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  تیم نوین -برهان سیستم         طبقه بندی دارایی های ثابت -8مستند شماره

 بخش اول: مفاهیم

 ثابت هایدارایی -1

 فراهم را شرکت اهداف به دستیابی متمادی هایسال تا و رودمی بكار تجاری واحد عملیات عادی روال که در شودمی اطالق هاییدارایی به

 .شودمی تفكیك زیر عمده گروه دو به و نمایدمی

 تجهیزات، و آالت ماشین نقلیه، وسائط ،تأسیسات ساختمان، زمین، نظیر اقالمی هادارایی از گروه این :مشهود ثابت هایدارایی 1-1

 .دگیر می بر در را انبار نزد ای سرمایه اقالم و آالت ابزار منصوبات، و اثاثیه

  زمین - الف

 هایدارایی پایی بر و احداث به اقدام آن روی برتوان می و بوده شرکت تملك که در شودمی اطالق مشهود ثابت دارایی نوع آن به زمین

 .دنمو دیگری مشهود ثابت

 ساختمان – ب

 استفاده ساختمانی مصالح از آن ساخت در و گردیده تشكیل سقف و اطراف دیوارهای که از شودمی اطالق دارایی نوع آن به ساختمان

 تعمیرات، خدمات، انجام محصول، و مواد ،تأسیسات آالت ماشین از حفاظت جهت پوششیعنوان  به بتوان آن که از نحوی به .باشد شده

 .دنمو استفاده باشد، مرتبط شرکت موضوع که با فعالیتی گونه هر کلی برای طور به و سكونت

  تأسیسات- پ

 یا و تولیدی از اعم فعالیت امكان جهت شرکت در را الزم تسهیالت و امكاناتکه  است منقولی غیر مشهود ثابت هایدارایی ،تأسیسات

 : قبیل از .سازدمی مهیا رفاهی، و پشتیبانی

 برق، تابلوهای ) ژنراتورها ( برق مولد هایدستگاه مانند برق نیروی انتقال و تولید در استفاده مورد تأسیسات : رسانی برق و برق تأسیسات

 ...... و ترانسفورماتورها نیرو، انتقال خطوط

 و مخازن پمپ، موتور چاه، فاضالب، همچنین و آب انتقال و نگهداری ذخیره، امر در استفاده مورد تأسیسات : فاضالب و آب تأسیسات

 ....و آن شیرین آب هایدستگاه فاضالب، و رسانیهای آبکانال لوله، طریق از رسانیآب شبكه

 سوخت، مخازن چیلر، خانه، موتور و شوفاژ مانند هوا تهویه یا و گرمایش ایجاد جهت استفاده مورد تأسیسات : تهویه و حرارتی تأسیسات

 ....و هواکش فن،

 سرد محیط در که بایستی دیگری شدنی فاسد مواد نوع هر یا و محصوالت نگهداری جهت استفاده مورد تأسیسات : خانه سرد تأسیسات

 .شوند نگهداری

 هایدکل ، سیم بی هایدستگاه جمله از رادیویی و تلفنی از اعم ارتباطات ایجاد جهت در استفاده مورد تأسیسات : مخابراتی تأسیسات

 ... و تلفن مراکز ،هاپایه و محمل



 
 
 
 
 

 

3 

 

 دارایی ثابت

 1ویرایش شماره 

 

  تیم نوین -برهان سیستم         طبقه بندی دارایی های ثابت -8مستند شماره

 .اانباره یا وها ساختمان در ایمنی ضریب افزایش و حریق ایجاد از جلوگیری منظور به استفاده مورد تأسیسات : حریق اطفاء و اعالم سیستم

 ...و مخازن ، شكن فشار شیرهای انتقال، خطوط قبیل از گاز انتقال و تأمین جهت استفاده مورد تأسیسات :  تأسیسات

 

 نقلیه وسائط - ت

 شود، استفاده نشین سر یا و بار حمل و جابجایی برای آن از و نموده حرکت آن، در شده محرکه نصب قوه که توسط ای وسیله هرگونه

  تریلی و تانكر ،کامیون موتورسیكلت، بوس، مینی اتوبوس، جیپ، وانت، سواری، : مانند .گرددمی بندی طبقه نقلیه وسائط عنوان تحت

