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هدف این کتابچه چیست؟
هدف از تهیه این کتابچه، که در هشت فصل تنظیم شده، این است که به بنگاه های اجتماعی کمک کند تا بتوانند 
امور مربوط به مدیریت و برنامه ریزی مالی خود را بهتر، ساده تر و روان تر انجام دهند. مطالعه این راهنمای ساده 
نشان خواهد داد که مدیریت مالی، کار عجیب و غریبی نیست که نیازمند تخصص پیچیده در امور مالی باشد و 
آنقدرها هم که برخی تصور می کنند سخت نیست. در واقع مدیریت مالی همان برنامه ریزی به زبان عدد و رقم 
است و همه ما در زندگی روزمره خود به نوعی این کار را انجام می دهیم. با دانستن اصول کلی و اساسی امور 
مالی، این امکان را خواهیم یافت تا برای بنگاه خویش نیز برنامه ریزی مالی نموده و با گذشت زمان و کسب تجربه 

بیشتر، به یک مدیر مالی خوب تبدیل شویم.

فصل اول کتاب مقدم های است بر آشنایی با ضرورت و اهمیت مدیریت مالی و نیز مروری مختصر بر بنگاه 
اجتماعی و انواع ساختارهای مالی این بنگاه ها. 

فصل دوم به عنوان یکی از مهم ترین بخش های این راهنما، به برنامه ریزی مالی یا همان بودجه ریزی می پردازد. 
این فصل به ما نشان می دهد که بودجه ریزی به عنوان یکی از ارکان مهم مدیریت مالی از چه اهمیت و کارکردی 
برخوردار است. در این فصل با مطالبی مثل برنامه ریزی مالی، هرم برنامه ریزی، تعریف بودجه و انواع آن، نکات 

مهم در تهیه بودجه نقدی، فرایند بودجه ریزی، بودجه بندی و نقش حیاتی آن در مدیریت مالی آشنا خواهیم شد.
فصل سوم به مبحث بسیار با اهمیت حسابداری می پردازد و در تالش است تا به زبانی ساده و روان- برای افراد 
نا آشنا با مفاهیم تخصصی این رشته، تا آنجا که ممکن است مفاهیم اولیه و ضروری حسابداری را آموزش دهد. 
آشنایی با حسابداری برای فعاالن اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا کلیه عملیات و فعالیت هایی که 
برای آن ها بودجه و برنامه تهیه شده و به اجرا گذارده شده اند، باید به نحوی منظم، ثبت و طبقه بندی و گزارش 

شوند؛ این کاری است که حسابداری برای ما انجام می دهد. 
انواع گزارش های مالی و نسبت های مالی، مدیران  با معرفی  فصل چهارم در مورد گزارش های مالی است و 

بنگاه ها را برای درک بهتر و عمیق تر مفاهیم مالی و تجزیه و تحلیل عملکرد مالی راهنمایی و آماده می نماید.
فصل پنجم انواع روش های تامین مالی را به بحث می گذارد. هر بنگاه بسته به نوع و ماهیت فعالیت خود می

 تواند از تمام یا برخی از این روش ها بهره مند گردد. 
مطالبی چون  این فصل  در  می پردازد.  ریسک  مدیریت  و  داخلی  کنترل های  مهم  بسیار  بحث  به  فصل ششم 
کنترل های  و  دارایی ها  به  مربوط  کنترل های  نظیر  داخلی  کنترل های  انواع  و  داخلی  کنترل های  نظام  استقرار 

حسابداری ارایه شده است.
فصل هفتم به انواع حسابرسی و اهمیت آن ها برای حفظ سالمت مالی بنگاه های اجتماعی پرداخته است.

با به کارگیری آموزه های این راهنمای جامع، شما برای مدیریت مالی بنگاه خود، آماده هستید!
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مطالب این فصل به شرح زیر می باشد:

بنگاه اجتماعی چیست؟
انواع ساختارهای اقتصادی-مالی بنگاه های اجتماعی

اهمیت و ضرورت آشنایی با مدیریت مالی
مدیریت مالی چیست؟

ویژگی های مدیریت مالی مناسب و اصولی

فصل اول
مقدمه



بنگاه اجتماعی چیست؟
با توجه به اینکه هدف این کتابچه، ارایه راهنمایی کاربردی برای مدیریت مالی در بنگاه های اجتماعی است، در 
ابتدا به شرح مختصری از این دسته از بنگاه ها می پردازیم. بنگاه های اجتماعی ممکن است با عناوین دیگری مثل 

سازمان های مردم نهاد (سمن ها) و نظایر این ها هم نامیده شوند که از نظر این کتابچه یکسان فرض شده اند.
هدف اصلی از هر فعالیت اجتماعی و مردمی، ارایه خدمات حمایتی است. به عبارت دیگر در چنین فرایندی «به 
مردم کمک می شود تا به خودشان کمک کنند». بنگاه اجتماعی شامل هر فعالیتی میشود که با هدف حل یک مشکل 

اجتماعی، انجام می گیرد و همزمان، اهداف مالی خاص نیز در این فعالیت ها در نظر گرفته می شوند.
بنگاه اجتماعی باید به صورت همزمان اهداف اجتماعی و اقتصادی را مدیریت کند. این اصل در مدیریت مالی 

«اهداف دوگانه» نامیده می شود. یک بنگاه اجتماعی دارای خصوصیات زیر است:
راه  از  تا  می کند  پیروی  کارآفرینی  و  بازار  قواعد  از  تغییر،  وسیله  عنوان  به  بنگاه  کارآفرینی:  رهیافت        

فعالیت های اقتصادی، درآمد ایجاد کند.
          ماموریت اجتماعی: بنگاه، ماموریت اجتماعی مشخص و ارزش های اخالقی معینی دارد.

         ایجاد ارزش افزوده: بنگاه همزمان هم به حل مشکالت اجتماعی و هم کسب درآمد می پردازد. بنابراین 

هم اعتبار اجتماعی و هم ارزش افزوده اقتصادی کسب می کند.
         بی تفاوت به ماهیت حقوقی: بسته به ارجحیت ها و فضای قانونی، ممکن است بنگاه به صورت نهاد 

غیرانتفاعی، انتفاعی و یا ترکیبی از هر دو به ثبت برسد.
برای  است  اقتصادی وسیله ای  بنگاه  یا  و تشکیالت  است  اجتماعی  هدف،  اقتصاد:  بعد  اجتماع،  اول         

رسیدن به آن هدف. 

انواع ساختارهای اقتصادی-مالی (درآمدی) بنگاه های اجتماعی
      متکی به کمک های بشردوستانه: ساختاری که تنها بر خیریه و هدایای انسان دوستانه و نیز نیروی کار 

داوطلبانه متکی است.
       نیمه خود کفا: درآمد بنگاه تنها بخشی از مخارج آن را تأمین می کند. در این حالت، کمک های مالی ثابت، 

تأمین کننده اصلی مخارج هستند.
      خودکفا (سر به سر): بنگاه از راه فعالیت های تجارتی درآمد دارد، اما این درآمد تنها قادر به پرداخت 
هزینه های روزانه است و دخل و خرج روزمره بنگاه را سر به سر می کند. کمک های مالی رسمی، هزینه توسعه و 

برنامه های اجتماعی سازمان را تأمین می کنند.
(کارمزد و بهره وام) و همچنین هزینه        تجاری: در این ساختار، بنگاه تمام هزینه ها، شامل هزینه سرمایه 
سرمایه گذاری برای توسعه و شروع برنامه های جدید را به قیمت بازار تامین می کند. در این حالت بنگاه هیچ هدیه 

یا کمک مالی ثابتی دریافت نمی کند. بنگاه ممکن است سودآور باشد و یا دخل و خرج آن سر به سر شود.

۶



اهمیت و ضرورت آشنایی با مدیریت مالی
بقای هر کسب و کاری به وجود منابع مالی کافی برای پاسخگویی به نیازهای آن کسب و کار بستگی دارد. منابع 
مالی به مثابه سوخت برای به حرکت در آوردن موتور یک کسب و کار است. کسب و کارهای اجتماعی نیز از این 

امر مستثنی نبوده و بقای این گونه فعالیت ها نیز متکی به وجود سوخت الزم است. 
اگر چه برخورداری از منابع مالی، شرط اولیه و الزم برای هر کسب و کاری است ولی شرط کافی نیست. استمرار 
و بقای فعالیت یک کسب و کار اجتماعی مانند فعالیت تجاری، منوط به برنامه ریزی برای نحوه تامین مالی و 
همچنین نحوه استفاده مناسب از این منابع است. از این رو مدیریت مالی در تمامی حوزه های کسب و کار از 
انتفاعی گرفته تا خیریه، از اهمیت زیادی برخودار است. بدون داشتن مدیریت مالی مناسب، رسیدن به سرمنزل 

مقصود یک کسب و کار ممکن نبوده و دیر یا زود با شکست مواجه خواهد شد.

مدیریت مالی چیست؟
آیا مدیریت مالی، ثبت ارقام و اعداد مالی و هزینه هاست؟ آیا طبقه بندی هزینه ها و درآمدهاست؟ آیا به منظور 
استفاده بهینه از منابع مالی و برنامه ریزی درست تر و بهتر است؟ آیا برای ارایه اسناد به کمک کنندگان مالی است 

تا بتوانیم به آنها نشان دهیم با منابع مالی شان چه کارهایی انجام داده ایم؟ یا...
مدیریت مالی صرفا ثبت ارقام و اعداد مربوط به هزینه و درآمدها و یا ثبت عملیات حسابداری نیست. مدیریت 
مالی در اصل به مثابه برنامه کار و نقشه راه - البته به زبان اعداد و ارقام - است. مدیریت مالی فرایندی شامل 
برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و پایش منابع مالی یک موسسه، در مسیر نیل به اهدافش است. به عبارت دیگر، 
نقش مدیریت مالی برای یک کسب و کار اجتماعی مثل نقش تعمیر و نگهداری در حفظ یک خودرو است. اگر از 
سوخت و روغن با کیفیت استفاده نکنیم، کارکرد خودرو با مشکل مواجه خواهد شد، یا اگر فراموش کنیم که 
روغن را به موقع عوض کنیم یا بنزین بزنیم، خودرو از کار خواهد افتاد و نخواهیم توانست به مقصد و هدف 

مورد نظر برسیم. مدیریت مالی به مدیران کمک می کند تا:

     با استفاده کارآمد و موثر از منابع، به اهداف مورد نظر بنگاه اجتماعی نایل گردند.
     بتوانند نسبت به اعطاکنندگان مالی و سایر طرف های ذیربط، بهتر پاسخگو باشند.

     بتوانند اعتماد و احترام موسسات ارایه کننده کمک های مالی، حامیان مالی، شرکا و ذینفعان را بیشتر کسب 
نمایند.

      بتوانند در جذب منابع مالی کمیاب برای بنگاه خود، از موقعیت رقابتی بهتری برخودارد گردند.

      بتوانند آمادگی الزم را برای حفظ و پایداری بنگاه خود را در بلندمدت به دست آورند.

۷



مدیریت مالی، به معنی مراقبت از سالمت کسب و کارمان به نحوی مناسب و بدون سهل انگاری و فراموشی است. 
به عبارتی دیگر، مدیریت مالی یعنی:

          مدیریت منابع کمیاب: کسب و کارهای اجتماعی در دنیایی بسیار رقابتی فعالیت می کنند، دنیایی که منابع 

مالی رفته رفته کمیاب تر میشوند. از این رو باید خیلی مراقب باشیم که این منابع کمیاب و گران قیمت به نحوی 
مناسب و کارآمد مصرف شوند تا بتوانند ما را به اهداف مورد نظر برسانند.

      مدیریت ریسک: بنگاه های اجتماعی با ریسک های درونی و بیرونی متفاوتی مواجه اند نظیر برداشت یا قطع 

اعطای منابع مالی توسط کمک کنندگان مالی، اختالس و... این گونه ریسک ها باید شناسایی و مدیریت شوند تا 
زیان های احتمالی آنها تحت کنترل قرار گیرد.

       مدیریت استراتژیک: مدیریت مالی بخشی از مدیریت کلی هر کسب و کاری است. مدیران نباید صرفا همه 

حواس خود را به پروژه ها و امور اجرایی روزمره معطوف نمایند بلکه باید نگاهی کالن و جامع به کسب و کار 
داشته و چگونگی تامین مالی کسب و کار در میان مدت و بلند مدت را مد نظر داشته باشند.

      مدیریت اهداف: مدیریت مالی به طور مستمر، هم بر فعالیت ها یا پروژه های خاص معطوف بوده و هم بر

اهداف کالن سازمانی و این بدان معنی است که فرایند «برنامه- اجرا- بازنگری[۱]» به طور مستمر در حال پیاده 
شدن است.

مدیریت مالی به طور خالصه عبارت است از برنامه ریزی مالی، اجرا، و بازنگری (کنترل و پایش منابع مالی) به 
منظور نیل به اهداف یک موسسه یا سازمان.

۸

برنامه:
تهیه و تنظیم بودجه

اجرای برنامه ها: 
پرداخت و دریافت

بازنگری:
نظارت بر درآمدها و 
خرج ها و مقایسه آن 

با ارقام بودجه



ویژگی های مدیریت مالی مناسب و اصولی

موارد زیر برخی از مهم ترین ویژگی های مدیریت مالی مناسب و اصولی می باشند:
۱- متعهد بودن به خیرین و ارایه کنندگان کمک های مالی

۲- متعهد بودن به گروه ها و طرف هایی که با آن ها کار می کنیم
۳- ارایه گزارش ها و صورت های مالی به سازمان های مقرراتی (نظیر سازمان مالیاتی)

۴- حذف یا به حداقل رساندن تقلب، دزدی و سوء استفاده از منابع مالی
۵- برنامه ریزی برای آینده و کسب استقالل مالی بیشتر

۶- توانمند نمودن کارکنان برای اتخاذ تصمیمات بهتر در مصرف منابع مالی
۷- دستیابی به اهداف سازمانی

۸- ارتقای اعتبار سازمان
۹- تقویت تالش های مرتبط با جمع آوری منابع مالی

۱۰- استفاده بهینه از منابع مالی موجود

۹



مطالب این فصل به شرح زیر می باشد:

مراحل مدیریت مالی
مقررات و رویه های مالی

ضرورت تهیه یک دستورالعمل مالی
برنامه ریزی مالی 
هرم برنامه ریزی

بودجه ریزی و نقش حیاتی آن در مدیریت مالی
فرایند بودجه ریزی

بودجه درآمد هزینه
بودجه نقدی

نکات مهم در بودجه ریزی

فصل دوم
برنامه ریزی مالی



مراحل مدیریت مالی
همانطور که در قسمت قبل، به اختصار اشاره شد، مدیریت مالی شامل چند گام اساسی است:

      برنامه ریزی: اصل اولیه و ضروری در مدیریت مالی بوده و در واقع نقشه راهی برای عملیات بنگاه است. 

ابزارهای برنامه ریزی عبارتند از برنامه استراتژیک، برنامه تجاری، برنامه فعالیت، بودجه های ساالنه، برنامه های 
کاری جزئی تر، پیشبینی های جریان وجوه نقد، مطالعات امکان سنجی و نظایر این ها.

