر را نیز وارد کنید این فیلدھا مربوط بھ  یم

  

دھد  شود کھ لیست مراکز ھزینھ را نشان می باز می زیر ی پنجره ،ستون مرکز ھزینھ  کلیدبا کلیک روی )٣

  شود با انتخاب یکی از رکوردھا، مرکز ھزینھ مورد نظر در فرم انداختھ می

  

شود کھ لیست  داراییھایی کھ از شرکت خارج  باز می زیر ی پنجره ،ستون پالک جدید کلید  با کلیک روی

  شود مورد نظر در فرم انداختھ می داراییدھد با انتخاب یکی از رکوردھا،  یماند را نشان  شده
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  .دنک باشد، یعنی بر مبنای سند خروج موقت دارایی کار می این سند از نوع مبنادار می

  

  کنید شت ، تاریخ برگشت را وارد تاریخ بازگستون  روی با کلیک 

  شود در سیستم ذخیره میدنس ) ٣جدول شماره (٣کلید رویبا کلیک 

  

، روی )٣جدول شماره ( ٢ھای جدید بھ ھمین سند باید پس از کلیک روی کلید  برای اضافھ کردن دارایی

کھ روی نوار ابزار پایین قرار دارد، کلیک کنید و بھ تعداد مورد نظر رکورد  ) ٣جدول شماره (١کلید 

  .ابزار باال تمامی رکوردھا  را در سیستم ثبت کنید از نوار) ٣جدول شماره (٣وارد کنید سپس با زدن کلید

کلیک کنید و برای حذف آیتمھای یک سندپس از کلیک ) ٣جدول شماره (۴برای حذف یک سند روی  کلید 

جدول (۴، پس از انتخاب رکوردھای مورد نظز برای حذف، روی کلید )٣جدول شماره ( ٢روی کلید 

  .ار دارد کلیک کنیدکھ روی نوار ابزار پایین قر) ٣شماره 

  
دھد و با کلیک روی ھر سند تمامی آیتم  تب لیست تمامی اسنادی کھ در سیستم ثبت شده اند را نمایش می

  .دنوش ھای ھر سند نمایش داده می

Ø نقل وانتقال 

ھاي یك دارایي، ھمچون محل  در سیستم دارایی ثابت این امكان در نظر گرفتھ شده است كھ بتوان مشخصھ

  .افتد این نقل و انتقال داخل شرکت اتفاق می. استقرار، مركز ھزینھ، پروژه و جمعدار دارایي را تغییر داد

  کلیک کنید) ٣جدول شماره (١برای ایجاد سند جدید روی کلید )١

 

 نکتھ
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کنید ، تاریخ سند برابر تاریخ روز ثبت  گردد ،شرح سند را وارد  شماره سند بھ طور اتوماتیک ثبت می)٢

  .دنشاب یم دنس headerشود ، تاریخ موثر را نیز وارد کنید این فیلدھا مربوط بھ  یم

  

دھد  شود کھ لیست مراکز ھزینھ را نشان می باز می زیر ی پنجره ،ستون مرکز ھزینھ  کلیدبا کلیک روی )٣

  شود با انتخاب یکی از رکوردھا، مرکز ھزینھ مورد نظر در فرم انداختھ می

  
دھد با  شود کھ لیست  داراییھا را نشان می باز می زیر ی پنجره ،ستون پالک جدید روی کلیدبا کلیک 

  شود نداختھ میمورد نظر در فرم ا داراییانتخاب یکی از رکوردھا، 

  

دھ د روی جمع دار  ش ود ک ھ اس امی جمع داران را نش ان می ب از می زیری وی کلید جمعدار کلیک کنید پنجرهر

  مورد نظر کلیک کنید تا در فرم انداختھ شود 
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مورد  مسئولدھد روی  را نمایشمی  مسئولھاشود کھ لیست  باز می زیری کلیک کنید پنجرهمسئول روی کلید 