 ( .... و باری ، دار تانكر ، دار خانه سرد از )اعم

  تجهیزات و آالت ماشین - ث

 آالت ماشین -1 / ث

 گونه هر از استفاده با انسانی نیروی طریق از یا و آن در شده محرکه نصب قوه توسط یا و محرکه بوده قوه دارای که خود دارایی گونه هر

 .شودمی بندی طبقه عنوان این تحت باشد مؤثر شرکت هایدارایی سایر ساخت یا و شرکت اصلی فعالیت امر در مستقیماً ،محرکه نیروی

 : شودمی بندی دسته اصلی گروه 2 به و

 تراش، صفحه :قبیل از .شودمی گرفته بكار قطعات تعمیر یا و ساخت امر که در است آالتی ماشین : کارگاهی آالت ماشین  -1

 .نآ نظایر و آن خم ورق فرز، دستگاه

 ساختمانی و سازی راه .. و آسفالت تسطیح، گودبرداری، امر که در است آالتی ماشین : ساختمانی و راه سازی آالت ماشین  -2

 بلوك ماشین آسفالت، تهیه هایماشین فنیشر، مكانیكی، بیل لودر، غلطكها، گریدرها، بلدوزرها، انواع :نظیر .شودمی گرفته بكار

 .نآ نظایر و زنی

 

 : تجهیزات -2 / ث

 قرار استفاده مورد کاری محیط در گوناگون خدمات انجام یا و هادارایی سایر اندازی راه و تعمیر که جهت شودمی اطالق هاییدارایی به

 و زنی چسب تمبر، نقش ماشین ،هاباسكول و ترازوها انواع قبیل از .شودمی شرکت فعالیت روند در تسهیل موجب وجودشان و گیرندمی

 .نآ نظایر

 : تجهیزات و آالت ماشین ملحقات

 از یك هر که بطوری باشد، شده تشكیل پذیر تفكیك و متفاوت اجزای از تجهیزات و آالت ماشین اقالم از یك هر چنانچه خاص موارد در

 .شودمی اطالق تجهیزات و آالت ماشین ملحقات باشد، شناسایی قابل دستگاه یكعنوان  به مستقل طور به مزبور اجزای

  منصوبات و اثاثیه – ج
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  تیم نوین -برهان سیستم         طبقه بندی دارایی های ثابت -8مستند شماره

 لیكن نداشته مشارکت شرکت اصلی فعالیتکلی طور  به و تولید عملیات در مستقیم طور بهکه  است منقولی هایدارایی از عبارت اثاثیه

 ارتباطی، وسایل صندلی، میز، : مثال طور به شودمی گرفته بكار .... و رفاهی دفتری، اداری، امور انجام جهت ضروری وسایل عنوان به

 .... و بایگانی وسایل اداری، هایماشین

 

 آالت ابزار - ح

 تولید امر در لكن ،گیردمی قرار استفاده مورد خدمات و تولید عملیات روند که در شودمی اطالق کارگاهی منقول هایدارایی به ابزارآالت

 دستكش فورگون، برقی، مته ،کلنگ و بیل چكش، آچار، قبیل از شودنمی تلقی کارگاهی تجهیزات از بخشی عنوان به و ندارد نقش مستقیماً 

 .ددار قرار شكستگی و سرقت خسارت، معرض در اغلب اقالمگونه این .لقبی این از وسایل سایر و سطل ماسك، و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامشهود هایدارایی 2-1

 حق مانند شوند.می ایجاد عینی هایدارایی معموالً استفاده از و شده اطالق عینی ماهیت فاقد و پولی غیر دارایی یك به حق با رابطه در

 .اافزاره نرم و قفلی سر ،اختراع حق ،(تلفن گاز، برق، آب،امتیاز )

  

 مشهود ثابت هایدارایی شناخت های معیار

 :که شودمی شناسایی دارایی عنوان به زمانی مشهود ثابت دارایی قلم یك

 .دباش گیری اندازه قابل اتكاپذیر ای گونه به ، شرکت برای دارایی شده تمام بهای .1

 .دباش گیری اندازه قابل آتی منافع و ) سال یك از بیش الزاماً  ( طوالنی نسبتاً یا دائمی عمر دارای .2