       اجرا: اجرای برنامه ها مستلزم هماهنگی و سازماندهی منابع سازمانی همچون کارکنان و یا داوطلبان، وسایل 

نقلیه، اموال، پول و غیره است. اساس نامه بنگاه، چارت سازمانی، فلوچارت ها، شرح وظایف، فهرست طبقه بندی 
حساب ها[۲] ، دستورالعمل مالی، بودجه و نظایر این ها از ابزار سازماندهی در هر بنگاه یا سازمان به شمار می روند.
        کنترل: برای اطمینان از استفاده صحیح از منابع مالی، هر بنگاهی نیازمند کنترل های مختلفی است و برای 

و  داخلی  حسابرسی  مغایرت گیری[۳]،  خرید،  دستورالعمل  اختیار،  تفویض  بودجه،  مانند  ابزاری  از  کار  این 
حسابرسی مستقل، دفتر ثبت دارایی های ثابت، دستورالعمل استفاده از وسایل نقلیه، بیمه و... استفاده می شود.

        پایش (نظارت): نظارت یعنی تهیه و ارایه گزارش های منظم و به موقع برای مدیران و افراد ذیربط، با هدف 

ارزیابی، گزارش های عملکرد بودجه، گزارش های جریان وجوه نقد، تهیه صورت های  پایش عملکرد. گزارش های 
مالی، گزارش های پروژه ها، گزارش های مربوط به کمک کنندگان مالی، گزارش های حسابرسی و... ابزارهای پایش 

هستند.

مقررات و رویه های مالی

هر بنگاه یا سازمانی برای هدایت عملیات خود، پرهیز از برداشت های نادرست و همچنین حفظ ثبات رویه در 
بنگاه، نیازمند مجموعه ای از مقررات [۴] و دستورالعمل ها یا رویه های[۵]  داخلی است. این مقررات و رویه ها به 
معنای کاغذبازی و پیچیده کردن کارها نیست، بلکه هدف از تهیه آن ها کمک به بنگاه برای هدایت روان، ثبات در 
روش اجرای عملیات، پاسخگویی و شفافیت است. عالوه بر این، وجود مقررات و رویه های داخلی، فرایند عدم 
تمرکز تصمیمگیری ها را تسهیل نموده و به مدیران میانی و رده پایین در اتخاذ تصمیمات مربوطه کمک می کند. 
توصیه می شود که مقررات داخلی حداقل دارای سرفصل های زیر بوده و قبل از تصویب نهایی، حتما نظرات افراد 

و بخش های متاثر از مقررات، در بنگاه اخذ شده و مورد توجه قرار گرفته باشد:
     مقدمه و هدف مقررات مورد نظر

     ضرورت و نیاز
       گروه هدفی که مقررات یا رویه ها برای آن ها تهیه می شود

       راهنما و دستورات مورد نظر

        اشاره به منابع مرتبط، نظیر مقررات یا رویه های دیگر
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ضرورت تهیه مجموعه دستورالعمل مالی[۶] 

عبارتی  به  یا  مالی  دستورالعمل  مجموعه  یک  تهیه  اجتماعی،  بنگاه  یک  مالی  ساماندهی  برای  ابزار  مهم ترین 
مجموعه مقررات و رویه های مالی برای بنگاه است. چنین مجموعه ای شامل موارد زیر است:

        سرفصل های حسابداری، کدهای تعریف شده ریز حساب ها و همچنین طبقه بندی مراکز هزینه[۷] 

        مسئولیت ها و اختیارات کارکنان

         فرایند مدیریت و برنامه ریزی مالی (بودجه ریزی)

         دستورالعمل خریدها، دستورالعمل نگهداری وجه نقد و حساب بانک، و دستورالعمل کنترل دارایی های ثابت

         مقررات مربوط به پاداش و مزایای کارکنان

         تمهیدات مربوط به حسابرسی های ساالنه

         روش های مقابله با تقلب ها و موارد مشابه

         آیین نامه اخالقی کارکنان و اعضای هیات مدیره

         ساختار سازمانی و شرح وظایف کارکنان

درخواست  فرم  کاال،  درخواست  فرم  خرید،  درخواست  فرم  مانند  مختلف،  بخش های  نیاز  مورد  فرم های       

وجه نقد، فرم درخواست مساعده، فرم درخواست پرداخت هزینه های سفر، فرم ثبت کاالهای خریداری شده، فرم 
استفاده از خودرو و فرم های دیگر بسته به نیاز و نوع فعالیت های بنگاه.

زمانبندی های مربوط به گزارش های مالی. بهترین شیوه برای این کار، داشتن یک تقویم پیگیری ساالنه و          

تشویق کارکنان به رعایت این تقویم و زمانبندی های مربوطه به آن است. جدول زیر یک نمونه از تقویم پیگیری 
ساالنه را نشان میدهد.
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روال های حسابداری
تقویم پیگیری ساالنه

مقاطع زمانی پیگیری
امور بانکی

پرداخت حقوق 

تهیه چک ها و دستور پرداخت

کنترل/تهیه سفارشات خرید

تسویه تنخواه و پیش پرداخت ها

به روزرسانی حساب نقد و بانک

تهیه صورت مغایرت بانکی

تهیه ترازنانه آزمایشی

بایگانی

به روز رسانی حساب موجودی کاال

رفع مغایرت در سوابق موجودی کاال

پایان سال مالی
تهیه صورت مغایرت پایان دوره

تهیه صورت های مالی

مالقات با حسابرس 

بودجه ریزی
تهیه نسخه اولیه بودجه

ویرایش بودجه

به تصویب رساندن بودجه

گزارشات
گزارش عملکرد بودجه

گزارش جریان گردش وجوه نقد

گزارش های مربوط به کمک کنندگان 

ارایه اظهارنامه مالیاتی
ارایه اظهارنامه مالیات بر درآمد

روزانه

ماهانه

روزانه

روزانه

هفتگی

هفتگی

ماهانه

ماهانه

روزانه

هفتگی

ماهانه

ساالنه

ساالنه

ساالنه

ساالنه

ساالنه

ساالنه

فصلی

ماهانه

فصلی

ساالنه
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به  کارکنان  تعهد  کار،  مهم  کند. بخش  اکتفا  داشتن چنین مجموعه دستورالعملی  به  نباید صرفا  بنگاه  یک  البته 
رعایت دستورالعمل است. کارکنان بنگاه باید خود را بخشی از این روند ببینند و خود را در اجرای آن سهیم بدانند، 
نه اینکه آن را فقط یک کتاب یا مجموعه دستورالعمل صرف تلقی کنند. ضمنا باید حتما به این نکته مهم توجه 
پیچیده  فرایند  در یک  درگیر کردن خود  نه  کارهاست  اجرای  تهیه چنین مجموعه ای، تسهیل  از  شود که هدف 

بوروکراتیک که ممکن است روند اجرای کارها را بسیار کند و غیرکارآمد نماید.

برنامه ریزی مالی
است.  اهداف  به  دستیابی  با  مرتبط  عملیاتی  فرایند  یک  هم  و  استراتژیک  فرایند  یک  هم  مالی  برنامه ریزی 
برنامه ریزی مالی، استراتژی های بلندمدت تامین مالی و نیز پیشبینی ها و بودجه ریزی های کوتاه مدت (عملیاتی) را 
شامل می شود و در واقع در بطن مدیریت مالی قرار دارد. فقط زمانی می توان گفت که یک بودجه موثر است که 
بر برنامه های درست بنا شده باشد. به عبارتی، بدون داشتن ایده ای درست و واضح از آنچه قرار است انجام بشود 
و همچنین نحوه انجام آن، نمی توانیم یک پیشبینی (بودجه) مالی درست داشته باشیم. باید یادمان باشد که به 

قول مارک تواین «اگر ندانیم مقصد کجاست، مطمئنا به آنجا نخواهیم رسید».

هرم برنامه ریزی

بنگاه های اجتماعی، همچون هر موسسه دیگری به دنبال نیل به یک سری اهداف تعریف شده هستند. نحوه نیل به 
اهداف سازمانی معموال در برنامه استراتژیک هر سازمان تبیین می شود. چنین برنامه ای با تعدادی اهداف بلند 
مدت- چشم انداز و ماموریت- شروع شده و به جزییات کوتاه مدت تر همچون برنامه های اجرایی ختم می شود تا 
بدین وسیله فرایند دستیابی به اهداف اصلی - چشم انداز و ماموریت زیربنایی و تشکیل دهنده موسسه - تکمیل 
بیشتر  اجرا  فرایند  در  کارکنان  زمانی کوتاه تر و مشارکت  نزدیک تر می شویم، دوره  پایین هرم  به  شود. هر چه 

می شود.
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چشم انداز

ماموریت

اهداف

استراتژی ها

برنامه های اجرایی (بودجه های عملیاتی)



چشم انداز: هدف بلند مدت و غایی سازمان است. معضلی که بنگاه اجتماعی نمی تواند آن را به طور کلی حل 
کند ولی تالش می کند در این مسیر گام بردارد.

ماموریت: بیانگر هدف از ایجاد بنگاه اجتماعی در یک یا چند جمله کلی است.
اهداف: الزمه و پیش نیازهای دستیابی به ماموریت بنگاه، که اهداف استراتژیک هم نامیده می شود.

استراتژی ها: بیانگر این هستند که بنگاه چگونه به اهدافش دست خواهد یافت.
برنامه اجرایی: برنامه های جزئی در جهت نیل به اهداف، همان برنامه های اجرایی هستند. این برنامه ها کوتاه 
مدت تر (یکساله) از اهداف بوده و به طور منظم مورد بازبینی و پایش قرار می گیرند. برنامه های اجرایی، مبنای 
تهیه بودجه ها هستند و از این رو باید «مشخص، قابل سنجش، قابل دستیابی، واقع بینانه و زمانمند» یا به عبارتی  
SMART (هوشمندانه)[۸] باشند. بعد از اینکه برنامه ها تعیین شدند، بنگاه اقدام به تهیه بودجه و پیشبینی جریان 

نقدی خود می کند تا برنامه ها را به اجرا دربیاورد و در طول سال با تهیه گزارش های عملکرد در مقاطع زمانی 
مختلف، اجرای برنامه را تحت نظر دارد. این مرحله در فرایند برنامه ریزی مالی بسیار مهم است زیرا موارد عدم 

رعایت در برنامه ها را به ما نشان می دهد. چرخه «برنامه، اجرا، بازنگری (نظارت)» نیز همین طور ادامه می یابد.

بودجه ریزی و نقش حیاتی آن در مدیریت مالی
الزمه اجرا کردن هر ایده ای داشتن سوخت الزم برای آن، یعنی منابع مالی است. برای تامین منابع الزم ابتدا باید 
بدانیم چقدر پول نیاز است و این پول باید چگونه بین امور مختلف صرف شود تا بتواند ما را به هدف برساند. از 
طرفی، همچنین باید بدانیم که منابع احتمالی تامین نیازهای مالی ما کدامند و در صورت امکان آنها را نیز در 

فرایند اجرایی کردن ایده مان در نظر بگیریم.
بنابراین اولین قدم در پیاده سازی یک ایده، تهیه یک برنامه اولیه و کلی مالی است تا به وسیله آن بتوان مسیر را 
به درستی ادامه داد. بسیاری از فعالیت ها دقیقا در همان زمانی که  ظاهرا با اقبال بسیار خوبی مواجه شده اند 
سقوط می کنند و شکست می خورند. سؤال اینجاست که چه طور این اتفاق می افتد؟ کافی شاپی را تصور کنید 
که هر چند روز یکبار با دوستانتان به آن سر می زنید و از نزدیک می بینید که هر روز چقدر مشتری دارد و کار و 
بارش از نظر شما سکه است. اما یک روز که به آنجا می روید یکباره با اطالعیه ای مواجه می شوید که نوشته این 

کافی شاپ  تا اطالع ثانوی تعطیل است.چرا؟ چطور چنین چیزی ممکن است؟
پاسخ می تواند ساده باشد؛ مثال مالک ساختمان یکباره تصمیم می گیرد که اجاره را دو برابر کند. یا ناگهان هزینه 
تهیه قهوه  دو برابر می شود. در حقیقت چون صاحب آن کافی شاپ خودش را برای چنین تغییر ناگهانی آماده 
- رو به  – که  شما همیشه آن را به عنوان یک کسب و کار موفق می دیدید  نکرده بود، به ناچار، کسب و کارش 
ورشکستگی می رود. همین داستان می تواند برای شما به عنوان مدیر یک بنگاه اجتماعی نیز روی دهد. اما چگونه 

می توانیم از چنین حادثه ای جلوگیری کنیم؟
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مهم ترین و نخستین مسئله در پیشگیری از بروز چنین مشکلی، یادگیری برنامه ریزی صحیح و به ویژه برنامه ریزی 
مالی یا همان بودجه ریزی است. قسمت کلیدی این کار آن است که باید چند بودجه مختلف با سناریوهای گوناگون 
درست کنیم تا بدانیم چه زمانی بنگاه یا فعالیت ما خوب عمل می کند، چه زمانی به زور خودش را سرپا نگاه 

می دارد و تحت چه شرایطی زمین گیر و تعطیل خواهد شد.
همانطور که در مثال باال می بینید بودجه فقط راجع به این نیست که «چقدر پول نقد دارم و چقدر می توانم خرج 
بکنم؟». محاسبه بودجه طبیعتا چیزی فراتر از این هاست و به مدیران آگاهی می دهد که شرایط مختلف می توانند 

فعالیت آنها را به بهترین و یا بدترین وضعیت بکشانند.
درواقع، بودجه ترجمه برنامه فعالیت شما به اعداد و ارقام است. بودجه از مشکالت بسیاری در برنامه تجاری پرده 
برمی دارد، مثل سرمایه گذاری ناکافی اولیه برای به راه انداختن فعالیت ها یا ناتوانی در به دست آوردن منابع کافی 
برای پوشش هزینه ها. همچنین، بودجه بندی درست، مشخص خواهد کرد که آیا فعالیت اقتصادی شما به اندازه ای 

که انتظار آن را داشتید سود می دهد و آیا این سودآوری در بازه زمانی که انتظار آن را داشتید خواهد بود؟

فرایند بودجه ریزی
بودجه یعنی مقدار پولی که بنگاه در طول یک دوره زمانی مشخص باید تامین و خرج کند تا به هدفش دست یابد. 
این بودجه است که به ما می گوید که پولمان کجا باید صرف بشود. بدون بودجه نمی دانیم پولمان از کجا آمده و 

صرف چه چیزهایی شده است. 
بودجه ریزی یک فرایند سازمان یافته و منظم است. قبل از شروع بودجه ریزی باید پاسخ سؤاالت زیر را داشته 

باشیم:
         هدف از تهیه بودجه چیست؟

         فعالیت های اجرایی برای دستیابی به این هدف یا اهداف کدامند؟

         برای اجرای این فعالیت ها، به چه منابعی نیازمندیم؟

         ارزش مالی این منابع چقدر خواهد بود؟
          چگونه باید این منابع را تامین نماییم؟

