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اگش تخَاّین حؼاتذاسی سا تؼشیف ًوایین هی تَاى گفت کِ حؼاتذاسی یک ػشی سٍؿْایی لشاسدادی اػت کِ تَػط
کاسؿٌاػاى ٍ اػتاداى حشفِ ای تذٍیي گشدیذُ ٍ تِ تذسیح هَسد لثَل لشاس گشفتِ ٍ لاتل تغییش ٍ تلحیح هی تاؿذ .اگش
تخَاّین دس چٌذ ػطش تاسیخچِ حؼاتذاسی سا تیاى کٌین هی تَاى ایٌگًَِ تیاى کشد کِ:
تؼذ اص پایاى خٌگ ّای كلیثی تداست تیي اسٍپا ٍ خاٍسهیاًِ افضایؾ یافت  .ایي اتفاق تاػث ؿذ تا سؿذ تداست ٍ هؼاهالت تِ
گًَِ ای تاؿذ کِ آًْا ًتَاًٌذ ّش یک تِ كَست خذاگاًِ تِ هذیشیت سٍیذادّای هالی تپشداصًذ .طثیؼی اػت کِ صهاًی کِ یک
تداست تَػط تیـتش اص یک فشد اخشا هی ؿَد یک ػیؼتن هؼتٌذ ػاصی هؼاهالت ًیاص اػت تِ هٌظَس حلَل اطویٌاى اص ثثت
ٍ اًؼکاع سٍیذادّای هالی  ٍ.ایي دلیما چیضی تَد کِ دس اسٍپا اتفاق افتاد.
دس ػطح گؼتشدُ ای ایتالیا تِ ػٌَاى صادگاُ ػیؼتن ٍسٍد دٍ طشفِ (حؼاتذاسی دٍتل) هطشح ؿذُ اػت کِ تشای اٍلیي تاس ایي
ػیؼتن دس لشى  31دس خٌَا اػتفادُ ؿذ  .تؼذ اص تِ دػت آٍسدى هحثَتیت ایي ػیؼتن تِ خَتی دس ًٍیض ًیض هؼتمش ؿذ ٍ تِ
تذسیح دس ؿْش ّا ٍ کـَسّای هختلف گؼتشؽ یافت.
دس حالیکِ دس طَل ػالْا ٍ ادٍاسّا حؼاتذاسی تکاهل یافت اها اكَل آى تِ كَست یکؼاى تالی هاًذًذ  .تِ ػٌَاى هثال ػثاسات
تذّکاس "  ٍ " debitتؼتاًکاس "  " creditکِ تاکٌَى دٍ خضء اػاػی دس حؼاتذاسی دٍتل هی تاؿذ ،اص دٍ کلوِ اكیل
ایتالیایی " "credo" ٍ "debitaگشفتِ ؿذُ اػت.
گؼتشؽ حؼاتذاسی ٍ ًیاص سٍصهشُ تِ اػتفادُ اص ایي في ٍ تا تَخِ تِ پیـشفت تکٌَلَطی دس ایي ًَؿتاس ػؼی ؿذُ اػت تا
هطالثی پیشاهَى ٍسٍد سایاًِ تِ ػیؼتن ّای هالی ٍ اػتفادُ اص ًشم افضاسّای هالی ٍ حؼاتذاسی  ،هضیتْایی کِ ایي ػیؼتوْا
هی تَاًٌذ تشای ها فشاّن کٌٌذ  ،ساّْای اًتخاب آًْا ٍ  ...سا تِ كَست اخوالی تیاى کٌین.
اهشٍصُ تیـتش هَػؼات هالی دس ػطح کَچک ٍ هتَػط اص اًَاع هختلفی اص ًشم افضاسّای حؼاتذاسی تِ هٌظَس هذیشیت
ػولیاتْای هالی خَد اػتفادُ هی کٌٌذ.ایي اهش تِ ػٌَاى تضویٌی اػت تشای ایي کِ ػطَح دس آهذ ّ ،ضیٌِ ٍ ػشهایِ آًْا تِ
طَس هَثش ًظاست ٍ ثثت ؿذُ تاؿذ  .دس ایي ساػتا ًشم افضاسّای حؼاتذاسی ٍ هالی یک اتضاس خذیذ دس حؼاتذاسی ّؼتٌذ .