  نظر کلیک کنید تا در فرم انداختھ شود

  

شود کھ محل استقرار دارایی را بھ صورت درختی  یم یبازا کلیک کنید پنجرهمحل استقرار روی کلید 
  .   مورد نظر کلیک کنید تا در فرم انداختھ شود محل مورد نظربر روی  دھد نمایش می

مورد پروژه  روی دھد  ھا را نمایش می کھ لیست پروژهشود  یم ی بازا کلیک کنید پنجرهپروژه روی کلید 
  .نظر کلیک کنید تا در فرم انداختھ شود

  شود سند در سیستم ذخیره می) ٣جدول شماره (٣کلید رویبا کلیک 

  

، روی )٣جدول شماره ( ٢ھای جدید بھ ھمین سند باید پس از کلیک روی کلید  برای اضافھ کردن دارایی

کھ روی نوار ابزار پایین قرار دارد، کلیک کنید و بھ تعداد مورد نظر رکورد  ) ٣جدول شماره (١کلید 

  .از نوار ابزار باال تمامی رکوردھا  را در سیستم ثبت کنید) ٣جدول شماره (٣وارد کنید سپس با زدن کلید
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یک کلیک کنید و برای حذف آیتمھای یک سندپس از کل) ٣جدول شماره (۴برای حذف یک سند روی  کلید 

جدول (۴، پس از انتخاب رکوردھای مورد نظز برای حذف، روی کلید )٣جدول شماره ( ٢روی کلید 

  .کھ روی نوار ابزار پایین قرار دارد کلیک کنید) ٣شماره 

  
دھد و با کلیک روی ھر سند تمامی آیتم  تب لیست تمامی اسنادی کھ در سیستم ثبت شده اند را نمایش می

  .دنوش داده میھای ھر سند نمایش 

Ø اسقاط دارایی 

  . شود اگر  محاسبھ استھالک یک دارایی  بھ پایان برسد دارایی  اسقاط می

 کلیک کنید) ٣جدول شماره (١برای ایجاد سند جدید روی کلید  )١

 
کنید ، تاریخ سند برابر تاریخ روز ثبت  گردد ،شرح سند را وارد  شماره سند بھ طور اتوماتیک ثبت می)٢

  .دنشاب یم دنس headerشود ، تاریخ موثر را نیز وارد کنید این فیلدھا مربوط بھ  یم

  

دھد  شود کھ لیست مراکز ھزینھ را نشان می باز می زیر ی پنجره ،ستون مرکز ھزینھ  کلیدبا کلیک روی )٣

  شود با انتخاب یکی از رکوردھا، مرکز ھزینھ مورد نظر در فرم انداختھ می

  
دھد با  شود کھ لیست  داراییھا را نشان می باز می زیر ی پنجره ،ستون پالک جدید روی کلیدبا کلیک 

  شود نداختھ میمورد نظر در فرم ا داراییانتخاب یکی از رکوردھا، 
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  شود سند در سیستم ذخیره می) ٣جدول شماره (٣کلید رویبا کلیک 

  

، روی )٣جدول شماره ( ٢ھای جدید بھ ھمین سند باید پس از کلیک روی کلید  برای اضافھ کردن دارایی

رکورد  کھ روی نوار ابزار پایین قرار دارد، کلیک کنید و بھ تعداد مورد نظر ) ٣جدول شماره (١کلید 

  .از نوار ابزار باال تمامی رکوردھا  را در سیستم ثبت کنید) ٣جدول شماره (٣وارد کنید سپس با زدن کلید

کلیک کنید و برای حذف آیتمھای یک سندپس از کلیک ) ٣جدول شماره (۴برای حذف یک سند روی  کلید 

جدول (۴ذف، روی کلید ، پس از انتخاب رکوردھای مورد نظز برای ح)٣جدول شماره ( ٢روی کلید 