          آیا نتیجه کارمان، واقع بینانه است؟
بودجه ریزی فرایندی است که ما دایم- و بعضا حتی بدون اینکه متوجه آن باشیم- در حال انجامش هستیم. همه 
ما اهدافی در زندگی داریم که برای رسیدن به آن ها فعالیت ها و اقداماتی را انجام می دهیم. این اقدامات از نظر 
مالی برای ما هزینه هایی در بردارند و همواره درگیر تامین این منابع به طرق مختلفی مثال از محل حقوق ماهانه، 
سود حاصل از پس انداز یا سرمایه گذاری ها، وام های بانکی، قرض از دوستان و غیره هستیم. این ها همه مثال هایی 
از راه هایی است که ما برای تامین بودجه برای رسیدن به اهداف شخصی از آن ها استفاده کنیم. در کسب و کار 

هم باید راه های تامین بودجه را بیابیم.
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بودجه درآمد-هزینه
به پیشبینی درآمدها و هزینه ها، بودجه عملیاتی یا بودجه درآمد-هزینه گفته می شود. بودجه عملیاتی، جزئیات 
درآمد و هزینه های پیشبینی شده، به واسطه انجام فعالیت های مورد نظر بنگاه را به ما نشان می دهد. منظور از 
درآمد، کمک های مالی دریافتی، منابع نقدی جذب شده و احیانا فروش محصوالت یا خدماتی است که بنگاه ارایه 

می کند. منظور از هزینه ها، کلیه مخارج ناشی از ارایه خدمات به گروه هدف و یا فروش خدمات یا کاالهاست.
بودجه درآمد-هزینه، الگوی پیشبینی کننده ای می باشد که میزان درآمد و هزینه های فعالیت بنگاه را ارایه می دهد. 
برای تهیه این بودجه، اول باید داده های ورودی موردنیاز را همراه با اطالعات مربوط به فعالیت یا فعالیت هایی 
که برای آن برنامه ریزی کرده اید، جمع آوری کنید. چنانچه بنگاه برای مدت طوالنی دایر بوده است  باید روندهای 
تاریخی (سوابق مالی آماری) آن را نیز مد نظر قرار دهید. اگر تازه می خواهید بنگاه را راه بیندازید، بهتر است به 

این روندها در بنگاه های مشابه توجه بیشتری کنید.
برای تهیه بودجه، نخست باید اقدامات مقدماتی زیر را انجام دهید:

        طرح تجاری[۹] خود را به روزرسانی کنید و اگر چنین طرحی ندارید، یک طرح منسجم کسب و کار برای ایده 

اجتماعی خود تدوین نمایید. پروژه ها و پیشبینی ها باید با اهداف، استراتژی ها و طرح های فعالیت تان همراه و 
سازگار باشد.

          تازه ترین اطالعات و گزارش های مالی مربوط به بنگاه خود را جمع آوری و بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید 

که این اطالعات را کامال و به  درستی می فهمید. این گونه اطالعات می تواند مربوط به داده های سه ماهه یا یک 
ساله اخیر و یا حتی برای مدتی طوالنی تر از آن باشد و می تواند حقایق و روندهای بسیار مهمی مانند افزایش 
هزینه های مختلف و یا کاهش احتمالی درآمدها یا کمک های مالی دریافتی را برای شما مشخص و شناسایی کند. 
(همان طور که ذکر شد، اگر تازه می خواهید بنگاه را راه بیندازید، بهتر است به این روندها در بنگاه های مشابه توجه 

بیشتری کنید.)
برنامه ریزی و کارهای اجرایی مانند جذب منابع مالی و  به شما در  افراد کلیدی یعنی کسانی که می توانند        

افراد  نظرات  کنید.  دعوت  همکاری  به  را  کنند  کمک  زمینه ها  سایر  و  حسابداری  بالقوه،  مالی  حامیان  شناسایی 
کارشناس در تهیه یک بودجه واقع گرایانه بسیار مفید و ارزشمند است.

گام های اصلی در تهیه بودجه درآمد-هزینه به قرار زیر است:
آینده، یعنی هزینه کاالها و یا خدمات فروخته شده و هزینه های اجرایی مانند هزینه تبلیغات،  ۱- مخارج سال 
تجهیزات، دفترداری و غیره را برآورد و شناسایی کنید. اگر حساب واقع بینانه ای از مخارج خود را در اختیار دارید، 
از آن ها به عنوان پایه استفاده نمایید و سپس تغییرات مورد انتظار برای سال آینده  در هر دسته  از مخارج را 

برآورد کنید.
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۲- درآمد مورد نیاز برای پوشش هزینه های پیشبینی شده و کارکرد (سود) مورد نظرتان را محاسبه کنید (براساس 
فرمول: درآمد مطلوب = هزینه های پیشبینی شده + سود یا مازادمورد انتظار). برای نمونه، اگر انتظار دارید مجموع 
هزینه های شما در سال بعد ۳۰ میلیون تومان باشد، درآمد مطلوب و دلخواه شما باید حداقل ۳۰ میلیون تومان و 
یا بیشتر از آن باشد. در صورتی که قصد دارید مازاد انباشت های هم برای فعالیت های آتی داشته باشید،  رقم 

درآمد یا کمک های مالی دریافتی مورد انتظار باید بیشتر از ۳۰ میلیون تومان باشد.

۳- یک درآمد واقع بینانه را بر اساس قابلیت های بنگاه و شرایط اقتصادی برای خود مشخص کنید. برای مثال، 
درآمد واقع بینانه ممکن است ۳۵ میلیون تومان در سال باشد که برای هزینه های ۳۰ میلیون تومانی و مازاد یا سود 
۱۰ میلیون تومانی مورد انتظار شما کافی نخواهد بود. اگر بنگاه برای مدت مدیدی است که تاسیس شده، از اعداد 
و ارقام درآمد واقعی فعالیت تان به عنوان پایه استفاده کنید و سپس تغییرات مورد انتظار برای دست یافتن به 

یک درآمد واقع بینانه را برآورد نمایید.

با هم مقایسه کنید و سپس  را  ۴- درآمد مطلوب محاسبه شده در مرحله دوم و درآمد واقع بینانه مرحله سوم 
ارزیابی کنید و ببینید که درآمد مطلوب تا چه اندازه برای رسیدن به هدف مورد نظرتان واقع بینانه است. برای 
مثال، اگر یک بنگاه خدماتی هستید، آیا باید قیمت و نرخ ساعتی خود را افزایش دهید تا به درآمد ۴۰ میلیون 
تومانی برسید و آیا این نرخ جدید واقع بینانه خواهد بود؟ یا اینکه مجبور خواهید شد بیشتر بفروشید یا بیشتر 
کمک مالی بخواهید؟ آیا اصال چنین چیزی شدنی و دست یافتنی است؟اگر کاالو فرآوردهای را تولید می کنید و 
می فروشید، آیا با تجهیزات کنونی قادر خواهید بود به اندازه کافی محصوالت خود را تولیدکرده و به فروش  

برسانید تا به درآمد ۴۰ میلیون تومانی موردنظر برسید؟

۵- هزینه ها و مازاد (سود) مورد نظر خود را بر اساس درآمد واقع بینانه دوباره تطبیق دهید. اگر درآمد مطلوب 
می توانید  کجا  ببینید  می رود،  انتظار  که  است  چیزی  آن  از  بیشتر  نظرتان  مورد  مازاد  پایه  بر  شده  محاسبه 
صرفه جویی کرده و از هزینه ها بکاهید یا اینکه مازاد یا سود مورد نظر را کم کنید تا به یک سطح واقع بینانه از 
درآمد در محاسبات خود برسید. در مثال باال، اگر دفتر کاری  با فضای کوچک تر یا در محله ای ارزان تر اجاره شود 
شاید بتوان ۵ میلیون تومان پول صرفه جویی نمود تا با درآمد ۳۵ میلیون تومانی به مازاد یا سود دلخواه رسید. 
از سوی دیگر، اگر درآمد محاسبه شده کمتر از آن چیزی است که در واقع انتظار می رود، می توانید بودجه خود را 
اینکه  یا  کند،  رشد  سریع تر  بنگاه  تا  کنید  خرج  تبلیغات  برای  بیشتری  پول  مثال  ببندید،  بیشتر  هزینه های  برای 

می توانید مازاد یا سود مورد نظر برای سال آینده را کمی بیشتر تعیین نمایید.
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چند نکته مهم در تهیه بودجه درآمد-هزینه
         بهترین راه برای تهیه بودجه، تهیه پیش نویس خالصه بودجه از طریق ترکیب منابع عمده درآمد و هزینه است. 
این پیش نویس می تواند در طول زمان تغییر کرده و یا دوباره با نیازها و اهداف فعالیت، تطبیق داده شود تا 

جزئیات به طور دلخواه در آن گنجانده شود.

         قبل از هر چیز یک بودجه ساالنه تهیه کنید و سپس آن را با توجه به نیاز بنگاه، به دوره های گزارشی یا ارزیابی 

کوتاه تر مانند دوره های ماهانه یا فصلی تقسیم کنید. بودجه های ماهانه اجازه می دهد تا هر گونه تضاد و اختالفی 
که ممکن است در آمار و ارقام ساالنه دیده نشود را بهتر ردیابی و کنترل نمود. وقتی که بسیاری از اقالم را با هم 
جمع می کنیم و به صورت ساالنه می نویسیم، احتمال اینکه در این محاسبات اشتباه بکنیم یا  چیزهایی را جا 
بیندازیم باال می رود. مزیت دیگر بودجه ماهانه این است که نوسانات را در هزینه و درآمد، با جزئیات بیشتری 

نشان داده و برجسته می کند.

         سناریوهای مختلف را بررسی و برنامه ریزی کنید. وضعیت های احتمالی مختلفی که ممکن است پیش بیایند 

و تاثیر به سزایی بر فعالیت های بنگاه بگذارند را در نظر بگیرید. فرض کنیم که فعالیت یا پروژه جدیدی در دست 
دارید؛ چه هزینه های اضافی را باید متحمل شوید و این هزینه ها چه زمانی باید خرج شوند تا بتوانید این پروژه 
را پشتیبانی کنید و ادامه دهید؟ به کار بردن سناریو برای برنامه ریزی، تکنیکی بسیار مؤثر در تهیه بودجه است. 
بهترین  در  هزینه ها  و  (درآمد  «سناریوی خوش بینانه»  عنوان  تحت  یکی  بودجه،  دو  که حداقل  می شود  توصیه 

شرایط) و دیگری تحت عنوان «سناریوی بدبینانه» (درآمد و هزینه ها در بدترین شرایط) تهیه کنید. 

         توجه داشته باشید که مفهوم «ورودی زباله، خروجی زباله» کامال در پروسه بودجه بندی  نیز معنا دارد. یعنی 

اگر داده ها و اطالعات شما مناسب و صحیح نباشد، خروجی ها نیز بسیار کم ارزش خواهد بود. داده ها و اطالعاتی 
که برای آماده سازی بودجه به کار می برید باید تاحد امکان کامل، دقیق، معتبر و به روز باشد. هرچند که به ندرت 
می توان صد درصد مطمئن بود که داده ها و اطالعات، این معیارها را دارند، ولی باید با قضاوتی بسیار خوب و 
تیزبینانه، بیشترین کوشش خود را به خرج دهید. این را به یاد داشته باشید که بودجه بندی بیشتر یک هنر است 
داده های  آورید،  دست  به  هزینه هایتان  و  درآمد  برای  اعتمادتری  قابل  و  دقیق تر  برآوردهای  اینکه  برای  علم.  تا 
مربوط به بنگاه های مشابه نیز می تواند بسیار راهگشا باشد. برآورد کردن درآمد و هزینه ها در آغاز شاید کاری 
با تمرین و تکرار در این کار بهتر و بهتر خواهید شد. برآورد و تخمین درست  بسیار سخت به نظر برسد، ولی 

هزینه ها، یک مهارت مهم و مورد نیاز برای مدیران بنگاه های اجتماعی است.
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به کارگیری بودجه درآمد-هزینه
رصد نمودن و نظارت بر بودجه - در تمام دسته بندی های درآمد و هزینه ها- به صورت ماهانه امری بسیار حیاتی و 
الزم است. مقایسه اعداد و ارقام واقعی با اعداد و ارقام بودجه بندی شده بسیار مفید است و کمک خواهد کرد تا 
فورا هرگونه انحراف را شناسایی و تصحیح کنید. دنبال اختالفات بین درآمد و هزینه های بودجه و ارقام عملکرد 
واقعی خود باشید و سپس از خود بپرسید چرا این اعداد و ارقام با پیش بینی ها اختالف دارند و چگونه می توان 

آن را حل کرد؟

برای نمونه، اگر نان می فروشید و متوجه می شوید که بابت خرید آرد پول بسیار بیشتری از آنچه که بودجه بندی 
کرده بودید، پرداخته اید، باید از خود بپرسید که آیا این به دلیل افزایش قیمت آرد است یا اینکه بیشتر از آنچه که 
پیش بینی می کردید نان فروخته اید و در نتیجه بیشتر آرد مصرف کرده اید؟ اگر بهای آرد باال رفته است مذاکره با 
عرضه کننده آرد و یا  تغییرعرضه کننده می تواند راهکار مناسبی برای کاهش هزینه ها باشد. اگر فروش نان بیشتر 
شده باشد که بسیار خوب است و باید این افزایش را در درآمد خود برای همان سال هم   تجربه کنید. اگر درآمد یا 
فروش در حد انتظار نیست دالیل این اختالف را پیدا کنید. شاید الزم باشد برخی از نان های کم طرفدار پخت 
نشود و با نان های پرفروش تر جایگزین شود یا شاید الزم باشد نیروی کار جدید استخدام کنید تا بتوانید نان 

بیشتری تولید کرده و به فروش برسانید.

خود را به بررسی و تجزیه و تحلیل بودجه، به طور منظم عادت دهید، اطالعات جدیدی که به دست می آورید را 
برای تغییر و تنظیم آن به کار ببرید و بودجه خود را برای دوره های آتی به روزرسانی کنید. جداولی که در ادامه 

آمده، دو نمونه از بودجه درآمد-هزینه را نشان می دهند.

۲۰



۲۱

درآمدها

....... 

دریافت کمک 
مالی از ...

الف-جمع درآمدها

هزینه ها

هزینه های اداری

هزینه های 
کارکنان (پرسنلی)
هزینه های تعمیر 

و نگهداری 
وسایل نقلیه

هزینه های 
آموزش

هزینه های 
تبلیغات

هزینه های ....... (هر 
هزینه اختصاصی 

متناسب با بنگاه 
شما)

سایر هزینه ها 
(هزینه های 

متفرقه)
ب- جمع هزینه ها

ج- مازاد/ کسری
(الف منهای ب)

درآمد از محل 
فروش (کاال یا 
خدمات خاص 

بنگاه شما)

بودجه درآمد-هزینه ماهانه بنگاه ................... برای سال مالی ..................

جمعاسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخردادفروردین اردیبهشت



۲۲

درآمدها

....... 

دریافت کمک 
مالی از ...

الف-جمع درآمدها

هزینه ها

هزینه های اداری

هزینه های 
کارکنان (پرسنلی)
هزینه های تعمیر 

و نگهداری 
وسایل نقلیه

هزینه های 
آموزش

هزینه های 
تبلیغات

هزینه های ....... (هر 
هزینه اختصاصی 

متناسب با بنگاه 
شما)

سایر هزینه ها 
(هزینه های 

متفرقه)
ب- جمع هزینه ها

ج- مازاد/ کسری
(الف منهای ب)

درآمد از محل 
فروش (کاال یا 
خدمات خاص 

بنگاه شما)

بودجه درآمد-هزینه فصلی بنگاه .................. برای سال مالی .............