تا تَخِ تِ سؿذ سٍص افضٍى هؼاهالت دس ػطَح ٍػیغ ٍ تا ٍسٍد سایاًِ تِ ػٌَاى یک خضء الیٌفک دس صًذگی اًؼاًْا ًوی تَاى
حؼاتذاسی سا تذٍى ایي اتضاس تلَس کشد  .ػیؼتن ّای هالی ٍ ًشم افضاسّای حؼاتذاسی غیش اص آًکِ هـکالت ٍ هَاًغ حؼاتذاسی
تِ ؿیَُ ػٌتی سا اص تیي تشدُ اػت اهکاًات خاًثی دیگشی سا ًیض دس اختیاس اػتفاد کٌٌذگاى اص اطالػات هالی لشاس هی دّذ.
حال ایي سَال هطزح هی شَد کِ آیا بزًاهِ ّای حسابذاری هی تَاًٌذ جایگشیي حسابذاراى شًَذ ؟
تشًاهِ ّای حؼاتذاسی ًوی تَاًٌذ تِ هٌظَس حلَل اطویٌاى اص ایٌکِ ػیؼتن هالی ؿوا تش اػاع ٍ پایِ اكَل پزیشفتِ ؿذُ
حؼاتذاسی ٍ ؿیَُ ّای هالیاتی تْیِ ؿذُ اػت یا خیش خایگضیي یک حؼاتذاس ؿًَذ .اها صهاًی کِ ؿوا اص یک ًشم افضاس
حؼاتذاسی اػتفادُ هی کٌیذ  ،ؿوا یک ػشی ٍظایف حؼاتذاسی سا اص دػت یک حؼاتذاس خاسج هی کٌیذ دس ٍالغ یک ًیشٍی
اًؼاًی ٍ ّضیٌِ ّای آى سا اص ػیؼتن خَد خاسج هی کٌیذ کِ ایي هیتَاًذ تشای ؿوا یک رخیشُ هالی تشای اًدام ّضیٌِ ّای
کَچک سا دس پی داؿتِ تاؿذً .شم افضاسّای حؼاتذاسی خَب ٍ هٌاػة هی تَاًٌذ گضاسؿات هَسد ًیاص یک حؼاتذاس ساتِ كَست
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هاّاًِ  ،فللی ( هاًٌذ آى چیضی کِ ؿوا دس گضاسؿات فللی ًشم افضاس حؼاتذاسی پاسهیغ هی تَاًیذ هـاّذُ ًواییذ ) ٍ
كَستْای هالی اػاػی ػاالًِ دس اختیاس ؿوا لشاس دٌّذ .گضاسؿات تْیِ ؿذُ سا هی تَاًیذ ّن تِ كَست پشیٌت ٍ ّن هی تَاًیذ
تِ كَست یک گضاسؽ الکتشًٍیکی دس اختیاس حؼاتذاس خَد لشاس دّیذ .
هشایایی کِ هیتَاى اس استفادُ اس سیستن ّای هالی بذست آٍرد هی تَاًذ شاهل هَارد سیز باشذ :
صزفِ جَیی در ٍقت :
اػتفادُ اص یک ًشم افضاس حؼاتذاسی هی تَاًٌذ ػاػتْای صیادی اص ٍلت ها دس همایؼِ تا ػیؼتن ّای دػتی حؼاتذاسی ٍ حتی
دس همایؼِ تا حؼاتذاسی کِ اص اکؼل ٍ كفحات گؼتشدُ اػتفادُ هی ًوایٌذ سا رخیشُ ًوایذ .ایي اهش تذیي دلیل اػت کِ ًشم
افضاسّای حؼاتذاسی ٍسٍدی ّای صائذ ٍ فالذ هطلَتیت الصم سا کاّؾ دادُ ٍ یا ایٌکِ هحذٍد هی ًوایٌذ .هثال ٍاسد کشدى
هـخلات هـتشی هاًٌذ آدسع دس ٌّگام كذٍس فاکتَس یا حتی كَستحؼاب ،کِ دس ػیؼتوْای دػتی همذاسی اص صهاى كشف
ٍاسد کشدى ایي هـخلات تکشاسی ٌّگام كذٍس فاکتَس هی ؿَد ٍ حال ایٌکِ دس تشًاهِ ّای حؼاتذاسی ایي اطالػات ًیاص تِ
ٍاسد ًوَدى دس ّش هَسد ًذاسد.