  .کھ روی نوار ابزار پایین قرار دارد کلیک کنید) ٣شماره 

  
دھد و با کلیک روی ھر سند تمامی آیتم  تب لیست تمامی اسنادی کھ در سیستم ثبت شده اند را نمایش می

 .دنوش ھای ھر سند نمایش داده می

Ø بال استفاده کردن 

باشد چون در حالت  مبلغ استھالک اصلی می% ٣٠قانون، شرایط مورد نظر محاسبھ استھالک طبق در 

  .بالاستفاده است

  کلیک کنید) ٣جدول شماره (١برای ایجاد سند جدید روی کلید  )١
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کنید ، تاریخ سند برابر تاریخ روز ثبت  گردد ،شرح سند را وارد  شماره سند بھ طور اتوماتیک ثبت می)٢

  .دنشاب یم دنس headerشود ، تاریخ موثر را نیز وارد کنید این فیلدھا مربوط بھ  یم

  

دھد  شود کھ لیست مراکز ھزینھ را نشان می باز می زیر ی پنجره ،ستون مرکز ھزینھ  کلیدبا کلیک روی )٣

  شود با انتخاب یکی از رکوردھا، مرکز ھزینھ مورد نظر در فرم انداختھ می

  
دھد با  شود کھ لیست  داراییھا را نشان می باز می زیر ی پنجره ،ستون پالک جدید روی کلیدبا کلیک 

  شود نداختھ میمورد نظر در فرم ا داراییانتخاب یکی از رکوردھا، 

  

  شود سند در سیستم ذخیره می) ٣جدول شماره (٣کلید رویبا کلیک 
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، روی )٣جدول شماره ( ٢ھای جدید بھ ھمین سند باید پس از کلیک روی کلید  برای اضافھ کردن دارایی

رکورد  کھ روی نوار ابزار پایین قرار دارد، کلیک کنید و بھ تعداد مورد نظر ) ٣جدول شماره (١کلید 

  .از نوار ابزار باال تمامی رکوردھا  را در سیستم ثبت کنید) ٣جدول شماره (٣وارد کنید سپس با زدن کلید

کلیک کنید و برای حذف آیتمھای یک سندپس از کلیک ) ٣جدول شماره (۴برای حذف یک سند روی  کلید 

جدول (۴ذف، روی کلید ، پس از انتخاب رکوردھای مورد نظز برای ح)٣جدول شماره ( ٢روی کلید 

  .کھ روی نوار ابزار پایین قرار دارد کلیک کنید) ٣شماره 

  
دھد و با کلیک روی ھر سند تمامی آیتم  تب لیست تمامی اسنادی کھ در سیستم ثبت شده اند را نمایش می

  .دنوش ھای ھر سند نمایش داده می

Ø استفاده مجدد 

  .محاسبھ خواھد شد% ١٠٠صورت با وجود این شرایط استھالک از تاریخ موثر بھ 

  کلیک کنید) ٣جدول شماره (١برای ایجاد سند جدید روی کلید )١

 
کنید ، تاریخ سند برابر تاریخ روز ثبت  گردد ،شرح سند را وارد  شماره سند بھ طور اتوماتیک ثبت می)٢

  .دنشاب یم دنس headerشود ، تاریخ موثر را نیز وارد کنید این فیلدھا مربوط بھ  یم

  

دھد  شود کھ لیست مراکز ھزینھ را نشان می باز می زیر ی پنجره ،ستون مرکز ھزینھ  کلیدبا کلیک روی )٣

  شود با انتخاب یکی از رکوردھا، مرکز ھزینھ مورد نظر در فرم انداختھ می

  
  

 نکتھ
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  .دنک دارایی کار میباشد و بر مبنای سند بال استفاده کردن  این سند از نوع مبنادار می

اند را  شود کھ لیست داراییھایی کھ بال استفاده شده باز می زیر ی ستون پالک جدید پنجره کلید با کلیک روی

  شود مورد نظر در فرم انداختھ میدارایی یکی از رکوردھا،  ابدھد با انتخ نشان می

  