 .دباش عینی موجودیت دارای .3

 عملیات در و است شده داشته نگه تجاری واحد توسط ، اداری مقاصد یا دیگران به اجاره ، خدمات و کاال عرضه یا تولید برای .4

 .گیردمی قرار استفاده مورد موثر طور به شرکت

 .دباش شده ساخته یا خریداری مالی دوره یك از بیش و مداوم برداری بهره قصد به .5

 .دنباش نظر مورد تجاری عملیات عادی دوره در آن فروش .6

 .دباش نشده خریداری گذاری سرمایه قصد به .7

 .دنباش کمتر شرکت ضوابط طبق شده تعیین نصاب حد از  هاآنارزش  .8

 در هاموجودی یا گذاری سرمایه عنوان تحت مورد به بنا و جداگانه باشد شده تحصیل فروش یا گذاری سرمایه قصد که به هاییدارایی

 . شودمی ثبت شرکت مالی هایحساب
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  تیم نوین -برهان سیستم         طبقه بندی دارایی های ثابت -8مستند شماره

 اموال -2

 یا و آمده در شرکت تملك به دیگر قانونی طریق هر به یا و شده خریداری شرکت که توسط شودمی اطالق مشهودی ثابت هایدارایی به

 : گرددمی بندی طبقه ذیل شرح به نفیس اموال و امانی اموال منقول، غیر اموال منقول، اموال دسته چهار به و .آیدمی در

  منقول اموال 1-2

شیایی مدنی، قانون 19 ماده مطابق شد ممكن دیگر محل به محلی از آن که نقل ا  خرابی آن محل یا خود به اینكه بدون با

 ....و اتومبیل صندلی، میز، مانند .است منقول ندرآ وارد

 .گردندمی تقسیم گروه سه به شرکت در ارزش و برداری بهره دوره مفید، عمر نظر نقطه از منقول اموال

 مصرفی اموال ) الف

 مصرفی غیر اموال ) ب

 مصرفی حكم در اموال ) پ

 

  مصرفی اموال ) الف

ستند اموالی صل تحت شرکت  مالی هایصورت در و بوده مدت کوتاه مفید عمر که دارای ه  با و گرفته قرار کاال و مواد موجودی سرف

صرف ستفاده یا و م ساب به مالی دوره طی آن ا شت و ملزومات : مانند .گرددمی منظور دوره هزینه ح صرفی، افزار نو  یدکی قطعات م

 ........ و مصرفی

 مصرفی غیر اموال ) ب

 اموال گونهاین  .داد قرار استفاده مورد مكررطور  به را آن بتوان اصلی مشخصات دادن دست از و محسوس تغییر که بدون هستند اموالی

 ،اثاثیه : مانند .ددارن را مالی دوره یك از بیش مفید عمر و گرفته قرار مشهود ثابت هایدارایی سرفصل تحت شرکت  مالی هایصورت در

 ....... و نقلیه وسائط ابزارآالت،

 

 

  مصرفی حكم در اموال ) پ

ستند اموالی ست سال یك از بیش  هاآنمفید  که عمر ه ساب تنظیم ،کم ارزش یا و ماهیت طبیعت، لحاظ از ولی ا  به  هاآنبرای  ح

 تحت  مالی هایصورت در اموال گونهاین .ندارد وجود  هاآن روی بر چسب بر الصاق به نیازی و نداشته ضرورت مصرفی غیر اموال صورت

 منگنه، مانند .گرددمی منظور دوره هزینه حساب به دوره طی آن مصرف با و شده بندی طبقهملزومات مصرفی  مواد موجودی سرفصل

 ....... و شک خط
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  تیم نوین -برهان سیستم         طبقه بندی دارایی های ثابت -8مستند شماره

 منقول غیر اموال 2-2

 به یا باشد ذاتی آن استقرار اینكه از اعم نمود نقل نتوان دیگر محل به محلی که از آنست منقول غیر مال مدنی قانون 12 ماده مطابق

 داخل آشی لوله ساختمان، زمین، : مانند .دشو آن محل یا مال نقص یا خرابی مستلزم آن انتقال و نقلکه  نحوی به ، انسان عمل واسطه