هحاسبِ ٍ ثبت دقیق اطالعات هزبَط بِ هَجَدی کاال  ،پزسٌل ٍ هشتزیاى  :اگش ؿوا یک هَػؼِ تک هالکیتی داؿتِ
تاؿیذ تذٍى ّیچگًَِ پشػٌل  ،تذٍى هـتشی ّای صیاد ٍ فالذ فْشػتی طَالًی اص هَخَدی کاال  ،هوکي اػت کِ ؿوا ّیچ
گاُ تِ یک ًشم افضاس هالی ًیاصی ًذاؿتِ تاؿیذ .دس كَستی کِ ؿوا اگش فمط یک هَػؼِ کَچک تا تؼذاد هحذٍدی هالک تاؿیذ
کِ فْشػتی اص هـتشیاى یا پشػٌل ٍ همذاسی هَخَدی کاال دس اختیاس داؿتِ تاؿیذ هی تَاًیذ تا اػتفادُ اص یک ػیؼتن ٍ ًشم
افضاس هالی دس ٍلت ٍ ّضیٌِ خَد كشفِ خَیی ًواییذ ٍ ثثتْای دلیك ٍ دسػتی اص اطالػات هالی خَد داؿتِ تاؿیذ ( .هاًٌذ
آًچِ کِ ؿوا دس ًشم افضاس حؼاتذاسی پاسهیغ تِ ساحتی تِ آى دػتشػی داسیذ .ثثت اطالػات هـتشیاى  ،هؼشفی اؿخاف تِ
ػٌَاى پشػٌل ٍ هؼشفی کاالّا ٍ ٍسٍد اطالػات آًْا ؿاهل ٍاحذّای ؿواسؿی ،هـخلات فٌی کاال ٍ لیؼتْای لیوت ٍ)...
کاربزی آساى  :اکثش ًشم افضاسّای هالی تِ گًَِ ای طشاحی ؿذُ اًذ کِ داسای کاستشی ػادُ تاؿٌذ تِ ًحَی کِ ًشم افضاسّای
حؼاتذاسی هخلَف تِ ػیؼتن ّای هالی کَچک تِ گًَِ ای طشاحی هی ؿًَذ کِ یک کاستش کِ ّیچ گًَِ آؿٌایی تا ػیؼتن
ّای هالی ًذاسد ٍ حتی ایٌکِ تِ اًذاصُ کافی داًؾ حؼاتذاسی ًذاؿتِ تاؿذ تتَاًذ اص آى اػتفادُ کٌٌذ.
ارسیابی ٍ تخویي  :ایي ٍیظگی ایي اهکاى سا تشای ؿوا فشاّن هی ًوایذ کِ ؿوا خشیاى ّای ًمذی یا هالی خَد سا دس آیٌذُ
ًضدیک تخویي ٍ تشآٍسد ًواییذ .
حذاقل کزدى اشتباّات :
یک هضیت هْن ٍ اػاػی کِ هیتَاى تشای ًشم افضاسّای هالی تیاى کشد ایي اػت کِ اؿتثاّات هحاػثاتی تا اػتفادُ اص ایي
ػیؼتن ّا تِ حذالل هی سػٌذ  .تِ ػٌَاى هثال یک ًشم افضاس حؼاتذاسی تِ ؿوا اخاصُ هیذّذ ّوضهاى تا ٍسٍد اطالػات
دسكذّای هختلفی اص اًَاع تخفیف ً ،شخ ّای هالیاتی سا ٍاسد ًوَدُ ٍ تذٍى خطاّای هحاػثاتی خوغ هثلغ هَسد ًظش سا تِ
ؿوا اسائِ هیکٌذ اگش ایي هحاػثات تِ كَست دػتی اًدام ؿَد اهکاى خطای تاالیی داسد.