ساالنهسه ماهه چهارمسه ماهه سومسه ماهه دومسه ماهه اول



بودجه نقدی
و  یا خیر  دارد  را  نیازهایش  تامین  برای  کافی  نقد  یا وجوه  منابع  بنگاه  آیا  که  آن است  بودجه نشان دهنده  این 
وضعیت کسری یا مازاد منابع نقدی را نیز نشان می دهد. از فواید مهم این بودجه آن است که به ما کمک می کند تا 
کسری وجوه نقد را پیش بینی کرده و در مورد راه حل های الزم مثل درخواست از حامیان برای پرداخت زودتر 
کمک هایشان، مدیریت بهتر پرداخت برخی از صورتحساب ها، عدم اجرای برخی از فعالیت ها که اولویت کمتری 

دارند، صحبت با بانک برای دریافت یک وام کوتاه مدت و نظایر این ها بیندیشیم.

البته باید به عواقب برخی از اقدامات فوق هم واقف باشیم. مثال عدم پرداخت به موقع صورتحساب ها ممکن 
است به اعتبار و رابطه ما با طرف های کاریمان لطمه بزند. تاخیر در اجرای فعالیت ها می تواند به عواقب نامطلوب 
بر گروه هدف (گروه مورد حمایت ما) منجر شود. اخذ وام هم باعث افزایش هزینه های ناشی از پرداخت بهره و 

کارمزد بانکی می شود.

از فواید دیگر بودجه نقدی این است که می تواند مازاد منابع نقدی را نیز نشان دهد و ما می توانیم پیشاپیش برای 
سرمایه گذاری این منابع اضافی، برنامه ریزی کنیم. جدول صفحه بعد نمونه ای از یک بودجه نقدی را نشان می دهد.

.

۲۳

بودجه نقدی



۲۴

پول نقد ورودی
فروش خدمات و محصوالت

الف-جمع پول نقد ورودی

پول نقد خروجی

مالیات بر درآمد کارمندان

حقوق و دستمزدها و مزایای 
کارکنان

هزینه خدمات تخصصی 
(حسابرسی و... )

هزینه جلب کمک و هدایا

اجاره  محل کار و خرید 
لوازم و اثاثیه

وسایل حمل و نقل
اجاره و تعمیر تجهیزات

هزینه آب و برق و تلفن و 
اینترنت و ....

هزینه چاپ و انتشارات و 
کنفرانس ها و جلسات

هزینه مسافرت

هزینه بازاریابی و تبلیغات

پرداخت بهره و اقساط وام 
(بابت اصل)

هزینه های پیش بینی نشده

ب- جمع پول نقد خروجی

هـ- مانده نقدی پایان ماه

کمک ها و هدایا
وام ها و سرمایه نقدی

متفرقه (مانند سرمایه گذاری 
مربوط به برنامه ها)

بودجه نقدی بنگاه ................. برای دوره مالی منتهی ............

اسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخردادفروردین اردیبهشت

ج- خالص پول نقد 
(الف منهای ب)

د- مانده نقد ابتدای ماه



چند نکته مهم در تهیه بودجه نقدی
      به کارگیری برنامه اکسل برای تهیه بودجه نقدی، بسیار ضروری است چون کارمان را راحت می کند. حتما از 

این برنامه استفاده کنید.

        برای تهیه بودجه نقدی باید برنامه فعالیت های اجرایی، برنامه زمانبندی درآمدها (جریان ورودی وجوه نقد) و 

همچنین بودجه سال آتی درآمد-هزینه بنگاه را در اختیار داشته باشید.

        با توجه به زمانبندی جریان ورودی وجوه نقد، این منابع را به تفکیک سرفصل و زمان دریافت، در جدول 

بودجه نقدی در بخش جریانات نقدی ورودی وارد کنید.

         با توجه به برنامه فعالیت های سال آتی، زمان های خرج و مصرف (هزینه ها) را تعیین کنید، مقداری هم برای 

هزینه های پیشبینی نشده کنار بگذارید. بعد از این کار، روند هزینه ها را به شکل ماهانه یا فصلی تخمین بزنید و 
سپس آنها را در جدول بودجه نقدی در قسمت هزینه ها (جریانات نقدی خروجی) بنویسید.

       حواستان به پیش پرداخت ها باشد. در برخی موارد پرداخت اجاره مثال سه ماه یک بار است. در این صورت 

پرداخت سه ماه اول سال را باید در ماه فروردین منظور نمود. دریافت کمک های اعطایی هم ممکن است در قالب 
اقساط و زمان بندی های مختلف باشد که باید به آن ها هم توجه داشت.

         در جدول بودجه نقدی هرگز اقالم غیرنقدی - مانند کمک های غیرنقدی مثل خودرو، رایانه، استهالک دارای یها 

و از این قبیل- نوشته نمی شود زیرا در واقع وجوه نقدی بابت آن ها رد و بدل نمی گردد.

          با مشخص شدن ورودی ها و خروجی های نقدی، می توان خالص (مازاد یا کسری) وجوه نقد برای هر ماه را به 

دست آورد. سپس باید مانده نقدی اول ماه را با خالص محاسبه شده فوق جمع نمود. این رقم نهایی، نشان دهنده 
با مشکل  که  ماه هایی هستند  نشان دهنده   ، احتمالی[۱۰]  ماه می باشد. کسری های  پایان هر  در  نقد  مانده خالص 

نقدینگی مواجه خواهیم بود و باید برای این موارد از قبل به فکر چاره باشیم.

تا  داشت  مبذول  را  الزم  توجه  هزینه  اقالم  از  یک  هر  محاسباتی  واحدهای  به  باید  هزینه ها،  محاسبه  در        

برآوردمان از هزینه ها حتی االمکان دقیق و نزدیک به واقعیت باشد. جدولی که در ادامه آمده، برخی از واحدهای 
محاسباتی رایج برای برآورد هزینه ها یا خروجی های وجوه نقد را نشان می دهد.

۲۵



۲۶

واحدهای محاسباتی رایج در هنگام بودجه ریزی
اقالم بودجه ای

هزینه های کارکنان:
حقوق، مزایا و مالیات

استخدام
آموزش و توسعه کارکنان

کمک هزینه های پرداختی به کارکنان 
هزینه کارکنان داوطلب

هزینه های حمل و نقل: 
سوخت و روغن

بیمه
تعمیر و نگهداری

بلیط هواپیما
کرایه تاکسی و اتوبوس

توزیع و پخش
هزینه های اداری:

اجاره دفتر کار، برق و آب 
بیمه دفتر کار

تلفن و فاکس و پست 
لوازم التحریر اداری

اینترنت
تعمیر و بازسازی

کارمزدهای بانکی
حسابرسی

هزینه های پروژه:
اجاره محل

تبلیغات
انتشارات 

مطالب کمک آموزشی
خدمات تخصصی و مشاورهای

چاپ و فتوکپی
مواد اولیه

تجهیرات
غذا

واحد محاسباتی

رماه
هر آگهی
روز، نفر

روز، نفر، تعداد
جلسه، نفر، تعداد

کیلومتر، ماه
ماه یا مبلغ ثابت

کیلومتر، ماه
سفر، تعداد

کیلومتر، ماه
کیلومتر، تعداد سفر، ماه

ماه
ماه یا مبلغ ثابت 

ماه
بسته، کارتن، تعداد، ماه

ماه یا مبلغ ثابت
ماه
ماه

مبلغ ثابت

روز
هر تبلیغ، مبلغ ثابت

ماه یا مبلغ ثابت
تعداد شرکت کننده، مبلغ ثابت

روز یا مبلغ ثابت
تعداد کپی، نفر، مبلغ ثابت

تعداد
تعداد، مبلغ ثابت

نفر، تعداد غذا، روز



نکات مهم در بودجه ریزی

۱- واضح بودن: با توجه به اینکه طرف های مختلفی ممکن است از بودجه استفاده نمایند، بودجه باید برای همه 
هنگام  در  شده  کارگرفته  به  محاسبات)  (و  فروض  کلیه  رو  این  از  باشد.  درک  قابل  راحتی  به  و  بوده  واضح 

بودجه ریزی باید به صورت یادداشت های همراه در بودجه آورده شده باشد.
۲- زمانبندی: با توجه به اینکه قبل از تصویب نهایی بودجه، مراحل مختلفی وجود دارد که باید طی شود، بهتر 
است جدول زمانی فرایند بودجه ریزی از قبل معلوم بوده و به موقع به اجرا گذاشته شود. بسته به اندازه بنگاه و 

حجم فعالیت هایش ممکن است این فرایند از شش ماه قبل شروع شود.
به سرفصل حساب ها توجه شده و سرفصل های  باید  بودجه حتما  تهیه  در هنگام  بودجه:  سرفصل های   -۳
بودجه نیز در انطباق با آن سرفصل ها باشد. دلیل این کار، ایجاد سهولت در تهیه گزارش های بودجه ای و داشتن 
انسجام در گزارش هاست تا مدیران و سایر طرف های مرتبط با بنگاه در هنگام مطالعه گزارش ها و همچنین پایش 

فعالیت ها  دچار سردرگمی نشوند. 
این  عبارتی  به  کنیم.  توجیه  را  تخمین هایمان  بتوانیم  باید  هزینه ها  تخمین  هنگام  در  هزینه ها:  تخمین   -۴
تخمین ها باید دارای پشتوانه منطقی الزم باشند. یکی از راهکارهای خوب در این زمینه، تهیه نمونه جداول و 

محاسبات مربوط به تهیه بودجه است.
۵- هزینه های پیش بینی نشده: این ها مواردی هستند که از ابتدا قادر به پیش بینی و تعیین آن ها نیستیم. 
توصیه می شود این هزینه ها را در موارد مربوطه و به طور مشخص- مثال هزینه های کارکنان، بیمه، سوخت- تهیه 
کنیم، نه اینکه در آخر بودجه رقمی یا درصدی کلی برای آن منظور نماییم. از نظر منطقی هم توجیه درصد کلی 

برای هزینه های پیشب ینی نشده کار چندان راحتی نیست.
۶- هزینه های فراموش شده: معموال در بنگاه های اجتماعی و مردم نهاد، هزینه های اجرای پروژه ها کمتر از 
واقع تخمین زده می شود. دلیل این هم «نگرانی از ناتوانی در جذب منابع مالی برای پروژه به دلیل زیاد نشان داده 
نظیر  پروژه  اولیه  هزینه های  از:  عبارتند  شده  فراموش  هزینه های  متداول ترین  از  برخی  است.  هزینه ها»  شدن 
هزینه های تبلیغات و هزینه های قانونی که باید پرداخت شوند، هزینه های پشتیبانی نظیر بیمه و آب و برق و گاز، 
هزینه های کارکنان نظیر استخدام، آموزش، حقوق، مزایا، مالیات و غیره، هزینه های تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه، 
هزینه های تعمیر و نگهداری تجهیزاتی نظیر فتوکپی، رایانه و غیره، هزینه های مربوط به برگزاری جلسات هیات 

مدیره و مجمع عمومی ساالنه و هزینه های حسابرسی.
کنترل اعداد و ارقام: برای اطمینان و کنترل کلی بودجه، از یک همکار ماهر یا شخصی که کارش تهیه   -۷
بودجه در یک بنگاه اجتماعی دیگر است کمک بگیرید تا با دیدگاهی منتقدانه بودجه شما را بررسی کرده و نقاط 

ضعف و اشکاالت احتمالی آن را گوشزد نماید.

۲۷



مطالب این فصل به شرح زیر می باشد:

تعریف حسابداری
فهرست یا طبقه بندی حساب ها چیست؟

آشنایی با برخی مفاهیم حسابداری
آشنایی با صورت های مالی

ثبت رویدادهای مالی در دفاتر حسابداری

فصل سوم
حسابداری



تعریف حسابداری
بنگاهی  مالی است. هر  نگهداری و طبقه بندی سوابق  و  ثبت  مالی،  امور  پیش شرط مدیریت صحیح و درست 
نیازمند این اطالعات است تا بتواند عملیات مالی خود را ارزیابی نماید. حسابداری یعنی ثبت و ضبط، طبقه بندی، 

گزارش و تحلیل معامالت مالی در یک بنگاه اجتماعی، تجاری یا مؤسسه غیرانتفاعی. 

فهرست یا طبقه بندی حساب ها چیست؟
ابزار سازماندهی در فرایند بودجه ریزی، حسابداری و گزارش دهی است و در تمام  فهرست حساب ها مهم ترین 
مراحل مختلف برنامه ریزی، اجرا، کنترل و پایش، نقشی اساسی دارد. در هر سازمانی اطالعات مالی باید به منظور 
تهیه گزارش ها، جمع آوری و شناسایی شده و برای ثبت و ضبط در دفاتر حسابداری و حساب های مربوطه کدگذاری 
شکلی  به  حساب ها  و  شود  تهیه  حساب ها  مناسب  کدبندی  یا  فهرست  است  الزم  بنابراین  شوند؛  طبقه بندی  یا 

کدگذاری شوند که جریان و ارتباط هزینه ها و مخارج را با بخش های مختلف نشان دهند.
به این کدگذاری اصطالحا فهرست حساب ها گفته می شود. فهرست حساب ها معموال در سرفصل های کلی و به 
و سایر دسته ها طبقه بندی می شوند.  درآمدها، هزینه ها  بدهی ها، حقوق صاحبان سهام،  دارایی ها،  برای  ترتیب 
هدف از این طبقه بندی یا کدگذاری، نظم دهی به حساب ها و ثبت درست هر عملیات یا تراکنش مالی در طبقه 
مربوط به خود است تا در هنگام تجزیه و تحلیل و گزارش اطالعات و عملیات مالی، دچار سردرگمی نشده و 

بتوان اطالعات شفاف، منظم، قابل اعتماد، دقیق و به هنگامی را برای مخاطبین گزارش های مالی ارایه داد.
از کلی به جزیی نشان می دهد. اطالعات تکمیلی و جزیی تر در  را  از فهرست حساب ها  جداول زیر نمونه هایی 
جداول بعدی آمده است. مثال دارایی های جاری با کد ۱۰۰ شامل مواردی است مانند: نقد و بانک (با کد فرعی ۱۱۰)، 
سرمایه گذاری های  کوتاه مدت (۱۲۰)، حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری (۱۳۰)، سایر حساب ها و اسناد دریافتنی 

(۱۴۰)، موجودی مواد و کاال (۱۶۰)، سفارشات مواد و کاال (۱۷۰)، و پیش پرداخت ها (۱۸۰).  

۲۹

۵۰۰

عنوان حساب
راهنمای گروه حساب ها

کد حساب

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۷۰۰

۸۰۰

۹۰۰

عنوان حساب

دارایی های جاری 

دارایی های  غیرجاری 

بدهی های جاری 

بدهی های غیرجاری 

حقوق صاحبان سهام

درآمدهای عملیاتی 

هزینه های عملیاتی 

سایر درآمدها و هزینه ها

سایرحساب ها

کد حساب



      دارایی های جاری: موجودی نقد و دارایی هایی که انتظار نقدشوندگی آن ها کمتر یا معادل یک سال مالی است.

