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فرایند جهانی سازی و کم رنگ شدن 
مرزه��ای اقتص��ادی کش��ورها براثر آن، 
اعمال سیاس��ت های آزادسازی و تعدیل 
اقتصادی را برای بس��یاری از کشورهای 
در حال توسعه ایجاب کرده است، از این 
لحاظ سیاست تعدیل اقتصادی از ابتدای 
ده��ه ی 1370 از س��وی بان��ک جهانی 
و صن��دوق بین الملل��ی پول ب��ه عنوان 
یک استراتژی توس��عه به کشورهای در 
حال رش��د باالخص ایران پس از جنگ 
تحمیلی، پیش��نهاد ش��ده بود. هدف این 
سیاس��ت، کاهش مداخل��ه ی دولت در 
اقتص��اد، ایجاد فض��ای آزاد و باز "بازار 

رقابتی" در نظام اقتصادی و رقابتی کردن 
بازارهای کاالها، خدمات، پول و سرمایه 

بوده است.
از آن ج��ا ک��ه فرایند جهانی س��ازی 
اقتصاده��ا، ل��زوم نظ��ارت ب��ر گردش 
مالی موسس��ات دولت��ی و عمومی را به 
مانند بخ��ش خصوصی و نظارت پذیری 
مس��ئولین و نظ��ام مالی آنه��ا را ایجاب 
می کن��د، بس��تر شفاف س��ازی اطالعات 
مال��ی، واق��ع گرای��ی مال��ی ودر نتیجه 
خردگرای��ی مالی را مهیا می س��ازد و آن 
نیز به نوبه خود عامل ایجادی اعتباردهی 
مال��ی و اقتصادی در داخ��ل و خارج از 

کش��ور برای موسس��ات دولتی و بخش 
عمومی مثل ش��هرداری است که این امر 
در نهای��ت، زمینه را ب��رای اخذ وام های 
ارزی ب��رای پروژه ه��ای عمرانی بزرگ 
ش��هرداری مثل مت��رو، طرح های بزرگ 
نفتی، پروژه های بزرگ نیروگاهی وغیره 
را از کشورهای وام دهنده یا بانک جهانی 
و صن��دوق بین المللی پول، مهیا می کند. 
مثاًل ش��هرداری تهران ب��رای تغییر بافت 
فرس��وده ی س��اختمانهای بس��یار متعدد 
جنوب تهران که در مقابل زلزله، به ّشدت 
آس��یب پذیر اس��ت، نیاز ب��ه اعتبارات 
ارزی بس��یار کالن��ی دارد که از س��وی 
بانک جهانی ی��ا صندوق بین المللی پول 
می تواند قابل مطالبه باشد )البته با در نظر 
گرفت��ن تحریم های جّدی ک��ه ارتباط با 
بازارهای مالی جهانی را دشوارتر ساخته 

چنین امری بعید است(. 
ب��اری ب��ا مالحظ��ه ی ای��ن مقدمه، 
ضرورت و ال��زام فنی واقتصادی نظارت 
و نظارت پذیری مالی برای موسس��ات و 
سازمان های بخش عمومی مثل شهرداری 
ته��ران که ت��ا قبل از س��ال 1385 دارای 
نظ��ام نقدی حس��ابداری ب��ود در فرایند 
جهانی سازی اقتصاد کشور، امری مهم و 
ناگزیر تلقی می شود و نظارت پذیری مالی، 
چنان که گفته ش��د، نیاز به شفاف سازی 
اطالعات مالی، جامع نگری شناس��ایی و 
ثبت تمامی وقای��ع و رویدادهای مالی و 
اقتصادی مرتبط درفضای حاکم اقتصادی 
موسسات و س��ازمان های بخش عمومی 
دارد. این نی��از به نوبه ی خود تغییر نظام 
حس��ابداری نقدی به حسابداری تعهدی 

را الزامی می کند.
نظام ه��ای حس��ابداری در زمین��ه ی 
شناس��ایی و ثبت وقای��ع و رویدادهای 
اقتص��ادی و مالی به چهار گروه تقس��یم 
می شوند که به شرح جدول یک است )با 
این توضیح که در جدول تنها از جنبه ی 
شناس��ایی هزینه و درآم��د توضیح ارائه 

شده است(:

فرهنگ کاشف بهرامی

حسابدار رسمی و مدرس دانشگاه

مزایای
حسابداریتعهدی
درمقابل
حسابدارینقدی
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براس��اس مفاهیم جدول یک، توس��عه و تکامل نظام های 
حس��ابداری ب��رای شفاف س��ازی اطالع��ات مالی ب��ه منظور 
نظارت پذی��ری مال��ی و اعتباربخش��ی به نظام اطالع رس��انی 
سیس��تم های مالی با حرکت از راس��ت به چ��پ جدول فوق 
امکان پذیر اس��ت، پس چنین نیست که بتوانیم به طور یکباره و 
جهش��ی از روش نقدی ب��ه روش تعهدی کامل دریک دوره ی 
س��ه یا چهار ساله برسیم. این اش��تباهی فنی و تصوری اشتباه 
است، بلکه باید به طور تدریجی و با طراحی برنامه ریزی شده، 
سیستم های نرم افزاری حسابداری را گام به گام و موازی با نظام 
دس��تی حس��ابداری، ابتدا از روش نقدی به روش تعدیل شده 
نقدی، تبدیل کنیم و پس از طی طریق الزم بر مبنای یک برنامه ی 
زمان س��نجی دوراندیش��انه و با درک ضرورت بسترسازی های 
الزم و مهیا کردن زمینه های ضروری نظام حسابداری و تربیت 
نیروهای متخصص حس��ابداری که باید همسو با این تغییرات 

پی��ش روند، روش تعدیل ش��ده ی نقدی را ب��ه روش تعدیل 
ش��ده ی تعهدی تبدیل نمائیم که حداقل تا پایان مرحله سوم تا 
به خوبی درنظام مالی و اداری جای بیافتد، حدود 7 تا 8 س��ال 
زم��ان خواهد برد. به طور خاص، برای س��ازمان بزرگی مانند 
ش��هرداری تهران ک��ه تبدیل نظام آن از روش نقدی در س��ال 
1384 به نظام تعهدی تعدیل یافته درسال 1389، موجب شده 
بودجه ی اعتبارات جاری و عمرانی ش��هرداری در سال 1384 
را از هزار میلیارد تومان به 7600 میلیارد تومان در سال 1389 
رس��انیده که معادل حدود یک چهارم بودجه کل کشور است، 
اّما تا رسیدن به روش تعهدی کامل در نظام حسابداری و مالی 

شهرداری راه نسبتًا پر چالش وزمان بری وجود دارد. 
در جدول دو مزایای حس��ابداری تعهدی کامل در مقایسه 
با حس��ابداری نقدی پس از تحقیقات صورت پذیرفته، منظور 

شده است.

روش تعهدی کاملروش تعدیل شده تعهدیروش تعدیل شده نقدی روش نقدی

شناس��ایی  ش��دن  موک��ول 
درآمده��ای مس��تمر و غیر 
مس��تمر ب��ه وص��ول نقدی 
آنه��ا و همچنی��ن موک��ول 
گردیدن شناس��ایی هزینه ها 

به پرداخت نقدی آنها.

◄◄◄◄●
)مرحله ی اّول(

برخ��ی از هزینه ها نه صرفًا 
هنگام پرداخت، بلکه هنگام 
تحمل نیز شناس��ایی و ثبت 
می ش��وند اّما درآمدها فقط 
هن��گام دریافت نقدی، ثبت 

می شوند.

◄◄◄●
)مرحله دّوم(

تمامی هزینه ها به محض تحمل 
و نه صرفًا پرداخت، شناسایی و 
ثبت می شوند ولی درآمدها فقط 
هن��گام وصول ثبت نمی ش��وند 
بلک��ه باید نزدیک به آس��تانه ی 
وص��ول برس��ند، تا شناس��ایی 

وثبت شوند. 

◄◄●
)مرحله سّوم(

تمامی هزینه ها نه تنها به محض 
تحمل، بلک��ه حتی اگر احتمال 
ممکن درتحمل اش درآینده نیز 
برای واحد تجاری قابل تصور 
باشد، شناسایی و ثبت می شوند. 
و تمام��ی درآمدها ن��ه صرفاً به 
هنگام وص��ول بلکه به محض 
تحق��ق نی��ز، شناس��ایی و ثبت 
می شوند، حتی اگر به آستانه ی 
وصول نیز نزدیک نشده باشند.

