
 تفاٍت دٍ حساب اًذٍختِ ٍ رخیشُ دس حساتذاسی

  

 دس سَد تقسین اص قثل تایست هی کِ ،(سشهایِ اص ًسثتی هثل) هطخع هاخز یک اص ّستٌذ هثالغی( قاًًَی اًذٍختِ هثال طَس تِ) ّا اًذٍختِ 

  .گشدد جلَگیشی تکضش داسائی چشخِ اص هثلغ ایي خشٍج اص تا ضَد ًگْذاسی ای جذاگاًِ تػَست ٍ  ػٌَاى ایي تِ حساتی

ى صهاى خاغی تؼییي ًطذُ ٍ تٌا تش قاًَى ٍ یا تػوین سْاهذاساى ضشکت،داسای سقف هطخػی هی تاضذ .تشای تَجَد ضوٌا تشای آصاد ضذى آ  

  آٍسدى اًذٍختِ حتوا تایستی سَدی هَجَد تاضذ ، اها تشای تَجَد آٍسدى رخیشُ چٌیي الضاهی ٍجَد ًذاسد.

دسغذ سَد سال جاسی دس ًظش گشفتِ هیطَد ٍ ایي ػول تا صهاًی کِ  ۵اى رکش ایي ًکتِ ضشٍسی است کِ اًذٍختِ قاًًَی ّش سالِ تِ هیض  

 دسغذ اختیاسی هیثاضذ. ۰۱دسغذ سشهایِ ضشکت تشسذ الضاهی ٍ تثیطتش اص  ۰۱اًذٍختِ قاًًَی تِ هیضاى 

ضشکت دس تؼییي هیضاى آى ٍلی رخیشُ،هخضًی اص ّضیٌِ ّای تحقق یافتِ پشداخت ًطذُ است ٍ سقف هطخػی ًذاسد ًٍیض تػوین سْاهذاساى  �

  دخالت ًذاسد .

دس ٍاقغ رخیشُ تِ ّضیٌِ ّای گزضتِ اضاسُ هیکٌذ ٍلی اًذٍختِ استثاطی تا ّضیٌِ ّا دس صهاى گزضتِ ًذاسد . دس تؼضی کتاتْای قذیوی  �

 اًذٍختِ ٍ رخیشُ ٍ اًثاضتِ تِ یک هؼٌی هَسد استفادُ قشاس هیگشفتٌذ.

  دس تسیاسی اص هَاسد تجای یکذیگش استفادُ هی گشدًذ.اها هی تَاى هَاسد کاستشد آًْا سا تِ ضشح صیش تفکیک ًوَد: رخیشُ ٍ اًذٍختِ اغطالحات 

  هَاسد استفادُ اص اًذٍختِ: �

ا تخػیع ٍ هحذٍدیت دس سَد اًثاضتِ ػوَها تش اساس پیطٌْاد ّیات هذیشُ ٍ تػَیة هجوغ ػوَهی ٍ یا توَجة سػایت هفاد قشاسدادّا ٍ ی

الضاهات قاًًَی اًجام ضذُ ٍ یکی اص ضیَُ ّای گضاسضگشی تخػیع ٍ هحذٍدیت دس سَد اًثاضتِ ، ًوایص هجضای آى دس تشاصًاهِ هی تاضذ.ایي 

تخػیع ٍ هحذٍدیت دس سَد اًثاضتِ ،اًذٍختِ ًاهیذُ هی ضَد. هاًٌذ:اًذٍختِ قاًًَی، اًذٍختِ احتیاطی)ػوَهی(، اًذٍختِ 

 ....اختیاسی)قشاسدادی( ٍ..

 هَاسد استفادُ اص رخیشُ: �

جْت حساتْای داسایی ّا کِ ایٌگًَِ حساتْا ًطاى دٌّذُ کاّص ضٌاسایی ضذُ دس تْای توام ضذُ تشخی اقالم داسایی تَدُ ٍ تاػث هی گشدًذ 

اسصش هَجَدیْا ٍ سشهایِ  کِ داساییْای هزکَس تِ خالع اسصش تاصیافتٌی هٌؼکس ضًَذ.هاًٌذ: رخیشُ هطالثات هطکَک الَغَل، رخیشُ کاّص

  گزاسیْا.

 

ًکتِ : ّشچٌذ استْالک اًثاضتِ ًیض یک ًَع حساب داسایی هی تاضذ ٍلی تِ جْت تفاٍت دس ًَع کاّص دس داساییْای ثاتت هطَْد)استْالک،  �

 کاّص اسصش داساییْای ثاتت هطَْد هحسَب ًوی ضَد( اص اغطالح رخیشُ دس ایي خػَظ استفادُ ًوی ضَد.