  شود سند در سیستم ذخیره می) ٣جدول شماره (٣کلید رویبا کلیک 

  

، روی )٣جدول شماره ( ٢ھای جدید بھ ھمین سند باید پس از کلیک روی کلید  برای اضافھ کردن دارایی

کھ روی نوار ابزار پایین قرار دارد، کلیک کنید و بھ تعداد مورد نظر رکورد  ) ٣جدول شماره (١کلید 

  .ھا  را در سیستم ثبت کنیداز نوار ابزار باال تمامی رکورد) ٣جدول شماره (٣وارد کنید سپس با زدن کلید

کلیک کنید و برای حذف آیتمھای یک سندپس از کلیک ) ٣جدول شماره (۴برای حذف یک سند روی  کلید 

جدول (۴، پس از انتخاب رکوردھای مورد نظز برای حذف، روی کلید )٣جدول شماره ( ٢روی کلید 

  .کھ روی نوار ابزار پایین قرار دارد کلیک کنید) ٣شماره 

  
دھد و با کلیک روی ھر سند تمامی آیتم  لیست تمامی اسنادی کھ در سیستم ثبت شده اند را نمایش می بت

  .دنوش ھای ھر سند نمایش داده می

  

Ø جداسازی  

  کلیک کنید) ٣جدول شماره (١برای ایجاد سند جدید روی کلید )١
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کنید ، تاریخ سند برابر تاریخ روز ثبت  گردد ،شرح سند را وارد  شماره سند بھ طور اتوماتیک ثبت می)٢

  .دنشاب یم دنس headerشود ، تاریخ موثر را نیز وارد کنید این فیلدھا مربوط بھ  یم

  

دھد  شود کھ لیست مراکز ھزینھ را نشان می باز می زیر ی پنجره ،ستون مرکز ھزینھ  کلیدبا کلیک روی )٣

  شود با انتخاب یکی از رکوردھا، مرکز ھزینھ مورد نظر در فرم انداختھ می

  
دھد با  شود کھ لیست  داراییھا را نشان می باز می زیر ی پنجره ،ستون پالک جدید روی کلیدبا کلیک 

  شود مورد نظر در فرم انداختھ می داراییانتخاب یکی از رکوردھا، 

  

  شود سند در سیستم ذخیره می) ٣جدول شماره (٣کلید رویبا کلیک 
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، روی )٣جدول شماره ( ٢ھای جدید بھ ھمین سند باید پس از کلیک روی کلید  برای اضافھ کردن دارایی

تعداد مورد نظر رکورد  کھ روی نوار ابزار پایین قرار دارد، کلیک کنید و بھ ) ٣جدول شماره (١کلید 

  .از نوار ابزار باال تمامی رکوردھا  را در سیستم ثبت کنید) ٣جدول شماره (٣وارد کنید سپس با زدن کلید

کلیک کنید و برای حذف آیتمھای یک سندپس از کلیک ) ٣جدول شماره (۴برای حذف یک سند روی  کلید 

جدول (۴مورد نظز برای حذف، روی کلید ، پس از انتخاب رکوردھای )٣جدول شماره ( ٢روی کلید 

  .کھ روی نوار ابزار پایین قرار دارد کلیک کنید) ٣شماره 

  
دھد و با کلیک روی ھر سند تمامی آیتم  تب لیست تمامی اسنادی کھ در سیستم ثبت شده اند را نمایش می

 .دنوش ھای ھر سند نمایش داده می

Ø برگشت از جداسازی  

  کلیک کنید) ٣جدول شماره (١برای ایجاد سند جدید روی کلید )١

 
کنید ، تاریخ سند برابر تاریخ روز ثبت  گردد ،شرح سند را وارد  شماره سند بھ طور اتوماتیک ثبت می)٢

  .دنشاب یم دنس headerشود ، تاریخ موثر را نیز وارد کنید این فیلدھا مربوط بھ  یم

  