      دارایی های غیر جاری: دارایی هایی که انتظار نقدشوندگی آن ها عموما بیش از یک سال است.

      بدهی های جاری: بدهی هایی که موعد پرداخت آن ها یک سال یا کمتر است.

      بدهی های غیر جاری: بدهی هایی که موعد پرداخت شان بیش از یک سال است.

     حقوق صاحبان سهام: منافع مالکین شرکت در دارایی های شرکت، پس از کسر بدهی های آن شرکت است.

      درآمدهای عملیاتی: درآمدهای حاصل از فعالیت های اصلی بنگاه یا شرکت است.

       هزینه های عملیاتی: هزینه ها و مخارج صرف شده برای فعالیت های اصلی بنگاه است، شامل: هزینه های مستقیم 

یعنی  غیرمستقیم  هزینه های  و  هستند  مربوط  فعالیت ها  یا  پروژه ها  به  مستقیم  طور  به  که  هزینه هایی  یعنی 
هزینه های عمومی و غیرمستقیمی که به طور مشخص و کامل به پروژه یا فعالیت خاصی مربوط نیستند، مثل 
هزینه اجاره دفتر مرکزی، هزینه حسابرسی، حقوق مدیر عامل و نظایر این ها. باید توجه شود که در هنگام تهیه 
تا هزینه های غیرمستقیم به  باید مراقب باشیم  یا فعالیت ها  گزارش های مختلف مربوط به هزینه های پروژه ها 
نحوی درست میان پروژه ها تسهیم شود و از تحمیل شدن بیش از واقع هزینه های غیرمستقیم به پروژه یا فعالیت 

خاصی جلوگیری شود تا گزارش ها، غیرواقعی یا گمراه کننده نشوند.

۳۰

راهنمای گروه حساب ها

شماره 
و 

عنوان
دارایی های

جاری

نقد و بانک

سرمایه
 گذاری های  
کوتاه مدت 

حساب ها و 
اسناد 

دریافتنی 
تجاری 

سرمایه
 گذاری های 
بلند مدت 

سایر 
حساب ها و 

اسناد 
پرداختنی 

حساب ها و 
اسناد 

پرداختنی 
بلند مدت 

اندوخته 
طرح و 
توسعه 

کنترل 
مواد اولیه 

مصرف 
شده 

سایر 
درآمدهای 

غیرعملیاتی 

اسناد 
تضمینی 

دیگران نزد 
شرکت 

دارایی های  
نامشهود 

اسناد 
پرداختنی 

تجاری 

اندوخته 
قانونی 

سایر 
هزینه های 
عملیاتی 

۱۰۰

۱۰

۲۰

۳۰

۲۰۰۳۰۰۴۰۰۵۰۰۶۰۰۷۰۰۸۰۰۹۰۰

دارایی های  
غیرجاری 

دارایی های 
ثابت 

مشهود 

حساب های 
پرداختنی 

تجاری 

پیش 
دریافت بلند 

مدت از 
مشتریان 

فروش سرمایه
خالص 

بهای تمام 
شده 

سایر 
درآمدهای 
عملیاتی 

بدهی های 
جاری 

بدهی های 
غیرجاری 

حقوق 
صاحبان 

سهام
درآمدهای
عملیاتی

هزینه های
عملیاتی

سایر 
درآمدها و 

هزینه ها

سایر
حساب ها



۳۱

راهنمای گروه حساب ها

شماره 
و 

عنوان
دارایی های

جاری

سایر حساب
 ها و اسناد 
دریافتنی 

موجودی 
مواد و کاال 

سود سهام 
پیشنهادی و 
پرداختنی 

کنترل 
هزینه های 

سربار

طرف 
حساب های 
انتظامی 

ذخیره 
مالیات بر 

درآمد

ذخیره 
مزایای پایان 

خدمت 
کارکنان 

هزینه های 
تامین مالی 

سایر 
هزینه های 
کارکنان 

۱۰۰

۴۰

۵۰

۶۰

سفارشات 
مواد و کاال 

تسهیالت 
مالی 

دریافتی 

سرمایه 
اهدایی

سایر 
هزینه های 
عمومی و 

اداری 

۷۰

پیش 
پرداخت ها 

علی 
الحساب 
افزایش 
سرمایه 

سایر 
هزینه های 
توزیع و 
فروش

۸۰

سود و 
زیان 

انباشته 

هزینه های 
تحقیق و 
توسعه 

اقالم 
غیرمترقبه 

تراز 
افتتاحیه و 
اختتامیه 

۹۰

۲۰۰۳۰۰۴۰۰۵۰۰۶۰۰۷۰۰۸۰۰۹۰۰

دارایی های  
غیرجاری 

سایر 
دارایی ها 

پیش 
دریافت ها 

تسهیالت 
مالی 

دریافتی 
بلند مدت 

اندوخته 
عمومی 

کنترل 
حقوق و 

مزایا 

سایر  
هزینه های 

غیرعملیاتی 

اسناد 
تضمینی  

شرکت 
نزددیگران 

بدهی های 
جاری 

بدهی های 
غیرجاری 

حقوق 
صاحبان 

سهام
درآمدهای
عملیاتی

هزینه های
عملیاتی

سایر 
درآمدها و 

هزینه ها

سایر
حساب ها



۳۲

راهنمای گروه حساب ها
کد حساب

۱۱۰
۱۲۰
۱۳۰
۱۴۰
۱۶۰
۱۷۰
۱۸۰
۲۱۰
۲۲۰
۲۳۰
۲۴۰
۳۱۰
۳۲۰
۳۳۰
۳۴۰
۳۵۰
۳۶۰
۳۷۰
۴۱۰
۴۳۰
۴۴۰
۴۵۰
۵۱۰
۵۲۰
۵۳۰
۵۴۰

عنوان حساب

نقد و بانک
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری 
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی 

موجودی مواد و کاال 
سفارشات مواد و کاال 

پیش پرداخت ها 
دارایی های ثابت مشهود 

دارایی های ثابت نامشهود 
سرمایه گذاری های بلندمدت 

سایر دارایی ها 
حساب های پرداختنی تجاری

اسناد پرداختنی تجاری 
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 

پیش دریافت ها 
ذخیره مالیات بر درآمد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 
تسهیالت مالی دریافتی 

پیش دریافت بلندمدت از مشتریان 
حساب ها و اسناد پرداختنی بلندمدت 

تسهیالت مالی دریافتی بلندمدت
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

سرمایه 
اندوخته قانونی 

اندوخته طرح و توسعه 
اندوخته عمومی 

بدهکار 
بدهکار 
بدهکار 
بدهکار 
بدهکار 
بدهکار 
بدهکار 
بدهکار 
بدهکار 
بدهکار 
بدهکار

بستانکار 
بستانکار 
بستانکار 
بستانکار 
بستانکار 
بستانکار 
بستانکار 
بستانکار 
بستانکار 
بستانکار
بستانکار 
بستانکار 
بستانکار 
بستانکار 
بستانکار 

دارایی های جاری 
دارایی های جاری 
دارایی های جاری 
دارایی های جاری 
دارایی های جاری 
دارایی های جاری 
دارایی های جاری 

دارایی های غیرجاری 
دارایی های غیرجاری 
دارایی های غیرجاری 
دارایی های غیرجاری 

بدهی های جاری 
بدهی های جاری
بدهی های جاری 
بدهی های جاری 
بدهی های جاری 
بدهی های جاری 
بدهی های جاری 

بدهی های غیرجاری 
بدهی های غیرجاری 
بدهی های غیرجاری
بدهی های غیرجاری 

حقوق صاحبان 
سهام 

حقوق صاحبان 
سهام 

نوع حساب



۳۳

راهنمای گروه حساب ها
کد حساب

۵۷۰
۵۸۰
۵۰۰
۶۱۰
۷۱۰
۷۳۰
۷۴۰
۷۵۰
۷۶۰
۷۷۰
۷۸۰
۷۹۰
۸۱۰
۸۲۰
۸۳۰
۸۴۰
۸۵۰
۹۱۰
۹۲۰
۹۳۰
۹۹۰

عنوان حساب

سرمایه اهدایی
علی الحساب افزایش سرمایه 

سود و زیان انباشته 
فروش خالص 

بهای تمام شده 
کنترل مواد اولیه مصرف شده 

کنترل حقوق و مزایا 
سایر هزینه های کارکنان 

کنترل هزینه های سربار
سایر هزینه های عمومی و اداری 
سایر هزینه های توزیع و فروش

هزینه های تحقیق و توسعه
سایر درآمدهای عملیاتی 
سایر هزینه های عملیاتی 

سایر درآمدهای غیرعملیاتی 
سایر هزینه های غیرعملیاتی 

هزینه های تامین مالی 
اسناد تضمینی دیگران نزد شرکت

اسناد تضمینی  شرکت نزد دیگران 
طرف حساب های انتظامی 
تراز افتتاحیه و اختتامیه 

 

بستانکار 
بستانکار 

مهم نیست 
بستانکار 

بدهکار 
بدهکار 
بدهکار 
بدهکار 
بدهکار 
بدهکار 
بدهکار 
بدهکار

بستانکار
بدهکار

بستانکار
بدهکار
بدهکار 

بستانکار
بدهکار 

مهم نیست 
مهم نیست 

 
 

حقوق صاحبان سهام 
حقوق صاحبان سهام 
حقوق صاحبان سهام 

درآمدهای عملیاتی 
هزینه های عملیاتی
هزینه های عملیاتی
هزینه های عملیاتی
هزینه های عملیاتی
هزینه های عملیاتی
هزینه های عملیاتی
هزینه های عملیاتی
هزینه های عملیاتی

سایر هزینه ها و درآمدها
سایر هزینه ها و درآمدها
سایر هزینه ها و درآمدها
سایر هزینه ها و درآمدها
سایر هزینه ها و درآمدها

سایر حساب ها 
سایر حساب ها 
سایر حساب ها 
سایر حساب ها 

نوع حساب



۳۴

آشنایی با برخی مفاهیم حسابداری

دوره حسابداری یا سال مالی
بنگاه ها، معموال از یک دوره مالی یک ساله به عنوان سال مالی خود استفاده می کنند، مثال اول فروردین تا پایان 
اسفند ماه. دوره حسابداری لزوما با سال تقویمی مطابقت ندارد. مثال یک تجارت فصلی ممکن است سال مالی 
تأمین کنندگان  نیاز  بنگاه،  کاری  چرخه  نوع  به  مالی  سال  پایان  انتخاب  برساند.  اتمام  به  فصل  آخر  در  را  خود 

هزینه ها به اطالعات مالی، میزان دسترسی به منابع و یا مالحظات خاص مالیاتی وابسته است.

حسابداری نقدی
آنها پول نقد دست به دست شود. در این روش کلیه  این روش فقط معامالتی را به رسمیت می شناسد که در 

عملیات، نقدی بوده و در هنگامی که رخ می دهند ثبت می شوند.

حسابداری تعهدی
این روش تمام درآمدها را محاسبه کرده و آنها را در مقابل هزینه ها قرار می دهد. در روش تعهدی، صورتحسابی 
که باید از سوی بنگاه اجتماعی پرداخت شود به عنوان بدهی، و پولی که بنگاه طلب دارد به عنوان دارایی در 
گزارش مالی ثبت می شوند. در این روش هزینه ها هنگامی که ایجاد شده اند یا می شوند (و نه لزوما هنگامی که 
پرداخت شده اند یا می شوند) ثبت می گردند. مثال قبض برق ماه اسفند که در فروردین سال بعد دریافت می شود 
را تصور کنید. علی رغم اینکه این قبض عمال در فروردین پرداخت می شود ولی هزینه پرداخت شده- فارغ از زمان 
پرداخت و به دلیل اینکه در اسفند ایجاد شده و مربوط به این ماه است، در سال مالی قبل به ثبت می رسد. مثال 
دیگر: پیش پرداخت اجاره دفتر کار به صورت شش ماهه است. اگر نیمی از این پیش پرداخت مربوط به سه ماهه 
سال بعد باشد در این صورت برای ثبت هزینه اجاره مربوط به سال جاری، باید نیمی از اجاره پرداخت شده را 
کسر کنیم و فقط آن بخش مربوطه را در حساب های این سال ثبت نماییم. بخش مربوط به سال بعد، به عنوان 

پیش پرداخت اجاره در ترازنامه و در بخش دارایی های جاری به ثبت می رسد.
اعتباری اگر چه هنوز دریافت نشده ولی به واسطه اینکه ایجاد شده باید در بخش درآمد به ثبت برسد. حسابداری 
تعهدی روشی است که امروزه در بیشتر موسسات و سازمان ها به کار گرفته می شود. مهم ترین صورت های مالی 
در این روش، عبارتند از صورتحساب سود و زیان که در بنگاه های اجتماعی به آن صورتحساب درآمد-هزینه گفته 
نشان دهنده  که  ترازنامه  و  درآمدها؛  و  هزینه ها  از  است  خالصه ای  پیداست  نامش  از  که  همان طور  و  می شود 
دارایی ها و بدهی های بنگاه می باشد. بسیاری از بنگاه های اجتماعی نوپا برای سهولت کار، در ابتدا و در طول سال 
نیاز به کمک یک حسابدار، ثبت ها و  از روش حسابداری نقدی استفاده نموده و در پایان سال مالی در صورت 

حساب ها را بر مبنای روش تعهدی تنظیم می کنند. 



۳۵

اسناد و سوابق حسابداری
در هر بنگاهی، اسناد و سوابق مربوط به عملیات مالی باید به صورت مرتب و اصولی نگهداری و بایگانی شوند. 
مدارکی نظیر سند دریافت پول، سند پرداخت، صورت حساب های تایید و ممهور شده، رسید وازیر به حساب 

بانکی، صورت حساب های دریافتی از بانک و نظایر این ها.

حساب نقد و بانک
این حساب یکی از مهم ترین و اصلی ترین حساب هایی است که برای ثبت عملیات نقد و بانکی به کار می رود. 
معموال برای هر حساب بانکی، یک حساب جداگانه نگهداری می شود تا از اشتباهات جلوگیری شده و رفع مغایرت

 های بانکی در پایان هر ماه با سهولت بیشتری انجام شود.

صورت مغایرت بانکی
با  بنگاه  حساب های  و  سوابق  بودن  یکی  از  اطمینان  حفظ  گزارشی،  یا  حساب  صورت  چنین  تهیه  از  هدف 
حساب های بانک و همچنین اصالح اشتباهات احتمالی (بنگاه یا بانک) است. برای تهیه صورت مغایرت بانکی، باید 
حساب نقد و بانک موجود در دفاتر حساب بنگاه، با صورت حساب دریافتی از بانک در مقطع زمانی مشخص - مثال 
پایان هر ماه-  مقایسه شده و در صورت وجود مغایرت، موارد مغایرت بررسی شده و نسبت به رفع آن ها اقدام 
شود. معموال همیشه به دالیل مختلف با چنین مغایرت هایی مواجه خواهیم شد. دالیلی نظیر این که پول پرداختی 
به حسابمان در بانک، هنوز در حساب نقد و بانک بنگاه به ثبت نرسیده است، چک های صادره بابت خریدهای بنگاه 
هنوز توسط دارندگان چک ها برداشت نشده اند (از نظر حساب نقد و بانک، رقم چک کسر شده ولی از نظر بانک 
هنوز این رقم برداشت نشده است)، کارمزدهای بانکی از حساب بنگاه کسر شده ولی خود بنگاه هنوز از آن بی خبر 

است، و یا هر گونه اشتباهات بانک یا بنگاه در هنگام ثبت اقالم مربوطه.