۞ ◄●
)مرحله چهارم(

جدول یک-چهار گروه نظام حسابداری
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جدول دو- مزایای حسابداری تعهدی در "مقایسه ی انطباقی" با حسابداری نقدی

ف
در صورت استفاده از روش ها و شیوه هایردی

حسابداری نقدی
 در صورت استفاده از روش ها و شیوه های

حسابداری تعهدی کامل

1
عدم شناس��ایی کامل حس��اب ها و اس��ناد دریافتنی اعم 
از تج��اری و س��ایر ودر نتیج��ه ع��دم انع��کاس آنها در 

صورت های مالی اساسی

شناس��ایی کامل حساب ها و اس��ناد دریافتنی اعم از تجاری و 
سایر وانعکاس آنها در صورت های مالی اساسی

2
عدم شناسایی کامل حقوق مالی بستانکاران اعم از تجاری 
و س��ایر و در نتیجه عدم شناسایی تعهدات پرداختنی اعم 

از قطعی و احتمالی.

شناس��ایی کامل حقوق مالی بستانکاران اعم از تجاری و سایر 
و در نتیجه شناس��ایی کامل تعهدات پرداختنی اعم از قطعی و 

احتمالی.

3

عدم ثبت تعداد معتنابهی از معامالت پایاپای )تهاتری(، به 
دلیل ماهیت غیر نقدی این گونه رویدادهای مالی.

ثب��ت کامل معامالت پایاپای )تهاتری( - غیر نقدی- وتوانایی 
شناس��ایی کامل وقایع ورویدادهای مالی غیرنقدی در سیستم 
حسابداری وانعکاس کامل آنها درمجموعه صورت های مالی 

اساسی.

4
به تعویق انداختن شناس��ایی و ثبت درآمدهای مستمر و 
غیر مس��تمر ب��ه وصول نقدی آنه��ا و همچنین به تعویق 

افتادن شناسایی و ثبت هزینه ها به پرداخت نقدی آنها

شناس��ایی و ثبت درآمدهای مس��تمر و غیر مس��تمر در لحظه 
تحقق آنها و شناس��ایی و ثب��ت هزینه ها نه تنها هنگا م تحقق، 

بلکه حتی در صورت احتمال ممکن در وقوع آنها، درآینده

5

منظور کردن کلی��ه دارایی ها و پروژه ها به عنوان هزینه ی 
سال )به دلیل عدم انفکاک هزینه های سرمایه ای از جاری( 
که منجر به عدم امکان ردیابی، کنترل و مدیریت دارایی ها 
ش��ده و در نتیجه موجب اخالل در استقرار سیستم بهای 
تم��ام ش��ده پروژه ه��ا و دارایی های در جریان س��اخت 

می گردد.

شناس��ایی و تفکیک هزینه های س��رمایه ای از جاری که منجر 
به شناس��ایی و ثبت کلیه دارایی ها، طرحها و پروژه ها ش��ده و 
موجب می ش��ود منافع بهره برداری از این دارایی ها به تناسب 
تخصیص هزینه اس��تهالک دارایی در طول عمر مفیدش بطور 
سیس��تماتیک، مقاب��ل همدیگر قرار گیرند، ت��ا نتیجه عملکرد 
مالی [سود و)زیان( دوره] بطور جامع و صحیح قابل احتساب 
باش��د و در نتیجه: امکان ردیابی، کنترل و مدیریت دارایی ها و 
پروژه ها را میسر می س��ازد و در نهایت حسابداری تعهدی به 
اس��تقرار صحیح سیستم بهای تمام شده پروژه ها و دارایی های 
در جریان س��اخت به دلیل تش��خیص و شناسایی دقیق مراکز 

هزینه “Cost center” کمک شایان توجه ای می کند.

6

از قلم افتادگی ثبت بسیاری از سرمایه گذاری های “واحد 
اقتص��ادی بخش عمومی غی��ر دولتی” در س��ازمان های 
وابسته و عدم ثبت تعداد معتنابهی از مشارکت های “واحد 

اقتصادی بخش عمومی غیر دولتی” با بخش خصوصی

شناس��ایی و ثبت کلیه سرمایه گذاری ها در سازمان های تابعه و 
وابسته اعم از اصلی و فرعی و همچنین ثبت کلیه مشارکت هایی 
که »واحد اقتصادی – تج��اری« با بخش خصوصی، بموجب 

پروتکل ها و قراردادهای منعقده، برقرار می کند.

