بسمه تعالی

موارد مشاوره وهمكاري جهت فاز استقرار حسابداري تعهدي
در دانشگاهها  ،سازمانها ،موسسات وشهرداريهاي مشمول
اجراي حسابدراي تعهدي
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با تَجِ بِ الضاهات ٍاّذاف استمشاس ٍاجشاي حسابذاسي تؼْذي وِ دس ًْايت بِ وٌتشل ٍتجضيِ ٍ تحليل
ٍووه بِ ًظاست  ،وٌتشل ٍ تػوين گيشي هذيشاى هي باضذ .الصم است الذاهات الصم دس سِ فاص بِ ضشح صيش ٍ بسشػت ٍ
دلت الصم غَست گيشد تا ساصهاى بِ اّذاف ػاليِ خَد دست يافتِ ٍبِ تىاليف لاًًَي ًيض ػول ضَد :

جْت استمشاس سيستن بْاي توام ضذُ اجشاي حسابذاسي تؼْذي بؼٌَاى يه پيص ًياص ضشٍسي ا ست ّوچٌيي بشاي
اجشاي بَدجِ سيضي ػولياتي هحاسبِ ليوت توام ضذُ الصم هي باضذ .دسغَست تػوين گيشي بِ هَلغ ٍحوايت ّوِ
جاًبِ هذيشاى هحتشم ساصهاى اجشاي سِ فاص فَق دس يه بشًاهِ صهاًي حذ اوثش دٍسالِ اهىاى پزيش خَاّذ بَد .دس سال
اٍل استمشاس ٍ اجشاي واهل حسابذاسي تؼْذي ٍ دس سال دٍم طشاحي ٍ اجشاي سيستن بْاي توام ضذُ ٍ ّوچٌي استمشاس
بَدجِ سيضي ػولياتي وِ دس ايي غَست اهىاى پيطٌْاد بَدجِ سال

 94بِ غَست بَدجِ سيضي ػولياتي ٍجَد خَّذ

داضت.
با تَجِ بِ ايٌىِ اجشاي فاص اٍل الضام بشاي ٍسٍد بِ بِ فاصّاي دٍم ٍسَم است ٍ ،اص طشفي ويفيت ٍ ديذگاُ واهل
ٍالصم جْت ايجاد صيشساختْاي اطالػاتي هَسد ًياص بشاي فاصّاي دٍم ٍسَم دس فاص اٍل هي بايست هذ ًظش لشاس گيشد ،
ٍگشًِ هوىي است استمشاس ًالع ٍ سطحي حسابذاسي تؼْذي باػث ضَد اجشاي فاصّاي دٍم ٍسَم ػوال با هطىل هَاجِ
ضذُ ٍيا ًياص بِ باصًگشي اساسي دس سٍش اجشاي حسابذاسي تؼْذي باضذ .وِ ايي خَد هي تَاًذ باػث اتالف ٍلت ٍ هٌابغ
ٍ سشخَسدگي هذيشاى ٍ واسضٌاساى ٍدسًْايت ػذم حػَل ًتيجِ ويفي الصم سا هٌجش ضَد .لزا سٍش ٍ هشاحل اجشاي تٌْا
فاص اٍل هطشح ضذُ ٍ وليِ هَاسد هطشح ضذُ دس ايي پيطٌْاد هشبَط بِ استمشاس ٍاجشاي فاص اٍل هي باضذ.
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مراحل ،روش واقدامات الزم جهت استقرار حسابداري تعهدي در سازمان :
جهت استقرار حسابداري تعهدي اقداماتي بشرح ذيل انجام خواهد شد تا شرايط اجرا ي آن فرآهم گردد:
- 1تْيِ گضاسش ضٌاخت  :جْت اجشاي حسابذاسي تؼْذي ٍ بِ هٌظَس آضٌايي بيطتشٍ بشسسي ًماط ضؼف ٍ لَت ٍ
ّوچٌيي ًياصّاي ساصهاى ٍّوچٌيي بشسسي ٍ ضٌاخت فشآيٌذ ّاي هَجَد ٍ ابؼاد ٍ ٍاحذّاي دسگيش الذام بِ تْيِ
گضاسش ضٌاخت جاهغ بشاي وليِ فشآيٌذّا ٍ ٍاحذّاي هشتبط ٍتَليذ وٌٌذُ يا استفادُ وٌٌذُ اص اطالػات هالي خَاّذ
ضذ .بِ دليل هحذٍديت صهاًي بشاي ّش بخص با تَجِ بِ اٍلَيت گضاسش ضٌاخت تْيِ خَاّذ ضذ هثال گضاسش
ضٌاخت هشبَط بِ اًباسّا با تَجِ بِ ًياص بِ ػوليات اًباسگشداًي ٍاستمشاس سيستن حسابذاسي اًباس بػَست تؼْذي
دس اٍلَيت لشاس خَاّذ گشفت ّوچٌيي دس سايش هَاسد.