حساب تنخواه
حساب تنخواه بسیار شبیه به حساب نقد و بانک می باشد و از این رو فرایند نگهداری و ثبت و ضبط اقالم و 
عملیات در آن با فرایند مربوط به حساب نقد و بانک، یکنواخت و هماهنگ است. هدف از چنین حسابی، پرداخت 
هزینه های جزئی و ریز روزانه است. معموال این حساب به صورت هفتگی یا ماهانه تسویه شده و مجددا شارژ 
نامیده  گردان  تنخواه  پرداخت هاست،  و  هزینه ها  مسؤول  و  است  اختیارش  در  وجوه  این  که  کسی  می شود. 

می شود.

۳۶

در حساب نقد 
و بانک بنگاه

در صورت 
حساب بانک

به  ولی  شده  دریافت  نقد  وجه 
بانک واریز نشده. 

هشدار: احتمال اختالس نقدی

وجوه  بانکی.  صورتحساب  بر  کنترل 
به  حتما  باید  شده  دریافت  نقد 

حساب بانک واریز شود.

باید این اقالم در حساب نقد و بانک 
بنگاه هم به ثبت برسند.

سود سپرده دریافت شده.

دریافت  نقدی  اهدایی  کمک های 
شده

چک به فروشنده ارسال شده، اما 
هنوز به بانک نرسیده است.

کنترل صورتحساب بانک.
تماس با فروشنده در صورت گذشت 
برای  چک  تاریخ  از  ماه   ۲ از  بیش 

پیگیری دلیل عدم نقد کردن چک.

پرداخت  بانکی  سود  یا  کارمزد 
شده

بت کارمزد یا سود پرداخت شده در 
حساب نقد و بانک بنگاه.

ثبت  یا  دوباره،  ثبت  یا  حذف 
اشتباه

اصالح اشتباه 

اشتباه در ثبت های بانک.

هشدار: احتمال اختالس با چک

تماس با بانک و پیگیری

مثال

دریافت

دریافت

پرداخت

پرداخت

اشتباه دفتر 
نقد و بانک

اشتباه 
صورتحساب 

بانک

اقدام

خالصه ای از فرایند تهیه صورت مغایرت بانکی
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استهالک 
دارایی های ثابت مانند ساختمان، رایانه، وسایل نقلیه و نظایر آن از جمله اقالمی هستند که بیش از یک دوره مالی 
در حساب ها می مانند. اگر خودرو یا ساختمانی را برای استفاده در بنگاه اجاره کنید، اجاره بهای آن به عنوان هزینه 
در صورتحساب درآمد و هزینه گزارش می شود. در نتیجه، میزان کل هزینه افزایش یافته و مقدار سود کاهش 
می یابد. اما اگر خودرو را برای استفاده بنگاه بخرید، رقم پرداختی بابت آن به عنوان خودرو در بخش دارایی ثابت 
دیگر  از سوی  داشت.  بیشتری خواهید  کل  هزینه ها، سود  افزایش  عدم  با  بنابراین  و  ثبت می شود  ترازنامه  در 
می دانید که از این خودرو در فعالیت هایتان استفاده می کنید و به دلیل استهالک، برای مثال حدود ۵ سال دیگر 

باید جایگزین شود.
بنابراین اگرچه خرید خودرو هرگز در صورتحساب درآمد هزینه به عنوان هزینه گزارش نمی شود (چرا که خودرو 
یک دارایی ثابت به شمار می رود و در ترازنامه منعکس می شود)، اما با این حال باید هزینه  استفاده از خودرو را 
در حساب و کتاب هایمان لحاظ نماییم، چون در حقیقت ساالنه بخشی از خودرو را مصرف می کنیم و اصطالحا 
خودرو مستهلک می شود. به بیان دیگر، گویی که این خودرو را از خودمان اجاره کرده ایم. هزینه اجاره دارایی های 

ثابت بنگاه به خودش، استهالک نامیده می شود.
اگر خودرو ۵ سال عمر مفید داشته باشد، باید هر سال یک پنجم یا ۲۰٪ از ارزش آن را به عنوان هزینه کم کنید. در 
این مورد، این هزینه به صورت اجاره پرداخت نمی شود، بلکه هزینه استهالک نامیده می شود. این دو با هم تفاوت 
چندانی ندارند و تنها تفاوت آن ها این است که  قبال هنگام خرید خودرو، بهای آن را پرداخته اید. البته در عمل 
نیازی نیست که هر سال این هزینه پرداخت شود (در واقع به کسی هم پرداخت نمی شود)، اما باید مصرف قسمتی 
از خودرو را در طی هر سال، به عنوان هزینه استهالک حساب کرده و آن را در صورتحساب درآمد و هزینه منظور 

نماییم.
عالوه بر اضافه کردن هزینه استهالک در صورتحساب درآمد و هزینه، باید ارزش استهالک را هر سال از ارزش کل 

دارایی ثابت در ترازنامه کم کنید تا کاهش ارزش ساالنه دارایی های ثابت به درستی در ترازنامه منعکس شود.
توجه: به غیر از زمین، تمام دارایی های ثابت دیگر (ساختمان، ماشین آالت و تجهیزات) از همین منطق پیروی 
می کنند. برای دارایی ثابت «زمین»هیچ وقت هزینه استهالک درنظر گرفته نمی شود زیرا زمین مستهلک نمی شود.
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مثال زیر نحوه محاسبه هزینه استهالک یک خودرو به ارزش ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال را در طول عمر مفید آن - فرضا ۵ 
سال- (به روش محاسبه مستقیم[۱۱]) نشان می دهد:

آشنایی با صورت های مالی
صورت های مالی، بر مبنای سوابق حسابداری و اطالعات موجود در آن ها تهیه می شوند. در واقع این ها خالصه ای 
(گزارشی) از موقعیت مالی بنگاه در طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهند. این صورت های مالی به ما 

می گویند که پول بنگاه از کجا تامین شده، چگونه مصرف شده، نتیجه عملیات مازاد بوده یا کسری، و ارزش بنگاه 
(به صورت دفتری) چقدر است.

صورت های مالی برای مقاطع ماهانه، فصلی و یا ساالنه تهیه می شوند. معموال در صورت مالی ساالنه، ارقام سال 
قبل نیز نوشته می شوند تا معیاری برای مقایسه نیز فراهم باشد. ساده ترین صورت مالی، صورتحساب دریافت ها 
و پرداخت هاست که خالصه ای است از دریافت ها و پرداخت های نقدی و همچنین مانده های نقدی در ابتدا و پایان 
دوره.  دو مورد از مهم ترین و متداول ترین صورت های مالی عبارتند از: صورتحساب درآمد-هزینه، و ترازنامه

صورتحساب درآمد-هزینه
گفته  کارکرد  صورتحساب  یا  درآمد-هزینه  صورتحساب  زیان،  و  سود  صورتحساب  به  اجتماعی  بنگاه های  در 
می شود و نشاندهنده خالصه ای از کلیه درآمدهای کسب شده و هزینه های صرف شده در یک دوره زمانی یا سال 

مالی خاص (و همچنین درآمدها و هزینه های مربوط به سال مالی که هنوز دریافت یا پرداخت نشده) می باشد.
معموال اقالم درآمدی اول، و اقالم هزینه ای بعد از آن نوشته می شوند و مانده خالص این دو قلم، کارکرد جاری 
نامیده می شود. کارکرد جاری سپس به ترازنامه اضافه شده و تحت همین عنوان به ثبت می رسد. معموال ترازنامه 
و صورتحساب درآمد-هزینه با هم تهیه می شوند. جدول زیر نمونه ای از اقالم صورتحساب درآمد-هزینه را نشان 

می دهد.

هزینه استهالک (ریال) پایان سال

۱۰۰،۰۰۰،۰۰ ۲۰٪x = ۲۰،۰۰۰،۰۰۰۱۰۰،۰۰۰،۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰- = ۸۰،۰۰۰،۰۰۰

۶۰،۰۰۰،۰۰۰

۴۰،۰۰۰،۰۰۰

۲۰،۰۰۰،۰۰۰

۰

۲۰،۰۰۰،۰۰۰

۲۰،۰۰۰،۰۰۰

۲۰،۰۰۰،۰۰۰

۲۰،۰۰۰،۰۰۰

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

خالص ارزش خودرو پس از کسر استهالک (ریال)
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۰

درآمد
میزان فروش محصوالت و خدماتدرآمد حاصل از فروش

درآمد از سوی اعتبارات دولتی، سازمانی یا خصوصی جهت تأمین هزینه 
فعالیت ها

حقوق کارکنان اداری و مدیران و مرخصی با حقوق، بیمه، مزایای پایان 
خدمت و غیره

مشخص است، بستگی به قوانین دارد

پرداخت اجاره

یارانه یا کمک هزینه های دریافتی  

حقوق کارکنان و مزایای کارکنان

مالیات بر پرداخت ها، حقوق و غیره
اجاره بها

خدمات نظافت، تعمیر ساختمان و تجهیزات اجاره شده و غیره تعمیر و نگهداری و اجاره تجهیزات

مشخص است خرید اثاثیه و تجهیزات
اجاره خودرو اجاره وسایل حمل و نقل

خدمات و تعمیر تعمیر و نگهداری وسایل حمل و نقل
بیمه شخص ثالث، خودرو، دزدی، آتش سوزی، تجهیزات و غیره بیمه

بهره پولی که قرض گرفته شده است هزینه بهره وام 
هزینه آب، برق، گرمایش و انرژی  هزینه آب و برق و تلفن

قلم، منگنه، کاغذ و غیره وسایل مصرفی
حق عضویت در گروه ها و اتحادیه ها، عوارض مربوط به مجوز فعالیت و ... عوارض، آبونمان، مجوز

وسایل و مواد آموزشی، پشتیبانی فنِی قراردادی خدمات و وسایل آموزشی
تبلیغات، طراحی، نمونه های تبلیغاتی، نمایشگاه و غیره بازاریابی و تبلیغات

مشخص است، تشویقی برای فروش

مشخص است

هزینه پرداختی بابت کمیسیون فروش 
هرگونه خدمات غیرآموزشی خارج از سازمان مثل وکالت، مشاوره، 

بازرسی، حسابرسی و ...
هزینه خدمات تخصصی و حقوقی

هزینه سفرها و ماموریت ها
هرگونه هزینه دیگر که در این فهرست گنجانده نشده است. غیره
قسمتی از ساختمان که در طول یک سال مستهلک می شود. هزینه استهالک ساختمان

قسمتی از خودرو که در طول یک سال مستهلک می شود. هزینه استهالک خودرو
قسمتی از تجهیزات که در طول یک سال مستهلک می شوند. هزینه استهالک ماشین آالت و تجهیزات

درآمد منهای هزینه ها کارکرد پیش از مالیات

کارکرد خالص

مطابق با قوانین هر کشور است و میزان آن معموال بستگی به موقعیت 
قانونی بنگاه اجتماعی دارد.

کارکرد پیش از مالیات منهای مالیات. این مبلغ در قسمت کارکرد جاری در 
ترازنامه قید می شود. 

مالیات

هزینه های فعالیت

شرح صورتحساب درآمد-هزینه
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ترازنامه
فهرستی از کلیه دارایی ها و بدهی ها در یک مقطع زمانی معین است و تصویری[۱۲] از موقعیت مالی بنگاه را نشان 
می دهد. به عبارتی دیگر ترازنامه این را می گوید که در یک مقطع زمانی خاص، ارزش نقدی دارایی ها، بدهی ها و 
همچنین میزانی که برای بنگاه باقی می ماند (یا بدهکار می شود) چقدر است. ترازنامه دو بخش دارد: بخش اول 
دارایی ها، و بخش دوم بدهی ها و مانده حساب درآمد-هزینه. جدول زیر خالصه ای از اقالم ترازنامه و توضیحات 

آن ها را نشان می دهد.

۰

دارایی ها
پول نقد و یا اموال با قابلیت تبدیل شدن به نقد ظرف یک سال و کمتردارایی های  جاری  

مجموع کل اموال منقول و غیرمنقوِل بنگاه

پول نقد، حساب جاری، حساب های پس انداز کوتاه مدت

دارایی های ثابت آن دسته از اموالی هستند که بیش از یک سال در تملک بنگاه  باقی 
می مانند.

دارایی هایی نظیر سهام، سپرده های بانکی بلند مدت و یا سایر دارایی های سودآور 
که انتظار می رود در طول یک سال به پول نقد تبدیل شوند.

قیمت خرید اولیه در نظر گرفته شود.
ارزش ساختمانی که در تملک بنگاه است و بنگاه از آن استفاده می کند، منهای استهالک

نقد و بانک

سایر دارایی های جاری

دارایی های ثابت

زمین

ساختمان منهای استهالک ساالنه

ماشین آالت و تجهیزاتی که بنگاه از آنها استفاده می کند، قیمت خرید آن ها منهای 
استهالک ماشین آالت منهای استهالک ساالنه

وسایل نقلیه ای که بنگاه از آنها استفاده می کند، قیمت خرید آن ها منهای استهالک خودرو منهای استهالک ساالنه
تمام تعهدات مالی بنگاه و تمام مطالباتی که وام دهندگان از بنگاه دارند. بدهی ها

تمام بدهی های دارای سررسید یک سال و کمتر بدهی های جاری 
اصل (بدون احتساب بهره متعلقه یا فرع وام) مبلغ وام های دارای سررسید یک سال 

و کمتر
وام های کوتاه مدت

بدهی هایی مانند قسط مسکن و اصل مبلِغ دیگر بدهیها با سررسید بیش از یک سال بدهی های  بلندمدت
بدهی مربوط به امالک قسط مسکن

بدهِی مربوط به وام هایی که سررسید آنها بیش از یک سال است.  وام های بلند مدت
بیانگر ارزش بنگاه پس از پرداخت تمام بدهی ها میباشد. منبع ارزش خالص، سرمایه
 گذاری صاحبان و یا اهداکنندگان به بنگاه و مازاد درآمد حاصل از فعالیت ها می باشد.

اعتبارات اعطایی از سوی کمک کنندگان مختلف به بنگاه 

سرمایه بنگاه یا ارزش خالص

کمک مالی و سرمایه ای اهدا کنندگان

میزان کارکرد (وجوه) انباشته از زمان تاسیس بنگاه کارکرد انباشته

میزان کارکرد سال جاری  کارکرد جاری

منابع خصوصی و سازمانی که از سوی سرمایه گذاران به عنوان سهام در بنگاه سرمایه
نامیده  نیز  سهام  صاحبان  حقوق  یا  شرکا  سرمایه  که  منابع  این  شده اند.   گذاری 
سهام،  ساختار  از  استفاده  با  که  می باشند  اجتماعی  بنگاه های  به  مختص  می شوند، 

فعالیت تجاری می کنند.