7

عدم شناسایی و ثبت کامل سهم »واحد اقتصادی« از سود 
حاصل از ماحصل مش��ارکت های اتمام یافته و همچنین 
سود ناشی از فروش واحدهای اقتصادی متعلق به »واحد 
اقتص��ادی بخش عموم��ی غیر دولتی«، ب��ه دلیل ابهامات 

ناشی از نحوه ثبت و نگهداری اطالعات مربوطه.

شناس��ایی و ثبت کامل سهم »واحد اقتصادی« از سود حاصل 
از ماحصل مش��ارکت های اتمام یافته و همچنین سود ناشی از 
فروش واحدهای متعلق به “واحد اقتصادی – تجاری” به دلیل 
جامعیت در ش��فاف سازی و پردازش اطالعات مالی ناشی از 
دیدگاه تعهدی ب��ه رویدادها و وقایع مالی و اقتصادی مترتب 

بر واحد اقتصادی.
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ف
در صورت استفاده از روش ها و شیوه هایردی

حسابداری نقدی
 در صورت استفاده از روش ها و شیوه های

حسابداری تعهدی کامل

8

انع��کاس هزینه های تحقق یافته دوره ک��ه به دلیل فقدان 
اعتبار و به منظور اجتناب از آشکار گردیدن انحرافات نا 
مس��اعد از بودجه مصوب در قالب سرفصل حساب های 
دریافتنی )در صورت پرداخت( و حساب های پرداختنی 
)درصورت عدم پرداخت(، به سنوات آتی منتقل و منجر 
ب��ه اخالل در ارزیابی صحیح عملکرد واقعی در مقایس��ه 

با بودجه ی عملیاتی و تصمیم گیری های آتی می گردند.

به دلی��ل شناس��ایی و ثبت کلیه هزینه ه��ای تحقق یافته و حتّی 
شناس��ایی و ثبت کلیه هزینه هایی که احتمال ممکن در تحقق 
آنها در آینده وجود دارد، مقایس��ه بودجه عملیاتی به خصوص 
بودج��ه انعطاف یافت��ه )Flexible Budget( با عملکرد واقعی 
میس��ر می ش��ود ودر نتیجه امکان شناس��ایی دقیق انحرافات 
مس��اعد و نامس��اعد عملکرد واقعی با بودج��ه ی عملیاتی و 
انعطاف یافته بر مبنای س��طح ظرفیت یا کارکرد واقعی، تحقق 
م��ی یابد و با گزارش دهی مناس��ب نظام تعه��دی در ضمن 
دوره های مالی، امکان بازخوردهای )Feed back( اطالعاتی و 
در نتیجه عملیاتی در درون تش��کیالت س��ازمان یا حتی برون 
س��ازمان را برای مدیران “واحد اقتصادی” مهیا می س��ازد. که 
در ارتقای عملکرد مدیران اجرایی چه از لحاظ “ اثر بخش��ی” 
و چ��ه از لحاظ “کارایی” بس��یار موثر و مفید اس��ت. چرا که 
زمینه ه��ای ارزیابی صحیح از عملکرد واقعی را در مقایس��ه با 

بودجه عملیاتی و تصمیم گیری های آتی، مهیا می کند.

9

عدم هماهنگی و انطباق اطالعات سیس��تم های جانبی با 
دفاتر، از جمله مغایرت اطالعات دارایی های ثابت مندرج 
در دفاتر با سیستم اموال و اداره امالک هر منطقه و سازمان 
امالک و مستغالت و اداره کل پشتیبانی، “واحد اقتصادی 
که از روش نقدی” اس��تفاده می کند و مغایرت اطالعات 
اس��ناد دریافتنی )سررس��ید نشده و سررس��ید گذشته ی 
واخواس��ت ش��ده( با اطالعات دفاتر و سیستم درآمد و 
واحدحقوقی، همچنین مغایرت اطالعات مش��ارکت ها و 
س��رمایه گذاری ها طبق دفاتربا واحد مشارکت ها و واحد 

امالک در هر منطقه.