- 2طشاحي ٍ پيطٌْاد فشآيٌذ ّاي هَسدًياص ٍيا اغالح فشآيٌذّاي هَجَد هشتبط با تَجِ بِ تٌَع فؼاليتْاي پژٍّطي ،
تحميماتي  ،پطتيباًي ٍ اجشاي طشحْاي ػوشاًي ّ ،وچٌيي طشاحي فشهْا ٍ دستَس الؼول ّاي گشدش اطالػات هالي
هشتبط با سيستوْاي هالي .
- 3طشاحي وذيٌگ حسابذاسي تؼْذي  :بشاساس ًياص ساصهاى هشبَطِ الذام بِ طشاحي وذيٌگ هَسد ًياص بشاساس
استاًذاسّاي حسابذاسي تْيِ هيگشدد ٍ ايي طشاحي بشاساس ًياصّاي جاًبي بشحسب فػَل ّضيٌِ اي ٍ اػتباسات
تخػيػي دس لالب بشًاهِ ّا ٍفؼاليتْا اػن اص اػتباسات جاسي ٍػوَهي دٍلتي  ،طشحْاي ػوشاًي  ،دسآهذ اختػاغي
ٍ طشحْاي تحميماتي ٍ دسآهذ ٍّضيٌِ اختػاغي ًاضي فؼاليت ّاي صيش هجوَػِ ّاي پژٍّطىذُ ّا ٍ هشاوضٍابستِ
ّوچٌيي ًياصّاي بَدجِ سيضيي ٍوٌتشل بَدجِ اسائِ هيگشدد.
- 4طشاحي ٍ اجشاي وذيٌگ اًباسّا ٍ اًجام ػوليات اًباس گشداًي ٍ ليوت گزاسي هَجَديْاي واال جْت ضشٍع ػوليات
اًباس ٍتذاسوات بش هبٌاي تؼْذي اص ابتذاي سال ٍ 1393ثبت آى دس سيستن ًشم افضاس اًباس ٍحسابذاسي اًباس.
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- 5تْيِ دستَس الؼول سٍش ثبتْاي حسابذاسي  :جْت يىپاسچگي ٍ سَْلت دس ثبت اسٌاد حسابذاسي ٍ ثبات سٍيِ
دساستفادُ اص وذيٌگْا ٍ ايجاد هشجؼي جْت استفادُ واسبشاى ،سٍش ثبت ًٍحَُ استفادُ اص وليِ حسابْا اسائِ
هيگشددّ.وچٌيي آهَصضْاي الصم بِ واسوٌاى اهَس هالي دادُ خَاّذ ضذ.
- 6تْيِ دستَسالؼول ّا ٍ آييي ًاهِ ّاي هَسد ًياص جْت اجشاي حسابذاسي تؼْذي ،بِ هٌظَس يىٌَاختي اهىاى بشلشاسي
ًظاست ٍاػوال وٌتشلْاي داخلي با ّوىاسي ساصهاى تْيِ ٍ دسطي هذت لشاسداد بِ تػَيب هشاجغ هشبَطِ خَاّذ
سسيذ .اصجولِ آييي ًاهِ اهَال ٍجؼوذاسي اهَال  ،آييي ًاهِ تٌخَاُ گشداى  ،آييي ًاهِ ًحَُ ٍغَل ٍوٌتشل سايش
دسآهذّا ....پيطٌْاد اغالح ٍبْبَد آييي ًاهِ ّاي هالي ٍ هؼاهالتي ٍ غيشٍ دس غَست لضٍم هطابك با ًياصّاي جذيذ
پيطٌْاد ٍ بِ تػَيب خَاّذ سسيذ.
- 7تْيِ ٍپيطٌْاد چاست تطىيالت ٍ ضشح ٍظايف ٍاحذّاي اهَس هالي ساصهاى بػشٍت تفػيلي با تَجِ بِ تغييش
ٍظايف هحَلِ ّن صهاى با استمشاس حسابذاسي تؼْذي ٍ تػَيب آى .
- 8تطبيك ٍ اًتمال هاًذُ حسابْاي سال (1392سٌَات لبل)  :بِ هٌظَس اجشايي ضذى غحيح حسابذاسي تؼْذي هيبايست
هاًذُ حسابْا دس سٌَات لبل با وذيٌگ جذيذ پيطٌْادي بؼٌَاى هاًذُ ّاي ابتذاي دٍسُ دس حسابْا ثبت گشدد ٍ جْت
سَْلت الذام بِ تْيِ غَست تطبيك حسابْا دس سٌَات لبل ٍ وذيٌگ جذيذ هيگشددّ .وچٌيي ًظاست وليِ تؼْذات ٍ ،
هطالبات ثبت ًطذُ دس سٍش ًمذي هشبَط بِ سالْاي لبل ضٌاسايي ٍبؼٌَاى هاًذُ ابتذاي دٍسُ سال  1393ثبت گشدد
- 9غَست بشداسي داساييْا ٍ گشٍُ بٌذي  ،پالن وَبي ٍ ،جوغ آٍسي اطالػات فيضيىي ٍهطخػات فٌي ٍ هحل استمشاس
ٍ ضٌاسايي هشاوض ّضيٌِ استفادُ وٌٌذُ جْت ثبت دس سيستن اهَال ٍ داسائيْاي ثابت ٍ جْت ثبت دس سيستن اهَال .