 ......و ساختمان

  امانی اموال 3-2

 به این  .گیرندمی یا گرفته قرار در اختیار سایر شرکت ها یا پیمانكارانکه  شودمی اطالق شرکت منقول غیر و منقول اموال دسته آن به

 .گرددمی اطالق ما نزد دیگران امانی اموال همچنین و دیگران نزد ما امانی اموال ،لاموا

 نفیس اموال  4-2

 در بایستی دارایی، بودن ارزش با دلیل به .باشدمی مشابه اموال از بیش مراتب به ارزشی دارای قدمت، دلیل بهکه  شودمی اطالق اموالی به

 د.گیر قرار خاص حفاظت تحت و شده نگهداری امن جای
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  تیم نوین -برهان سیستم         طبقه بندی دارایی های ثابت -8مستند شماره

 مخارج بعد از تحصیل دارایی-3

 جاری های هزینه  1-3

 های دوره جاری دوره بر عالوه آن منافع که صورتی در یا و شود جاری مالی دوره عاید تنها آن منافع رودمی که انتظار است هاییهزینه

 نگهداری و تعمیر هزینه مانند. شوندمی محسوب جاری دوره های هزینه عنوان به و است اهمیت کم مبلغ نظر از گیرد بر در نیز را آتی

کاری سرویس قبیل از ( آالت ماشین نگهداری و تعمیر هزینه ... (و بهداشتی هایسرویس تعمیر ساختمان، نقاشی ایزوگام، قبیل )از ساختمان

 ( ...و قطعات تعویض ،

 ای سرمایه مخارج 2-3

ست مخارجی سری نیز آتی های دوره به جاری دوره بر عالوه آن منافع رودمی انتظار و بوده اهمیت با مبلغ نظر که از ا  چنانچه .دیاب ت

 و شناسایی خصوص در معیارهایی گیری کار به .شودمی منظور دوره هزینه حساب به باشند اهمیت کم مبلغ نظر از ای سرمایه مخارج

 : از که عبارتند باشدمی ضروری جاری های هزینه از ای سرمایه مخارج تفكیك

 . ) باشد سال یك از بیش مفیدش عمر حداقل بایستی ) دارایی عمر طول . 1

 .یدارای مبلغ بودن اهمیت با . 2

 .دباش آتی منافع دارای. 3

 .دباش پذیر امكان آن آتی منافع از معقولی سنجش. 4

 های دوره جاری را رعایت می کند.درآمد  واین روش اصل تطابق هزینه  تبصره:

 

 

 

 

 

 

 دسته های زیر دسته بندی می شوند:مخارج بعد از تحصیل دارایی به 

 نوسازیتعویض و  -

 گسترش و الحاق -

 هزینه جابجایی و نصب مجدد -

 تعمیر و نگهداری -

 تعمیرات اساسی -

  از است عبارت آتی منافع

 .یدارای مفید عمر برآورد افزایش .1

 .یدارای ظرفیت افزایش .2

 .یعملیات های هزینه در کاهش یا و بازدهی کیفیت در اساسی بهبود .3
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  تیم نوین -برهان سیستم         طبقه بندی دارایی های ثابت -8مستند شماره

 ثابت در سیستم دارایی ثابت برهانهای طبقه بندی  دارایی بخش دوم؛ 

ثبت و نگهدای می شود. از این رو  در ماژول انبار  غالبا اطالعات مرتبط به موجودی کاال و اموال در حكم مصرفیتوجه: 

 پیش بینی شده است. ملزومات مصرفی، ابزارآالت و سایربرای تعریف اطالعات مرتبط با این نوع کاالها ماهیت های 

 

رار قدارایی ها بلند مدت بر اساس پارامتر های زیر از یكدیگر تفكیك می شود. تمامی اموالی که در یك طبقه در فرم طبقه بندی اموال 

 می گیرند با آنها یك رفتار انجام می شود:

: تمامی اموالی که در یك طبقه قرار می گیرند برای آن ها یك روش پیاده سازی می شود. انواع روش محاسبه استهالک .1

 ته های زیر می باشند:سروش های محاسبه استهالك در ماژول دارایی ثابت برهان شامل د

نحوه فرمول زیر برابر می باشد.  برای تمامی سالها میزان هزینه استهالك  یمروش خط مستقیم: در روش خط مستق 1-1

 :را نمایش می دهدمحاسبه استهالك 

((
ارزش اسقاط دارايي-بهاي تمام شده دارايي

عمر مفيد دارايي به سال
 تعداد روزهاي محاسبه*(365/(

ك برای سال کبیسه با غیر کبیسه در روش استهال هزینه  توجه شود: منطق برهان در محاسبه دارایی روزهای سال می باشد. از این رو 

 مستقیم تفاوت دارد.