 قابلیت انطباق دقیق و جامع سیس��تم ه��ای جانبی اطالعاتی 
از جنبه ه��ای مقداری و ماهیتی در بخ��ش امالک و انبارهای 
»واحد اقتصادی« با سیس��تم جامع حسابداری تعهدی کامل و 
انجام عملیات اموال گردانی و انبارگردانی در مقاطع مشخص 
از س��ال مالی و قابلیت مقایس��ه ای نتایج واقعی اموال گردانی 
و انبارگردانی با سیس��تم حسابداری تعهدی و شناسایی دقیق 
مغایرات احتمالی و س��پس رفع مغایرات از طریق شناس��ایی 
و ثب��ت آثار مالی ناش��ی از رفع مغایرات نتای��ج نهایی اموال 
گردانی و انبار گردانی با سیس��تم پردازش اطالعات مالی نظام 

حسابداری تعهدی کامل.

10

ع��دم رعایت یک از اص��ول بنیادین حس��ابداری به نام 
»اصل وض��ع هزینه های ی��ک دوره از درآمد های همان 
دوره و مرب��وط به آن دوره« که ب��ه اصل تطابق معروف 
اس��ت. که این عدم رعایت توس��ط روش نقدی موجب 
می ش��ود که هر دریافتی به عن��وان درآمد و هر پرداختی، 
هزینه محسوب شود – فارغ از این که تالش برای تحقق 
آن در چه س��الی اتفاق افتاده اس��ت ک��ه این امر موجب 
می شود، بررسی صورت های مالی مشکل شود و همواره 
در مورد س��نجش عملکرد واقعی با ابهام و تردید مواجه 
شوند. در نتیجه صورت های مالی تهیه شده بدون رعایت 
اس��تانداردهای حسابداری بوده که از قابلیت اتکای کافی 

و الزم برخوردار نیست. 

رعای��ت کامل »اصل وضع هزینه های یک دوره از درآمد های 
 Matching« هم��ان دوره و مرب��وط به آن دوره، اص��ل تطابق
Principal« که در نهایت قابلیت س��نجش و بررس��ی دقیق و 
ش��فاف عملکرد واقعی با بودج��ه عملیاتی و همچنین قابلیت 
س��نجش ومقایس��ه ی صحیح عملکرد واقع��ی ادوار مختلف 
مالی با یکدیگر را، موجب می ش��ود. در نتیجه مدیران تصمیم 
گیرنده یا مراجع ذیصالح، همواره در مورد س��نجش عملکرد 
واقعی با شفافیت و اطمینان مواجه می شوند که سنگ زیر بنای 
برنامه ریزی ه��ای صحیح و جامع آین��ده و تصمیم گیری های 

واقع گرا برای آینده می باشد.
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 در خصوص واحدهای تجاری واگذار ش��ده به صورت 
تعهدی ب��ه »واحد اقتصادی بخش عموم��ی غیر دولتی« 
به دلی��ل آنکه از روش نقدی اس��تفاده می ش��ود ودر این 
رابط��ه دریافت و پرداخت نقدی صورت نگرفته اس��ت، 
این واگذاری ها در حس��اب ها و صورت های مالی »واحد 

اقتصادی« مزبور ثبت و منعکس نمی شود.

کلی��ه واحده��ای تجاری واگذار ش��ده به »واح��د اقتصادی« 
به ص��ورت تعهدی در حس��اب ها شناس��ایی و ثبت ش��ده و 

درنهایت در صورت های مالی اساسی منعکس می شود.

12

در روش نق��دی »واح��د اقتص��ادی« قادر نیس��ت که از 
س��ازمان های بین المللی وام دریافت کند چون نمی تواند 
ضمان��ت پرداخت وام را انج��ام دهد، بنابرای��ن نیازمند 

دولت می شود.
همچنین وام های دریافتی از س��ازمان ها و نهادهای دولتی 
و تعهدات مرتبط با آنها، به صورت مناسب در حساب ها 
منعکس نمی ش��وند و ش��فافیت اطالعاتی مناس��ب برای 
ارتقای اعتب��ار مالی “واحد اقتص��ادی وام گیرنده” برای 
طرف ه��ای وام دهنده به وج��ود نمی آید. ک��ه قطعًا منجر 
ب��ه ارائه ی تس��هیالت مالی و غیر مالی بیش��تر توس��ط 

اعتباردهندگان و وام دهندگان، نخواهد شد.