کمک مالی صاحبان بنگاه

ترازنامه
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ترازنامه و صورتحساب درآمد-هزینه در کنار هم
تمام پولی که از بنگاه خارج می شود یا به عنوان دارایی ها (در ترازنامه) و یا هزینه ها (صورتحساب درآمد-هزینه) 

گزارش می شود. در ثبت دارایی و هزینه، نکات زیر را در نظر بگیرید:

         تمام اموالی که برای چند سال از آنها استفاده میشود، به عنوان دارایی ثابت در ترازنامه ثبت میشوند. بنابراین 

خودرو و یا ساختمانی که خریداری میکنید نباید هرگز در صورتحساب درآمد-هزینه ثبت شوند.
      پولی که برای نیروی کار، خدمات و وسایل مصرف شدنی می پردازید، در قسمت هزینه ها در صورتحساب 

درآمد-هزینه ثبت می شود.
(در  درآمد  عنوان  به  یا  و  ترازنامه)  (در  بدهی  یا  سرمایه  عنوان  به  یا  شود  می  بنگاه  وارد  که  پولی  تمام        

صورتحساب درآمد-هزینه) ثبت می شود. 
         کل پولی که وارد بنگاه می شود و باید در زمانی مشخص بازپرداخت شود، به عنوان بدهی در ترازنامه گزارش 

می شود. این پول هرگز به عنوان درآمد ثبت نمی شود.
        کل پولی که به عنوان کمک مالی اعطایی برای خرید دارایی های ثابت (ساختمان، تجهیزات و غیره) وارد بنگاه 

می شود، مستقیمًا به عنوان سرمایه و کمک های مالی اعطایی در ترازنامه ثبت می شود. این پول هرگز به عنوان 
درآمد گزارش نمی شود.

         کل پولی که در ازای فروش خدمات و یا محصوالت دریافت می شود، به عنوان درآمد گزارش می شود. این 

پول شامل کمک دریافتی برای تأمین هزینه فعالیت ها نیز می شود؛ چرا که در واقع این کمک از سوی اهداکنندگان 
برای ارایه خدمات و محصوالت به افراد ذینفع، به بنگاه اجتماعی پرداخت می شود.

        تمام پول نقد (در دسترس یا در بانک) که وارد بنگاه می شود نیز به عنوان دارایی جاری در بخش نقد و بانک 

ثبت می شود.

ثبت رویدادهای مالی در دفاتر حسابداری

اسناد و مدارک مثبته
حسابداران پس از وقوع هر معامله یا رویداد مالى، با توجه به تأثیر آن ها بر اجزاى معادله حسابدارى، به تجزیه 
و تحلیل می پردازند. معموال براى تجزیه و تحلیل رویدادهاى مالی نیاز به مدارک و شواهدى است تا بر مبناى آن 
تشخیص دهند چه تغییراتی در اجزاى معادله حسابدارى انجام شده است. فقط براساس اسناد و مدارک مرتبط 
می توان به تجزیه و تحلیل رویدادهاى مالی پرداخت. بدین منظور، حسابداران پس از وقوع هر رویداد مالی، 
اسناد و مدارک مربوطه مانند فاکتور فروش، رسید بانکی، قبض آب و برق و گاز، رسید صندوق و... را جمع آورى 

می کنند.
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سند حسابداری
ثبت یک رویداد مالی در یک تاریخ مشخص (شامل حداقل یک بدهکار و یک بستانکار در یک دوره حسابداری) را 
از سند حسابداری  مالی  رویدادهای  ثبت  برای  فهرست حساب ها،  یا  کد  تهیه  از  بعد  می گویند.  سند حسابداری 
استفاده می کنیم. در هر سند حسابداری می توان چندین کد حساب را به مبلغی بدهکار و یا بستانکار کرد که بعد 

از تایید، در دفتر روزنامه و سپس در دفتر کل قابل ثبت است.

دفتر روزنامه
معامالت و عمليات مالی مؤسسات به طور مداوم در طول دوره مالی، تجزيه و تحليل و سپس در يک دفتر ثبت 
اوليه به نام دفتر روزنامه ثبت می شود. تمام اطالعات الزم برای ثبت معامالت در دفتر روزنامه از اسناد حسابداری 
(و مدارک مثبته ضمیمه این اسناد) استخراج می شود .اين دفتر در واقع دفتر ثبت عمليات روزانه بنگاه است و 

همان گونه كه از اسم آن معلوم است برای ثبت تمام معامالت و عمليات مالی مورد استفاده قرار می گيرد. دفتر 
روزنامه عمومی معموال دو ستون مبلغ دارد؛ يكی برای ثبت اقالم بدهكار و ديگری برای ثبت اقالم بستانكار. بعد 
از وقوع هر معامله، اطالعات مندرج در اسناد حسابداری به اجزای بدهكار و بستانكار تجزيه و به ترتيب تاريخ 
وقوع در دفتر روزنامه ثبت می شوند. هنگامی كه معامالت در دفتر روزنامه عمومی ثبت می شود در ستون عطف 
چيزی نوشته نمی شود. در تاريخی كه اقالم بدهكار و بستانكار به حساب های مربوطه در دفتر کل انتقال می يابد 
به  روزنامه  دفتر  از  اقالم  كه  دهد  نشان  تا  می شود  درج  روزنامه  دفتر  عطف  ستون  در  حساب ها  اين  شماره 

حساب های مربوطه انتقال يافته است. هر معامله ثبت شده در دفتر روزنامه را يک ثبت روزنامه می گويند.

دفتر کل
معموال دفاتری حاوی فرم های چاپ شده حساب ها وجود دارد كه در اصطالح به آن دفتر كل می گويند. مجموعه 
حساب ها را می توان خارج از دفتر كل به شكل كارت يا اوراق آزاد در جزوه دان يا جعبه مخصوصی نگهداری كرد 
كه این اوراق نیز در حكم دفتر كل است. در هر حال مجموعه حساب ها با هم، دفتر كل را تشكیل می دهند. این 
دفتر مشتمل بر تمام حساب های یک موسسه است كه در صورت های مالی منعكس می شود .حساب های دفتر كل 
به ترتیبی كه در صورت های مالی منعكس خواهند شد مرتب می شوند یعنی دارایی ها، بدهی ها، درآمدها و نهایتا 

هم هزینه ها.
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اصول  حسابداری

           اصل اهمیت: اطالعات تا چه اندازه برای افراد استفاده کننده و تصمیم گیرنده اهمیت دارد؟ این اطالعات 

چه تأثیری بر روی روند تصمیم گیری و نوع تصمیم ها دارد؟
        مرتبط بودن: آیا این اطالعات مرتبط و به جا هستند؟ آیا به اندازه گیری تأثیرات کمک می کنند؟ آیا می توان از 

آن ها برای پیش بینی و یا برآورد هزینه ها استفاده کرد؟ آیا اطالعات در زمان نیاز در دسترس هستند؟
             قابل اعتماد بودن: آیا اطالعات و نحوه ارایه آن ها به درستی ماهیت واقعی معامالت را نشان می دهند؟ 

روش های  اساس  بر  و  هستند  تأیید  قابل  تخصیص ها)  و  تخمین ها  با  ارتباط  در  (به خصوص  اطالعات  این  آیا 
صحیح به دست آمده اند؟

            قابل مقایسه بودن: آیا این اطالعات به صورتی ارایه شده است که بتوان آن ها را با دوره ها و نهادهای 

دیگر مقایسه کرد؟
             اصل هزینه-فایده: آیا ارزشش را دارد؟ فایده ارایه اطالعات همیشه باید با هزینه جمع آوری آن ها مقایسه 

شود. درگیر تشخیص هزینه هایی که تغییر زیادی در اهداف گزارش دهی شما به وجود نمی آورند، نشوید.
          اصل تطابق هزینه با درآمد: در حسابداری تعهدی، هزینه ها و درآمدها به صورت علت و معلول با هم 

به  با  نیستند.  (مثال خرید تجهیزات)  به فعالیت های جاری  تمام هزینه ها، مربوط  داده می شوند. در عمل  تطبیق 
حساب آوردن این مخارج در هزینه های جاری، در ارایه تصویر هزینه ها در دوره جاری اغراق می شود و هزینه های 
بلندمدت (آتی)، کمتر از واقع  ارایه می شوند. هنگامی که نمی توان یک هزینه را به سود خاصی (مانند فعالیت های 

بازاریابی) ربط داد، این هزینه باید فقط در دوره ای که خرج می شود ثبت گردد.
دارایی های  (مانند  دریافتی  و هدایای  ارزش کمک ها  تعیین  و  ثبت  یا منصفانه: هنگام  ارزش عادالنه          

سرمایه ای، اموال و یا خدماتی که در دنیای تجارت، معموال خرید می شوند)، باید ارزشی مطابق قیمت بازار برای 
آن ها تعیین شود؛ یعنی ارزشی که دو فرد آگاه در نقش خریدار و فروشنده در معامله ای عادی بر سر آن توافق 

می کنند.



مطالب این فصل به شرح زیر می باشد:

گزارش مالی چیست
چگونه از گزارش های مالی استفاده کنیم

گزارش های مالی برای چه کسانی مفید هستند
تجزیه و تحلیل صورت های مالی

آشنایی با برخی نسبت های مالی در بنگاه های اجتماعی
گزارش جریان وجوه نقد

گزارش عملکرد بودجه
ارایه گزارش به اهدا کنندگان 

فصل چهارم
گزارش های مالی
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گزارش مالی چیست؟

حسابداران با استفاده از دانش، تجربه و ابزار مناسب، ابتدا اطالعات مربوط به فعالیت ها و رویدادهای مالی را 
شکل  به  را  اطالعات  خالصه  نهایت  در  و  می پردازند  آن ها  پردازش  به  سپس  کرده،  اندازه گیری  و  شناسایی 
صورت ها یا گزارش های مالی در اختیار کسانی- همچون حامیان مالی، مدیران بنگاه و گروه هدف مورد حمایت 
اجتماعی بنگاه- قرار می دهند که مایلند از این اطالعات در تصمیم گیری های خود استفاده کنند. هدف گزارش های 
و  مالی  عملکرد  مالی،  وضعیت  درباره  طبقه بندی  شده  و  شده  خالصه   اطالعات  ارایه  از  است  عبارت  مالی 
اتخاذ  در  مالی  صورت های  استفاده کنندگان  از  گسترده ای  طیف  برای  که  گونه ای  به  بنگاه  مالی  انعطاف پذیری 
و  مالی  گزارش های  مهم  انواع  از  برخی  زیر  جدول  شود.  واقع  سودمند  اقتصادی  و  اجتماعی  تصمیمات 

استفاده کنندگان آن ها را نشان می دهد.

انواع 
گزارش مالی

صورتحساب 
درآمد-هزینه

بنگاه چه میزان درآمد 
دارد، سود می کند یا ضرر

سهامداران، اعضای هیات 
مدیره، اهداکنندگان، 

مدیران ارشد بنگاه، سایر 
افراد ذینفع

سهامداران، اعضای هیات 
مدیره، اهداکنندگان، 

مدیران ارشد بنگاه، سایر 
افراد ذینفع

سهامداران، سایر افراد 
ذینفع، مدیران، اعضای 

هیات مدیره

اعضای هیات مدیره، 
اهداکنندگان، مدیران 

میانی و ارشد

تصویر مالی بنگاه در یک 
مقطع زمانی خاص. 

دربردارنده فهرست دارایی
 ها، بدهی ها و ارزش خالص 

(دارایی خالص).

نمایانگر پول نقد اضافی و 
یا کمبود پول نقد در بنگاه 

است. نشانگر تمام ورودی ها 
و خروجی های پول نقد در 

بنگاه است.

تمام درآمدها و هزینه ها

ترازنامه

ساالنه
ماهانه،
فصلی،
ساالنه

هفتگی،
ماهانه،
فصلی،
ساالنه

فصلی،
ساالنه

فصلی،
ساالنه

ساالنه

ساالنه

ساالنه

بودجه 
(درآمد-هزینه)

صورت گردش 
وجوه نقد

به شما چه می گوید؟
چارچوب زمانی برای
برنامه ریزی/ ارزیابی

چه کسی از آن 
استفاده  می کند؟
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چگونه از گزارش های مالی استفاده کنیم؟

        اطالعات موجود در گزارش های مالی در صورتی که با بودجه پیش بینی شده، روندهای گذشته و بنگاه های 
اجتماعی دیگر ارتباط داشته و قابل مقایسه باشند، بسیار معنادارتر خواهند بود. پرسیدن سؤاالت زیر به تحلیل 

گزارش های مالی کمک می کند:
            عملکرد مالی در سال گذشته چگونه بوده است؟ آیا پول به دست آورده اید و یا پول از دست داده اید؟

            چرا و چگونه عملکرد مالی با پیش بینی بودجه متفاوت بوده است؟ آیا می توانید این تفاوت ها را توضیح 

دهید؟
            آیا برای پرداخت هزینه ها به میزان کافی پول نقد در اختیار داشته اید؟ آیا با مشکل کمبود پول نقد مواجه 

بوده اید؟
             چه نتایجی را باید برای برنامه ریزی سال بعد در نظر بگیرید؟ چه تغییراتی در برنامه آینده ایجاد خواهید 

کرد؟
               آیا گرایشات منفی و نامطلوب در عملکرد بنگاه وجود دارد؟

             چنانچه بنگاه بیش از یک نوع محصول و یا خدمات می فروشد، میزان سوددهی هر محصول یا خدمت به 

طور جداگانه چه بوده است؟
             میزان هزینه ساخت هر محصول و یا ارایه هر کدام از خدمات چقدر بوده است؟

             عملکرد بنگاه در مقایسه با مؤسسات مشابه چگونه بوده است؟

گزارش های مالی برای چه کسانی مفید هستند؟
یکی از دالیل اصلی ثبت و ضبط حساب ها و عملیات مالی، دسترسی داشتن به اطالعات مربوط به عملیات بنگاه 
یا همان  گزارش ها  تهیه  بعدی  بودجه ریزی، قدم مهم  و  از پی ریزی سیستم حسابداری  آن است. پس  و عملکرد 
صورت های مالی به منظور گزارش دهی و نظارت بر عملیات مالی بنگاه است. اصوال این گزارش های مالی در وهله 
کارکردهای  مهم ترین  می باشند.  نیاز  مورد  آتی  و  کنونی  اهداکننده  موسسات  و  افراد  و  مدیریت  سوی  از  اول 

گزارش های مالی عبارتند از:
            نظارت های مدیریتی بر عملکرد و پیشرفت بودجه در طی سال از طریق خالصه نمودن اطالعات مالی و 

تبدیل آن ها به گزارش های مدیریتی.
              نظارت های ذینفعان بیرونی بر عملکرد بنگاه با استفاده از گزارش های ساالنه ای نظیر ترازنامه و صورتحساب 

درآمد-هزینه.
موسسات  به  خاص  پروژه های  پیشرفت  گزارش های  ارایه  همچون  سال  طول  در  مقطعی  گزارش های          

کمک کننده.
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کاربر یا ذینفع

کارکنان پروژه 
اجتماعی 

برای پی بردن به اینکه چقدر پول و منابع برای پروژه مورد نظرشان در اختیار است 
و چقدر تاکنون خرج شده است.