 فرمول زیر را مشاهده نمایید: روش نزولی : در روش نزولی میزان استهالك به طول عمر دستگاه ارتباط مستقیم دارد.  2-1

بهاي تمام شده دارايي))) − ارزش اسقاط دارايي − (استهالك انباشته دارايي ∗ (𝟑𝟔𝟓/( نرخ استهالك ∗  تعداد روزهاي محاسبه

 

 

 

 بدون روش: در این حالت برای کاال پالك اموال صادر می شود ولی محاسبه استهالك انجام نمی شود.  3-1

 ماژول دارایی ثابت برهان می باشد. رد تصویر زیر گویای این حقیقت

 قانون 151جدول استهالکات موضوع ماده تبصره: تعریف درصد و روش استهالك مرجع قانونی دارد. برای مشاهده مرجع به 

 مراجعه نمایید. مالیاتهای مستقیم
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یز اموال در حكم خی نساله و بر 10ساله و برخی دیگر  3گروهی با عنوان اثاثیه اداری داشته باشیم و برخی مثال: در صورتی که 

 طبقه ایجاد شود. 3مصرفی باشند برای این گروه باید 
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ول دارایی ثابت ژدرمابرای هر طبقه روش پالك گذاری نیز باید مشخص شود. کلیه دارایی های ثابت  روش پالک گذاری: .2

 یكی از روش های زیر به خود پالك می گیرند:به برهان 

 پالك کننده جدا و گذاری پالك شتتروع شتتماره فیلدهای شتتود انتخاب دستتتی گذاری پالك روش که زمانی درروش دستتتی: 

 میشوند. کاربر هر پالکی که مد نظرش باشد را به صورت دستی انتخاب می کند.  فعال غیر بصورت

ستفاده نماید،  شرکت بخواهد همان منطق قبلی را ا ستقرار دارایی نماییم و  شرکتی اقدام به ا می توان روش توجه: چنانچه در 

 پالك گذاری را دستی انتخاب نمود.

ساده : ستم ، ساده اتوماتیك روش در روش اتوماتیك  شخص شماره از ها دارایی به سی شماره فیلد در شده م  پالك شروع ،

 . دهد می اختصاص پالك سیستم در ثبت و خرید ترتیب به است شده مشخص که پالك طول به توجه با ، گذاری

 یم لحاظ را دارایی طبقه یا شتتاخه کد اول ها دارایی پالك در ستتیستتتم ، ترکیبی اتوماتیك روش درروش اتوماتیك ترکیبی: 

شخص شماره از آن از بعد و نماید شماره فیلد در شده م شخص که پالك طول اندازه به ، گذاری پالك شروع ، ست شده م  ا

 . میدهد اختصاص

 

 

 

 

 

 

. متثال اگتر اطالعات مرتبط با حستابداری دارایتی هتای هتر طبقته در ایتن بختش مشتخص متی شتود حساب های مرتبط: .3

سیستم حسابداری معینتی بتا عنتوان اثاثیته اداری داریتم: معتین دارایتی ثابتت، استتهالك انباشتته، هزینته استتهالك و  در 

بتته دارایتتی )خریتتد، انتقتتال، فتتروش و...( اطالعتتات متتالی کتته مستتتقل از شترایط .... در ایتن بختتش مشتتخص متتی شتتود. هتر 

 وابسته است در این بخش مشخص می شود.

طبقته متورد  : هر طبقته متی توانتد اطالعتات تكمیلتی )صتفات ختاص ختود( بته ختود بگیترد. متثال اگتراطالعات تكمیلی .4

ت مترتبط بتا پتالك وستیله، شتماره شاستی، شتماره بعتد از تحصتیل دارایتی اطالعتا تتوانیموستایط نقلیته باشتد، متی  نظر

اقتدام بته ثبتت ایتن اطالعتات موتور و .... را نیز ثبت نماییم. با فعتال ستازی اطالعتات تكمیلتی مترتبط بتا طبقته متی تتوان 

 )این اطالعات در گزارش مرور نیز قابل گزارش گیری است(در زمان ثبت سند نماییم.