در روش تعه��دی » واحد اقتصادی« ق��ادر خواهد بود با اخذ 
رتبه بندی بین المللی، این امکان را به وجود آورد که هر سازمان 
بین المللی با توجه به ای��ن اعتبارات، به “واحد اقتصادی” وام 
پرداخ��ت نماید، در چنین ش��رایطی “واحد اقتصادی” نیازمند 
دولت نیس��ت و روی پاهای نیرومند خویش ایستاده است و 

اعتماد به نفس انجام معامالت بین المللی را پیدا می کند.
همچنی��ن وام های دریافت��ی از س��ازمان ها و نهادهای دولتی 
و تعه��دات مرتبط با آنها، به صورت مناس��ب در حس��اب ها 
منعکس می شوند. و ش��فافیت اطالعاتی مناسب برای ارتقای 
اعتبار مالی “واحد اقتص��ادی وام گیرنده” برای طرف های وام 
دهنده بوجود می آید، که قطعًا منجر به ارائه تس��هیالت مالی و 
غیر مالی بیش��تر توسط اعتباردهندگان و وام دهندگان، خواهد 

شد.

13

س��ود یا )زیان( ناش��ی از تس��عیر ن��رخ ارز دارائی ها و 
بدهی های ارزی در تاریخ ترازنامه به دلیل انجام معامالت 
تجاری ارزی با واحدهای اقتصادی فرا مرزی، شناسایی و 
ثبت نمی شود، و در صورت های مالی منعکس نمی شود. 
همچنین در زمان تبدیل و تسویه قطعی بدهی های ارزی 
و دریافت مطالبات ارزی س��ود و )زیان( ناشی از تبدیل 

نرخ ارز شناسایی وثبت نمی شود. 

س��ود یا )زیان( ناشی از تسعیر نرخ ارز دارائی ها و بدهی های 
ارزی در تاریخ ترازنامه به دلیل انجام معامالت تجاری ارزی با 
واحدهای اقتصادی فرا مرزی، شناسایی و ثبت می شود، و در 
صورت های مالی منعکس می ش��ود. عالوه برآن فرایند تسعیر 
نرخ ارز در مورد عملی��ات خارجی که جزو الینفک عملیات 
ش��رکت اصلی باش��د نیز شناسایی ش��ده و همچنین در زمان 
تبدیل و تس��ویه قطعی بدهی ه��ای ارزی و دریافت مطالبات 
ارزی، س��ود و )زیان( ناشی از تبدیل نرخ ارز، شناسایی وثبت 
می شود. و همین امر یکی از عوامل اعتباربخشی بین المللی به 

واحد اقتصادی می شود.

14

روشن نبودن بهای تمام شده تولیدات، خدمات وپروژه ها 
و عدم لحاظ آن در فرایند حس��ابداری و از دس��ت دادن 
فرصت ه��ای س��رمایه گذاری و تصمیم گیری های بهینه ی 

اقتصادی و مالی در عرصه ی داخلی و بین المللی.

امکان دس��تیابی به سیستم مناس��ب جهت محاسبه بهای تمام 
ش��ده خدمات، تولیدات و پروژه های عمرانی را میسر می کند 
ک��ه این امر موجب امکان اس��تفاده ی بهینه از منابع محدود به 
منظور ارائه ی محصوالت و خدمات مناس��ب، مدیریت موثر 
برهزینه خدمات و پروژه ها، سازماندهی، برنامه ریزی و کنترل 
خدمات و پروژه ها و همچنین تخصیص منابع به فرصت های 
ارزش آفرین سرمایه گذاری، چه در عرصه ی داخلی و چه در 

عرصه ی بین المللی را، مهیا می سازد.
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معاوضه های انجام ش��ده در خصوص دارایی های »واحد 
اقتص��ادی« در بی��ن س��ازمان ها و واحدهای وابس��ته در 

حساب ها منعکس نمی شود. 
ونیز عدم تشخیص و شناسایی سود یا )زیان( ناشی از این 
معاوضه ها و همچنین عدم شناسایی و ثبت سود یا )زیان( 
ناش��ی از واگذاری ها و ف��روش اموال و دارائیهای ثابت به 
واحدهای تابعه و وابسته و سایر اشخاص ثالث در دفاتر و 

در نتیجه عدم انعکاس در صورت های مالی اساسی.