دھد  شود کھ لیست مراکز ھزینھ را نشان می باز می زیر ی پنجره ،ستون مرکز ھزینھ  کلیدبا کلیک روی )٣

  شود با انتخاب یکی از رکوردھا، مرکز ھزینھ مورد نظر در فرم انداختھ می

  

 نکتھ  دنک باشد و بر مبنای  سند جداسازی دارایی کار می این سند از نوع مبنادار می                
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را  اند یی کھ جداسازی شدهشود کھ لیست  داراییھا باز می زیر ی ستون پالک جدید پنجره کلیدبا کلیک بر

  شود  مورد نظر در فرم انداختھ می داراییدھد با انتخاب یکی از رکوردھا،  نشان می

  

  شود سند در سیستم ذخیره می) ٣جدول شماره (٣کلید رویبا کلیک 

  

، روی )٣جدول شماره ( ٢بھ ھمین سند باید پس از کلیک روی کلید ھای جدید  برای اضافھ کردن دارایی

کھ روی نوار ابزار پایین قرار دارد، کلیک کنید و بھ تعداد مورد نظر رکورد  ) ٣جدول شماره (١کلید 

  .از نوار ابزار باال تمامی رکوردھا  را در سیستم ثبت کنید) ٣جدول شماره (٣وارد کنید سپس با زدن کلید

کلیک کنید و برای حذف آیتمھای یک سندپس از کلیک ) ٣جدول شماره (۴برای حذف یک سند روی  کلید 

جدول (۴، پس از انتخاب رکوردھای مورد نظز برای حذف، روی کلید )٣جدول شماره ( ٢روی کلید 

  .کھ روی نوار ابزار پایین قرار دارد کلیک کنید) ٣شماره 

  
دھد و با کلیک روی ھر سند تمامی آیتم  یستم ثبت شده اند را نمایش میتب لیست تمامی اسنادی کھ در س

  .دنوش ھای ھر سند نمایش داده می
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 تجدید دارایی

شود کھ این ھزینھ اضافی  شود، ھزینھ ای برای تعمیر در نظر گرفتھ می خراباگر دارایی در حین استفاده 

  .گیردشود تا محاسبھ استھالک بر اساس مبلغ جدید انجام  یم زده با مبلغ اولیھ دارایی جمع

شود سپس کاالیی کھ  در این فرم نرخ جدیدی کھ باید بھ مقدار اصلی اضافھ شود توسط کاربر وارد می

عملیات در سیستم  )٣جدول شماره ( ٣شود و با زدن دکمھ  قرار است افزایش  قیمت پیدا کند انتخاب می

  .شود یم تبث

  کلیک کنید) ٣جدول شماره (١ایجاد سند جدید روی کلید  برای)١

 
کنید ، تاریخ سند برابر تاریخ روز ثبت  گردد ،شرح سند را وارد  شماره سند بھ طور اتوماتیک ثبت می)٢

  .دنشاب یم دنس headerشود ، این فیلدھا مربوط بھ  یم

  

شود  افزایش قیمت کاال ھزینھ ای است کھ در صورت خراب شدن  دارایی  با  قیمت خرید دارایی جمع می

شود کھ لیست کاالھا را  باز می زیر ی کاال، پنجرهکلید با کلیک روی مقدار افزایش قیمت را وارد نمایید، 

  شود دھد با انتخاب یکی از رکوردھا، کد کاال و قیمت خرید مورد نظر در فرم انداختھ می نشان می

  
  .گردد بھ این ترتیب اطالعات مربوط بھ آیتم سند ثبت می
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، روی )٣جدول شماره ( ٢ھای جدید بھ ھمین سند باید پس از کلیک روی کلید  برای اضافھ کردن دارایی

کھ روی نوار ابزار پایین قرار دارد، کلیک کنید و بھ تعداد مورد نظر رکورد  ) ٣جدول شماره (١کلید 