 

 می باشد که روش اتوماتیك ترکیبی انتخاب شده باشد. جدا کننده پالک  زمانی فعال -

 رقمی نمایش داده میشوند . 2و  4فیلدهای سال خرید و ماه در جدا کننده پالک بصورت  -

 و قبل های شاخه برای تواند نمی دیگر نماید مشخص را گذاری پالک های روش کاربر که ای طبقه هر روی بر -

 .نماید وارد  روش آن از بعد

 توجه

چنانچته بختتواهیم بتترای طبقته ای صتتورت بتترداری امتتوال انجتام دهتتیم در فتترم طبقتته بایتد بتترای ایتتن طبقتته  -

 امكان مربوطه را فعال نماییم.

در نرم افزار برهان اطالعات هر طبقه به سال متالی وابستته استت. یعنتی بترای هتر ستال متالی جهتت اقتدام و  -

 اد)کپی از سال قبل( شده باشد.رویت اطالعات طبقه باید برای آن سال طبقه ایج
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  حایز اهمیت می باشد.حال که با مفاهیم طبقه بندی  اموال آشنا شدیم ذکر نكات زیر در زمان تعریف دارایی ثابت 

 .تعریف طبقه اموال به صورت درختی می باشد -1

 .می گیردتخصیص داده شده به طبقه اموال، در روش پالك گذاری ترکیبی مورد استفاده قرار کد  -2

ساله  10پیشنهاد می شود نهایتا دو شاخه برای طبقه بندی استفاده شود. مثال طبقه اثاثیه شاخه اول و شاخه دوم اثاثیه  -3

 ساله مستقیم و اثاثیه فاقد روش 3مستقیم، اثاثیه 

 می شود.مشخص  مستقل از سایر طبقات ك گذاریالدر هر طبقه )زیر طبقه( منطق پ -4

 بر اساس محل استقرار دارایی کد بگیرد. زیرا با جابجایی اموال، پالك تخصیص داده شده فاقد معناستپالك دارایی نباید  -5

 .صیل دارایی مشخص می شودپالك دارایی در زمان تح -6

کد کاال نمایش داده می )لوك آپ مرجع(در لوك آپ باز شده  ،سیستم دارایی ثابتاز سیستم انبار به در زمان انتقال کاال  -7

 بعد از ذخیره سند در سیستم دارایی ثابت کد دارایی جایگزین کد کاال می شود.شود ولی 

در سیستم برهان از آنجایی که برخی از شرکت ها در زمان استقرار سیستم پالك دارایی های قدیم و بعد از استقرار  -8

 روش پالك بقه سیستم(سیستم منطقی جدید را برای پالك گذاری در نظر می گیرند، در فرم روش پالك گذاری )در ط

 گذاری برای سند استقراری و اسناد طی دوره متفاوت می باشد.

با تغییر سال مالی، )نخستین کاری که در سال مالی جاری بعد از تعریف شماره گذاری اسناد انجام می شود( باید در فرم  -9

 طبقه بندی اموال اقدام به کپی اطالعات از سال قبل نماییم.

 شخص شود:م دارایی )چه استقرار، چه خرید( باید اطالعات زیر حتمادر زمان تحصیل  -10

 پالك دارایی

 عنوان دارایی

 تاریخ بهره برداری

 تاریخ تحصیل

 مرکز هزینه

 محل استقرار

 ارزش دارایی

 . پالك در سیستم دارایی ثابت برهان می تواند هم کد باشد و هم حرف.11

حستابداری دارایتی هتا در فترم طبقته بنتدی امتوال و دارایتی ثابتت انجتام ستند . تنظیمات مرتبط با محاستبه و صتدور 12

در فترم محاستبه استتهالك  بهتره بترداری(تتاریخ )اولتین متاه بعتد از محاسبه استتهالك بته صتورت ماهیانته می شود.

 .دارایی ها، انجام میگیرد. صدور سند حسابداری استهالك دارایی ها نیز در منوی سایر عملیات انجام می شود
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