کلیه معاوضه های انجام ش��ده در خصوص دارایی های »واحد 
اقتصادی« در بین س��ازمان ها و واحدهای وابسته در حساب ها 

منعکس می شود.
و شناس��ایی سود یا )زیان( ناشی از این معاوضه ها در دفاتر و 
صورت های مالی. و همچنین شناس��ایی کامل سود یا )زیان( 
ناش��ی از واگذاری ه��ا و فروش ام��وال و دارائی های ثابت به 
واحدهای تابعه و وابس��ته و سایر اشخاص ثالث در دفاتر ودر 

نتیجه انعکاس مناسب در صورت های مالی اساسی.

16
عمدتاً و در بیش��تر مواقع، حساب های س��پرده ها و کسور 
قانونی مرتبط با افراد و پیمانکاران، طی س��ال در دفاتر ثبت 
نمی شوند و امکان کنترل و پیگیری مناسب آنها میسر نیست.

در کلیه موارد، حس��اب های سپرده ها و کسور قانونی مرتبط با 
افراد و پیمانکاران، طی س��ال در دفاتر ثبت می شوند و امکان 

کنترل و پیگیری مناسب آنها میسر نیست.

17

حساب های الزم و کنترل مناسب جهت موجودی های مواد 
و کاال نگه��داری نمی گردند و امکان کنترل موجودی های 
پایان س��ال با دفات��ر وجود ندارد واگر نتای��ج انبارگردانی 
موجب کشف اضافی و کسری موجودی انبارشود، امکان 
اصالحات و تعدیالت ضروری در حساب ها میسر نیست.

حس��اب های الزم و کنترل مناسب جهت موجودی های مواد و 
کاال در سیستم حسابداری تعهدی نگهداری می گردند و امکان 
کنترل موجودی های پایان س��ال با دفاتر وجود دارد واگر نتایج 
انبارگردانی موجب کشف اضافی و کسری موجودی انبارشود، 
امکان اصالحات و تعدیالت ضروری در حساب ها میسر است.

عدم توانایی اعمال فرایند تلفیق صورت های مالی مناطق 18
یا شرکت های تابعه و وابسته 

توان�ای��ی ک�امل در اع�مال صحی��ح فرایند تلفیق صورت های 
مالی مناطق یا شرکت های وابسته و تابعه اعم از اصلی و فرعی.

19

با توجه به م��وارد 18 گانه فوق، همواره رس��یدگی های 
حسابرس��ان مستقل، به دلیل آثار اساسی موارد مندرج در 
بندهای مربوط به تعدیالت قطعی ونیز نامش��خص بودن 
پیامده��ای ناش��ی از رفع آثار و موارد متع��دد ابهامات و 
محدودیت های مهم موجود بر صورت های مالی اساسی، 

منتج به “عدم اظهار نظر” می گردد.

با توجه به وظیفه ی پاس��خ گویی مالی،عملیات��ی و قانونی در 
قبال نهادهای نظارتی و اس��تفاده کنندگان از صورت های مالی 
)ش��هروندان، نمایندگان قانونی و نهادهای مس��تقل، دولت و 
واحدهای تابعه آن، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، مدیران و 
مقامات ارش��د اجرایی(، موضوع تبدیل نظام نقدی به تعهدی 
به مثابه پیش نیاز اساسی تغییر در اظهارنظر حسابرس مستقل، 
از وضعیت عدم اظهار نظر به اظهارنظری مناس��ب )مطلوب یا 
مش��روط(، به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر تلقی می ش��ود. 
چ��را ک��ه اعمال روش تعه��دی کامل در عین حال، س��رعت 
بازرس��ی های مالی را افزایش داده، و نیز بازرسی و حسابرسی 
را روان تر و دقیق تر می نماید و درنهایت زمینه ی “حسابرسی 

حرفه ای” را میسر می سازد.

حال پرس���ش ای�ن اس��ت که چرا با وجود مزایای متعدد 
روش تعه�دی نس��بت به روش نقدی، باز هم در سازمان های 
دولتی و وزارتخانه ها و ش��هرداری ها از روش نقدی اس��تفاده 

می شود؟ 
مهم ترین دالیل تبدیل نشدن مبنای حسابداری سازمان های 

دولتی ایران از نقدی به تعهدی موارد ذیل است:
1. ع��دم وجود نیروی متخصص و توانا در رده های باالیی 
واحدهای مالی دس��تگاه های دولت��ی، به دلیل ضعف در جذب 

متخصصان، به  س��بب حقوق و مزای��ای ناچیزی که به آنها در 
صورت استخدام، پرداخت می شود.