  .از نوار ابزار باال تمامی رکوردھا  را در سیستم ثبت کنید) ٣جدول شماره (٣وارد کنید سپس با زدن کلید

ک کنید و برای حذف آیتمھای یک سندپس از کلیک کلی) ٣جدول شماره (۴برای حذف یک سند روی  کلید 

جدول (۴، پس از انتخاب رکوردھای مورد نظز برای حذف، روی کلید )٣جدول شماره ( ٢روی کلید 

  .کھ روی نوار ابزار پایین قرار دارد کلیک کنید) ٣شماره 

  
وی ھر سند تمامی آیتم دھد و با کلیک ر تب لیست، تمامی اسنادی کھ در سیستم ثبت شده اند را نمایش می

  .شود ھای ھر سند نمایش داده می
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  تغییر پالک دارایی

  .ھا اتفاق بیفتد این تغییر باید در سیستم ثبت شود اگر تغییری در پالک دارایی

 زیر ی کلید پالک اصلی کلیک کنید پنجرهروی  .کلیک کنید )٣جدول شماره (١برای تغییر پالک روی کلید 

  تا در فرم انداختھ شود کنید را انتخاب  ھا دھد یکی از دارایی ھا را نمایش می شود کھ اسامی دارایی باز می

  

دھد یکی از  را نمایش میھا  شود کھ اسامی دارایی باز می زیر ی کلید پالک فرعی کلیک کنید پنجرهروی 

  ھا را انتخاب کنید تا در فرم انداختھ شود  دارایی

  

  .کلیک کنید تا عملیات ذخیره گردد) ٣جدول شماره ( ٣توضیحات مربوطھ  را وارد کنید و روی کلید 

  

  

  صورت برداری دارایی
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در این قسمت امکان صورت برداری دارایی بھ تفکیک مرکز ھزینھ یا تحویل گیرنده یا محل استقرار ویا 

  .گروه دارایی وجود دارد

  کلیک کنید) ٣جدول شماره (١برای ایجاد سند جدید روی کلید )١

 
کنید ، تاریخ سند برابر تاریخ روز ثبت  گردد ،شرح سند را وارد  شماره سند بھ طور اتوماتیک ثبت می) ٢

  .دنشاب یم دنس headerشود ، مسئول صورت برداری را وارد کنید این فیلدھا مربوط بھ  یم

  

بر اساس راھا  لیست داراییشود کھ  باز می زیر ی پنجره پالک جدید کلیک کنیدکلید ستون روی ) ٣

با کلیک روی نحوه نمایش مورد دھد  نمایش میمرکزھزینھ، محل استقرار، تحویل گیرنده و گروه قوانین 

  شود نظر لیست دارای ھا باز می

  

  شود مایش داده میبا کلیک روی ھر ردیف از رکوردھای باال لیست دارایی ھا در پایین ن

  

کنید سپس بر روی ستون  ز این لیست انتخاب کنیدو بر روی کلید ذخیره کلیک ھای مورد نظر را ا دارایی

  ا غیر قابل استفاده را انتخاب کنیدو یکی از فیلدھای وجود دارد، وجود ندارد و ی کنید وضعیت کلیک 
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  .گیرد شود و صورت برداری دارایی انجام می یمیره اطالعات در سیستم ثبت ذخکلید با کلیک روی  

  

، روی )٣جدول شماره ( ٢ھای جدید بھ ھمین سند باید پس از کلیک روی کلید  برای اضافھ کردن دارایی

کھ روی نوار ابزار پایین قرار دارد، کلیک کنید و بھ تعداد مورد نظر رکورد  ) ٣جدول شماره (١کلید 

  .از نوار ابزار باال تمامی رکوردھا  را در سیستم ثبت کنید) ٣جدول شماره (٣وارد کنید سپس با زدن کلید

کلیک کنید و برای حذف آیتمھای یک سندپس از کلیک ) ٣جدول شماره (۴برای حذف یک سند روی  کلید 