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گشارش :
یک هضیت دیگش تشای ًشم افضاسّای هالی گضاسؽ ّایی اػت کِ دس فَاكل صهاًی هؼیي هی تَاى اص ػیؼتن تْیِ ًوَد  ،ایي
گضاسؿات تِ ساحتی دس ػیؼتوْای هالی تْیِ هی ؿَد ٍ ایي اهکاى سا دس اختیاس ؿوا لشاس هی دّذ کِ سٍی ػولیات هالی ثثت
ؿذُ دس ػیؼتن ًظاست ٍ کٌتشل دلیك داؿتِ تاؿیذ .تِ ػٌَاى هثال ؿوا هی تَاًیذ تا اػتفادُ اص گضاسؿات ًشم افضاسّای هالی تا
هـتشیاًی کِ دس پشداختْایـاى دیشکشد داسًذ تواع تگیشیذ  .تا اػتفادُ اص ایي گضاسؿات هیتَاى تِ ساحتی صیاى خَد سا تِ
حذالل سػاًذ ( .ایي اهکاى دس ًشم افضاس حؼاتذاسی پاسهیغ ؿاهل گضاؿات فللی هالیاتی  ،تشاصًاهِ  ،تشاصّای آصهایـی  ،كَست
هحاػثِ تْای توام ؿذُ کاالی فشٍؽ سفتِ  ،كَست ػَد ٍ صیاى  ،گضاسؿات حؼاتْای تفضیلی هاًٌذ اؿخاف  ،تاًکْا ٍ
كٌذٍلْای هؼشفی ؿذُ دس ػیؼتن )
چِ عَاهلی هی تَاًذ در اًتخاب یک ًزم افشار حسابذاری هْن ٍ تاثیزگذار باشذ:
اًتخاب یک ًشم افضاس حؼاتذاسی هی تَاًذ ٍیظگی ّایی سا ؿاهل ؿَد کِ ؿوا تا اخشای یک ًشم افضاس حؼاتذاسی ًیاصهٌذ اًْا
تاؿیذ .تیـتش ٍیظگی ّای هَسد ًظش هَػؼات هالی اص یک تشًاهِ حؼاتذاسی هی تَاًذ ؿاهل هَاسد صیش تاؿذ :
هذیشیت هَخَدی  :ؿاهل هذیشیت کاهل سٍی ٍسٍد ٍ خشٍج کاال  ،گضاسؿات سیالی اًثاس ٍ...
هذیشیت اطالػات هـتشیاى یا اهَسی کِ تِ كَست اهَس خاسی دس ػیؼتن اًدام هی ؿَد ...
تْیِ لیؼت حمَق ٍ دسیافت ٍ پشداختْا
گضاسؿات هالی هَسد ًیاص هالیاتی ٍ....
هَسدی کِ هی تَاًذ دس اًتخاب یک ًشم افضاس تؼیاس حائض اّویت تاؿذ كحثت تا حذالل ً 1فش اص افشادی اػت کِ لثال ایي
ػیؼتن سا تْیِ ًوَدُ ٍ کاس هی کٌٌذ ٍ حیطِ کاسیـاى ؿثیِ ٍ یا یکؼاى تِ فؼالیت ؿوا تاؿذ  .دس ساتطِ تا ایٌکِ آًْا چِ
اهکاًی اص ًشم افضاس هالی سا دٍػت داسًذ ٍ چِ تغییشاتی سا ًیاص داسًذ تحث کٌیذ .دس ّش كَست ًوی تَاى ػیؼتوی سا یافت کِ
فالذ ّش گًَِ ًمق یا ایشادی تاؿذ اها هیتَاى تا کوی هطالؼِ ٍ كشف ٍلت ػیؼتوی سا تْیِ ًوَد کِ تا تَخِ تِ ًَع فؼالیتواى
تْتشیي ًتیدِ سا تشای ها تِ اسهغاى تیاٍسد.
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