 - 10ليوت گزاسي ٍ استخشاج بْاي توام ضذُ اهَال ٍ داسائيْاي ثابت اص حسابْا ٍ ّوىاسي جْت اخز ٍتؼييي ليوت
واسضٌاسي اهَال ٍ دسج آى دس ًش م افضاس ٍتؼييي ٍثبت ًشخْاي استْالن وليِ اهَال
 - 11هحاسبِ استْالن سٌَات گزضتِ داساييْا تا پاياى سال  1392جْت ثبت افتتاحيِ حسابْا دس سال 1393
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 - 12اػوال ٍ ثبت وذيٌگ حسابذاسي تؼْذي جذيذ  :پس اص طشاحي ٍ تاييذ وذيٌگْا ًسبت بِ ثبت آى دس سيستن
هىاًيضُ بػَست يىپاسچِ جْت ساُ اًذاصي سيستوْاي اطالػاتي اغلي ضاهل بَدجِ ٍاػتباسات  ،حسابذساي  ،خشيذ
ٍتذاسوات  ،اًباسداسي ٍحسابذساي اًباس  ،حمَق ٍدستوضد ٍ اهَال ٍ داسايي ثابت .
 - 13هحاسبِ ّضيٌِ ّاي ثبت ًطذُ پشسٌلي  ،اص جولِ هحاسبِ پاداش پاياى خذهت ٍ ،رخيشُ باص خشيذ سٌَات خذهت ،
هاًذُ هشخػي استفادُ ًطذُ ٍسايش هطالبات ٍ هؼَلات ثبت ًطذُ تا پاياى سال ٍ 1392سايش ّضيٌِ ّا ٍتؼْذات
 - 14ضٌاسايي ٍثبت دسآهذّاي ثبت ًطذُ ٍ هطالبات هشبَط بِ داًطجَياى دٍسُ ضباًِ بشاي افتتاح دٍسُ هالي .
 - 15تطبيك ٍ استخشاج بَدجِ سال  1393هطابك با سشفػلْا ٍوذيٌگ ّاي حسابذاسي تؼْذي .
 - 16آهَصش وذيٌگ ٍ سٍش ثبتْا بشاساس حسابذاسي تؼْذي  :دس ايي خػَظ جْت آضٌايي با سٍش ثبت ّا دس
حسابذاسي تؼْذي ٍ چگًَگي ثبت اسٌاد آهَصضْاي الصم بِ پشسٌل ٍاحذ هالي دس چٌذ هشحلِ دادُ خَاّذ ضذ.
 - 17تْيِ ٍ اسائِ الگَي غَستْاي هالي تؼْذي ٍياداضت ّاي ّوشا ُ ٍ گضاسضات تفشيغ ٍػولىشد بَدجِ هطابك با
استاًذاسّاي حسابذاسي ٍ الضاهات لاًًَي ًٍياصّاي هذيشيتي ٍدستگاُ ّاي ًظاستي بشٍى ساصهاًي ٍ اسائِ
آهَصضْاي الصم بِ واسوٌاى اهَس هالي ساصهاى .
هَاسد فَق اّن هَاسد لابل روش جْت ضشٍع ٍاستمشاس حسابذاسي تؼْذي هي باضذ وِ با ّوىاسي ّوِ جاًبِ هذيشاى
ٍ واسوٌاى بخص ّاي هختلف ػلي الخػَظ اهَس هالي ٍبَدجِ اًجام خَاّذ ضذ.
اص آًجا وِ با تَجِ بِ اٍلَيت ٍ ّوچٌيي حجن واس اجشاي بسياسي اص الذاهات فَق هوىي است ًياص بِ صهاى
صيادي داضتِ باضذ ٍ بِ هٌظَس ضشٍع اجشاي حسابذاسي تؼْذي اص ابتذاي سال  1393بشًاهِ سيضي الصم اًجام خَاّذ
ضذ  .بؼٌَاى هثال جْت ثبت اهَال خشيذاسي ضذُ دسسال ً 1393ياص بِ طشاحي وذيٌگ اهَال ٍ سٍضْاي ثبت آى
حذاوثش تاپاياى فشٍسديي هاُ هي باضذ  .لىي غَست بشداسي ٍجوغ آٍسي اطالػات ٍليوت گزاسي اهَال خشيذاسي
ضذُ دس سٌَات لبل تا پاياى سال هالي تاصهاى تْيِ غَستْاي هالي سال  1393اًجام خَاّذ ضذ.
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بشًاهِ صهاًي استمشاس سيستن حسابذاسي تؼْذي بِ بِ ضشح ريل هي باضذ:
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