جدول (۴، پس از انتخاب رکوردھای مورد نظز برای حذف، روی کلید )٣جدول شماره ( ٢روی کلید 

  .وی نوار ابزار پایین قرار دارد کلیک کنیدکھ ر) ٣شماره 

  
دھد و با کلیک روی ھر سند تمامی آیتم  تب لیست، تمامی اسنادی کھ در سیستم ثبت شده اند را نمایش می

  .دنوش ھای ھر سند نمایش داده می
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  گروھبندی داریی

  .درختی وجود داردھا بھ صورت سلسلھ مراتب  در سیستم دارایی ثابت امکان گروھبندی دارایی

  کلیک کنید) ١جدول شماره ( ١برای ایجاد شاخھ جدید روی کلید 

 

بدین ترتیب شاخھ جدید ایجاد . کلیک کنید) ١جدول شماره (٣عنوان گروه را وارد کنید و روی  کلید 

  گردد یم

  

٢روی کلیدبرای ایجاد یک زیر شاخھ، برای شاخھ مورد نظر، موس را روی شاخھ مورد نظر قرار دھید   

دھد روی دارایی  ھا را نمایش می شود کھ لیست دارایی باز می زیر ی کلیک کنید پنجره) ١جدول شماره (

  مورد نظر کلیک کنید تا در قسمت عنوان فرم انداختھ شود 

  

  .گردد بدین ترتیب زیر شاخھ جدید ایجاد می. کلیک کنید) ١جدول شماره ( ٣روی کلید 
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  دارایی ءاجزا

 .شود یم تبثدر این قسمت مشخصات دارایی از قبیل واحد سنجش، مقدار، مشخصات فنی و شرح اجزا 

  .در این بخش این امکان وجود دارد کھ جزئیات دارایی شرح داده شود

  کلیک کنید) ٣جدول شماره (١روی کلید 

  

دھد رکورد  ھا را نمایش می شود کھ لیست دارایی باز می زیر ی لید شماره پالک کلیک کنید پنجرهروی ک

  مورد نظر را انتخاب کنید تا در فرم انداختھ شود 

  

) ١جدول شماره ( ٣سپسروی کلید  مقادیر واحد سنجش، مقدار، مشخصات فنی و شرح اجزا را وارد کنید

  .گردد کلیک کنید  بدین ترتیب عملیات در سیستم ثبت می
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صدور سند حسابداریمحاسبھ استھالک

  حسابداریصدور سند 

ھا،  بھ ازای ھر ماھی کھ ھزینھ استھالک انجام گرفتھ است بھ تفکیک مرکز ھزینھ و طبقھ حساب دارایی

در صدور . گردد سند حسابداری صادر می ١٢بنابراین در ھر سال مالی . شود سند حسابداری صادر می

  .باشد سند حسابداری دارایی ثابت، ھزینھ استھالک بدھکار و استھالک انباشتھ بستانکار می

ھا بھ  دارایی ،با انتخاب ماه مورد نظر. توانیم سند حسابداری صادر کنیم  پس از محاسبھ استھالک می

با کلیک روی کلید صدور سند، سند حسابداری صادر شوند و  تفکیک مرکزھزینھ و طبقھ حساب لیست می

  .گردد می

  

  

قرار دارند ماه مورد نظر را انتخاب کنید  تاریخ ھا در وضعیت ثبت نشدھ دارایی  ،قبل از صدور سند

  گردد  صدرو سند برابر تاریخ روز ثبت می

  

  اند گروه بندی شدهومرکز ھزینھ   فکیک طبقھ حسابھا بھ ت دارایی 

  

  کلید صدور اسناد حسابداری کلیک کنید تا پنجره زیر نمایش داده شودروی 
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روی کلید صدور سند حسابداری کلیک کنید بدین ترتیب سند حسابداری بھ ازای ماه مورد نظر صادر 

 .گردد گردد  و وضعیت سند بھ اسناد  صادر شده تبدیل می یم
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