2. مهیا نبودن زمینه ها و بسترهای مناسب، همچون آموزش 
نیروها توسط خبرگان امور مالی.

3. نب��ود نرم افزاره��ای مناس��ب و ایده آل ب��رای رفع نیاز 
دس��تگاه های دولتی برای اس��تفاده در حس��ابداری تعهدی و 

همچنین رفع نیازهای مرتبط با جریان نقدی.
4. عدم انجام اصالحات و تعدیالت اساس��ی در س��ازمان 



53

و روش ه��ای حس��ابداری دولت��ی و ع��دم طبقه بندی صحیح 
حساب ها وعدم ارائه ی کدینگ حسابداری مناسب جهت رفع 

کلیه ی نیازهای مدیریتی.
5. ال��زام اجرا و کنترل بودجه ی مص��وب برنامه ای - و نه 
عملیاتی– و مقایس��ه ی درآمدها و س��ایر وجوه وصول شده و 
همچنین منابع تامین اعتبار پیش بینی شده در بودجه ی مصوب 
از ی��ک طرف و مقایس��ه ی هزینه های انجام ش��ده با اعتبارات 
مصوب س��ازمان های دولتی از طرف دیگر، موجب ش��ده که 
این س��ازمان ها همچنان نیازمند حس��ابداری نقدی باشند و به 

آن تکیه کنند.

سخن پایانی
با مالحظه ی موارد باال، خاطر نش��ان می ش��ود که در حال 
حاضر، بس��یاری از کش��ورهای پیش��رفته، ثبت عملیات مالی 

س��ازمان های دولتی، وزارتخانه ها و شهرداری های خودشان را 
بر مبن��ای "روش تعدیل یافته ی تعه��دی" و یا "روش تعهدی 

کامل" انجام می دهند.
 کش��ور ما نباید از کاروان جهانیان عقب بیافتد، چرا که در 
ص��ورت عقب افتادن، در انزوایی بیش��تر قرار می گیریم و آثار 
و زیان های مالی و اقتصادی ناش��ی از منزوی شدن اقتصادی، 
اجتماعی و سیاس��ی در صحنه ی بین المللی، بس��یار سنگین و 
هنگفت اس��ت و حتی آثار سنگین زیان بار آن به نسل های آتی 

نیز برخورد می کند.
خوش��بختانه حرک��ت انجام ش��ده در ش��هرداری ته��ران 
را می ت��وان ش��روع خوبی برای اصالح س��اختار نظ��ام مالی 
ش��هرداری های کشور و به تبع آن وزارتخانه ها و سازمان های 
تاب��ع  آن ها از روش نقدی، به روش تعدیل یافته ی تعهدی و یا 

روش تعهدی کامل، تلقی کرد. 
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و امور مالی در طول حدود 30 س��ال گذش��ته در شرکت ها و 
سازمان های مختلف که به امر حسابرسی یا کارشناسی یا امور 
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6. نشریه حسابداری موجودی مواد و کاال – نشریه شماره 

80 – مرک��ز تحقیق��ات تخصصی حس��ابداری و حسابرس��ی 
سازمان حسابرسی- تالیف و ترجمه آقای رضا نظری.

7. نشریه حس��ابداری استهالک– نشریه شماره 90 – مرکز 
تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی– 

تالیف: دکتر فضل ا... اکبری و استاد مصطفی علی مدد.
8. نتایج بررس��ی های علمی حاصل ازمطالعات وتحقیقات 
از مق��االت مرتبط با موضوع مقاله حاضر، مندرج در ماهنامه ی 
"حس��ابدار" ارگان انجم��ن حس��ابداران خبره ای��ران در طول 

سنوات گذشته.
9. نتایج بررس��ی های علمی حاصل ازمطالعات وتحقیقات 
از مقاالت مرتبط با موضوع مقاله حاضر، مندرج در فصلنامه ی 
"حس��ابدار رسمی" ارگان جامعه ی حسابداران رسمی ایران در 

طول سنوات گذشته.
10. نش��ریه حس��ابداری دارایی های نامش��هود و مخارج 
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