مدیران
برنامه های  با  مقایسه  برای  ویژه  به  پروژه،  منابع  بر چگونگی مصرف  نظارت  برای 

اولیه، همچنین برای استفاده در برنامه ریزی های آتی.

اجرای کارکنان بخش مالی و  بنگاه  به  مربوط  الزامات  تهیه  برای  کافی  پول  اینکه  از  اطمینان  برای 
برنامه ها موجود است.

هیات مدیره یا 
هیات امنا

برای نظارت بر نحوه مصرف منابع در راستای نیل به اهداف بنگاه 

به منظور اطمینان از مصرف کمک ها برای پروژه های مورد توافق و نیز دستیابی به اهدا کنندگان 
اهداف مورد نظر؛ و نیز برای تصمیم گیری در مورد ادامه اعطای کمک های مالی.

برای کسب اطمینان از اینکه بنگاه اجتماعی مالیات متعلقه را پرداخت می کند و از موسسات دولتی
موقعیت خاص خود یعنی اجتماعی و غیرانتفاعی بودن، سوء استفاده نمی کند.

گروه هدف یا 
ذینفعان پروژه

برای اطالع یافتن از هزینه ارایه خدماتی که به آنها داده می شود و تصمیم گیری در 
مورد اینکه آیا این خدمات ارزش مناسبی برای آن گروه هدف فراهم می آورد.

اجتماع یا 
عموم مردم

برای اطالع از اینکه در طی سال بنگاه چقدر منابع مالی جمع و چقدر خرج کرده 
است و این منابع برای چه مقاصدی خرج شده است.

دلیل

جدول زیر، کاربران گزارش های مالی را نشان می دهد:

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
هدف اصلی از تجزیه و تحلیل صورت های مالی، اطالع از سالمت مالی بنگاه است؛ به این معنا که آیا منابع مالی 
به درستی استفاده شده اند و در راستای اهداف بوده اند یا خیر. بررسی اطالعات مالی، به خودی خود نمی تواند 
سالمت بنگاه را به درستی به ما نشان بدهد. برای این کار، مانند چکآپ سالمت و آزمایش خون در مورد انسان ها، 
نیازمند یک سری شاخص ها  و روندها هستیم تا مقایسه مان معنی دار و امکان پذیر باشد. در تحلیل صورت های 
بهره  زیر  به شرح  مالی  نسبت های  تحلیل  و  تجزیه  و  روند،  تحلیل  نام های  به  تحلیل  و  تجزیه  نوع  دو  از  مالی 

می بریم:
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تحلیل روند
مقایسه  هم  با  سال  چند  یا  دو  طی  بنگاه،  یک  در  خاص  سرفصل  یک  به  مربوط  مالی  اطالعات  روش،  این  در 
می شوند؛ مثال روند دریافت کمک های مالی در دو یا پنج سال گذشته. توجه شود که در اینجا مقایسه در درون 

خود بنگاه انجام می شود.

تحلیل نسبت های مالی 
در این روش، شاخص هایی انتخاب (تعریف) شده و با موارد مشابه در سایر بنگاه ها مقایسه می شوند. این روش 

تحلیلی به ما کمک می کند تا پاسخ سه سؤال مهم زیر را بیابیم:

          پایداری مالی: آیا در حال حاضر و در آینده نزدیک، بنگاه پول مورد نیاز برای ادامه خدمت رسانی را در 

اختیار دارد؟
             کارایی: آیا بنگاه در استفاده از منابع خود، می تواند با کمترین هزینه به بیشترین افراد، خدمت رسانی نماید؟

اثربخشی: آیا بنگاه در مدیریت منابع نقدی خود مٔسولیت پذیری الزم را داشته و کاری که باید را انجام          

می دهد؟

آشنایی با برخی نسبت های مالی در بنگاه های اجتماعی
نسبت وابستگی به اهدا کنندگان:

طریق  از  بنگاه  مالی)  (منابع  درآمد  از  درصدی  چه  که  است  این  نشان دهنده  و  شده  بیان  درصد  به  نسبت  این 
اهدا  به  بنگاه  درآمدهای  وابستگی  نشان دهنده  نسبت،  این  دیگر  عبارتی  به  می شود.  تامین  اهدایی  کمک های 

کنندگان است.

این نسبت را می توانیم برای هر یک از اهدا کنندگان هم به طور مجزا حساب کنیم تا به اهمیت هر یک از این منابع 
پی ببریم

نسبت اهمیت اقالم هزینه ای:
این نسبت به ما می گوید که هریک از اقالم هزینه ای چه اهمیتی در درآمد دارند و چقدر از درآمد یا منابع ما صرف 
آن قلم هزینه می شود. به این ترتیب می توان از اقالم بااهمیت مطلع شد و برای تامین یا کنترل آن ها بهتر برنامه

 ریزی و تصمیم گیری نمود.

درآمد دریافتی از اهداکنندگان

کل درآمد
x ۱۰۰

قلم هزینه ای
کل درآمد

x ۱۰۰
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نسبت پایداری:
این نسبت از حاصل تقسیم ذخایر عمومی یا ذخایر آزاد بر درآمد کل به دست آمده و بیانگر قدرت پایداری یا دوام 
مصارف  برای  می تواند  و  نبوده  سرمایه  جزو  که  می باشد  انباشته  وجوه  از  بخشی  آزاد،  ذخایر  می باشد.  بنگاه 
عمومی به کارگرفته شود. اگر نسبت پایداری را در عدد ۳۶۵ (یا ۵۲) ضرب کنیم، حاصل آن نشان دهنده این است 
که بنگاه در سال آینده و در صورت نبود هیچ گونه درآمد یا منابع و با فرض ثبات فعالیت ها، چند روز (یا هفته) قادر 

به ادامه فعالیت بوده و دوام خواهد آورد.[۱۳]

نسبت جاری:
عبارت است از حاصل تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری (یعنی بدهی های قابل پرداخت طی یک سال 

آتی). نسبت دو به یک، یک نسبت خوب برای پرداخت بدهی های ۱۲ ماهه آتی به حساب می آید.

نسبت آنی یا نقدینگی:
عبارت است از حاصل تقسیم دارایی جاری منهای پیش پرداخت ها بر بدهی های جاری. نسبت مناسب، رقمی بین 
۰,۸  الی ۱,۲ است. نسبت ۱ به معنای آن است که بنگاه به ازای هر یک ریال بدهی کوتاه مدت، ۱ ریال نقدینگی دارد 

و توانایی پرداخت تمام بدهی های کوتاه مدتش را دارد.

گزارش جریان وجوه نقد
این گزارش، همان پیش بینی جریان وجوه است که پس از کسب اطالعات واقعی دریافت ها و پرداخت های ماهانه 
و نیز هر نوع اطالعات جدید مربوط به دریافت ها و پرداخت های آتی، به روز می شود. با استفاده از گزارش های 
جریان وجوه، مدیریت می تواند دوره های مربوط به کسری منابع نقد را پیش بینی نموده و همچنین برای منابع 

مازاد مقاطع مختلف، برنامه ریزی کرده و از آن ها به نحو احسن بهره برداری نماید.
با توجه به اینکه منابع نقدی بنگاه های اجتماعی محدود است، نظارت بر توان پرداخت به موقع به بستانکاران و 
اقدامات  برخوردار است.  به سزایی  اهمیت  از  احتمالی،  مالی  بروز مشکالت  هنگام  در  به موقع  اقدام  همچنین 

مختلف کنترل جریان نقدی به شرح زیر می باشد:
         اعمال کنترل های درست اعتباری یعنی پیگیری از بدهکاران برای پرداخت بدهی ها و تعهداتشان.

           بازبینی برنامه های مربوط به کمک های مالی و تشویق پرداخت کمک های مالی به صورت یکجا به جای قسطی.
        واریز نمودن کلیه وجوه دریافتی روزانه به حساب بانکی.

ذخایر عمومی
کل درآمد

x  ۳۶۵ ۵۲   یا

پیش پرداخت ها دارایی های جاری
بدهی های جاری

دارایی های جاری

بدهی های جاری
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       درخواست برای اعطای شرایط پرداخت آسان از فروشندگان کاالها و خدمات و مذاکره با آن ها برای دریافت 

تسهیالت کوتاه مدت اعتباری.
         پرداخت برخی از هزینه ها- مثال هزینه های بیمه- به صورت اقساطی.

         اولویت بندی پرداخت های عمده.
         به تعویق انداختن برخی از فعالیت هایی که منجر به هزینه های اضافی می شود.

         سپرده گذاری وجوه نقدی مازاد به صورت سپرده کوتاه مدت یا میان مدت در بانک

گزارش عملکرد بودجه
گزارش عملکرد، بودجه تهیه شده در ابتدای دوره را با عملکرد واقعی ارقام بودجه در مقاطع زمانی مختلف مثال 
سه ماهه، شش ماهه و یا یک ساله مقایسه می کند. به این گزارش، گزارش نظارت بر بودجه هم گفته می شود. به 
اختالف بین ارقام بودجه و ارقام عملکرد، انحراف (َوریانس) می گویند. َوریانس به ما می گوید که در مقایسه با 
برنامه (بودجه)ای که داشته ایم، چقدر دور یا نزدیک به هدف بوده ایم و به نوعی تا چه حد در اجرای فعالیت ها یا 
پروژه هایمان موفق عمل کرده ایم. بسته به عملکردمان، انحراف ممکن است منفی، مثبت و یا صفر باشد. معموال 
گزارش های عملکرد بودجه، برای درک بهتر میزان انحراف و تجزیه و تحلیل بهتر، انحرافات را هم به صورت عدد 

مطلق و هم به صورت درصد نشان می دهند.
وقتی عملکرد به صورت درصد نشان داده می شود، در واقع میزان تحقق بودجه در هر قلم درآمدی یا هزینه ای را 
«نسبت بهره برداری از کمک ها[۱۴]» نیز  (استفاده از) کمک های اعطایی که به آن  نشان می دهد، مثل درصد تحقق 
گفته می شود. در گزارش های عملکرد بودجه، دالیل و توجیهات مربوط به انحرافات نیز باید به تفصیل بیان شوند 
تا تصویر واضح، کامل و دقیقی از عملکرد بنگاه داشته باشیم. در مورد راهکارهای احتمالی رفع انحرافات نیز باید 
نشان  را  بودجه  عملکرد  گزارش  یک  از  نمونه ای  زیر  جدول  گیرند.  قرار  بررسی  مورد  الزم  مدیریتی  تصمیمات 

می دهد.

سرفصل بودجه ای

(بخشی از) گزارش عملکرد بودجه بنگاه اجتماعی ............ برای سه ماهه اول سال ........(ارقام به هزار ریال)

٪۱۰۰،۰۰۰۸۰،۰۰۰۸۰درآمد یا منابع دریافتی از اهداکننده مالی الف

۱۰۵٪

۷۰٪

۱۵۰٪

۴۰٪

(۲۰،۰۰۰)

(۱۵،۰۰۰)

(۶،۰۰۰)

۲۱۰،۰۰۰۱۰،۰۰۰

۳۵،۰۰۰

۳۰،۰۰۰۱۰،۰۰۰

۴،۰۰۰

۲۰۰،۰۰۰

۵۰۰،۰۰۰

۲۰،۰۰۰

۱۰،۰۰۰

درآمد یا منابع دریافتی اهدا کننده مالی ب

درآمد حاصل از فروش خدمات به گروه هدف

هزینه برگزاری سمینار برای جذب منابع مالی

هزینه ارایه خدمات مشاوره به گروه هدف

بودجه
سه ماهه اول

عملکرد
تحقق انحرافسه ماهه اول درصد 

بودجه[۱۵]
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همانطور که در مثال باال مالحظه می شود، عملکرد بنگاه در جذب درآمد (کمک های مالی) از اهدا کننده «الف» کمتر 
از برنامه مورد نظر بوده و فقط توانسته ۸۰ درصد از رقم پیش بینی شده (بودجه) را جذب نماید. عملکرد بنگاه در 
از مبلغ  «ب» موفق تر بوده و توانسته در سه ماهه اول سال مورد بررسی، بیش  از اهداکننده مالی  جذب کمک 
برنامه ریزی شده را جذب نماید که عالمت خوبی است. در بخش درآمد حاصل از فروش (ارایه) خدمات به گروه 
هدف، بنگاه نتوانسته رقم پیش بینی شده را به دست بیاورد و با ۱۵ میلیون ریال کمتر از رقم مورد نظر، تحقق 

درآمدش در این سرفصل، ۷۰ درصد بوده است.

  ۱۰ معادل  انحرافی  با  سال  اول  ماهه  سه  در  مالی  منابع  جذب  برای  سمینار  برگزاری  هزینه  هزینه ها،  بخش  در 
میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال بالغ گشته و منجر به این شده است که درصد تحقق بودجه در این سرفصل ۱۵۰ 
درصد شود، به این مفهوم که هزینه برگزاری سمینار بیش از مبلغ برآورد شده در بودجه است و نهایتا مالحظه 
می شود که هزینه ارایه خدمات مشاوره به گروه هدف، ۶ میلیون ریال کمتر از بودجه است، به عبارتی درصد 

تحقق آن ۴۰ درصد بوده است. 

باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که اگر چه ظاهرا عملکرد کمتر و صرف هزینه کمتر می تواند خوب به نظر 
برسد ولی در واقع اینطور نیست و این می تواند ناشی از این موضوع باشد که در عمل، خدمات مورد نظر به گروه 
هدف ارایه نشده و فعالیت های مورد نظرانجام نشده است. دلیل دیگر می تواند برآورد بیش از واقع هزینه ارایه 
خدمات هم باشد. پس باید به دقت به دالیل انحرافات پی ببریم و آن ها را قبل از هرگونه قضاوتی دقیقا مورد 

تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

توجه شود که انحرافات مثبت و منفی به خودی خود مفهوم چندانی ندارند و بسته به اینکه مربوط به درآمدها 
انحراف و درصد تحقق، کمک شایانی در پیگیری  بررسی میزان  تعبیر و تفسیر شوند.  باید  یا هزینه ها،  هستند 
عملکرد بودجه نموده و با تجزیه و تحلیل دالیل مربوطه، به بنگاه کمک می کند تا مسیر پیش روی خود را با دید 
واضح تری ادامه دهد و از همین روست که گزارش عملکرد بودجه، هم برای مدیریت بنگاه و هم برای ذیفنعان 

بیرونی، نظیر اهدا کنندگان مالی از اهمیت به سزایی برخوردار است.

گزارش به اهدا کنندگان و حامیان مالی
موسسات اهدا کننده در قبال سهامداران و ذینفعانشان (نظیر هیات امنا، دولت، مالیات دهندگان یا عموم مردم) 
متعهد بوده و برای پاسخگویی به آن ها نیازمند اطالعات و گزارش هایی از سوی بنگاه های اجتماعی دریافت کننده 
کمک ها می باشند. مواردی که در گزارش های مربوط به حامیان یا اهدا کنندگان مالی  باید مورد توجه بنگاه قرار 
گیرد عبارتند از: تهیه و ارایه به موقع گزارش، ارایه اطالعات و ارقام دقیق و قابل استناد، عدم پنهان کاری موارد 
مربوط به مصرف کمتر و یا بیشتر کمک ها (شفافیت در گزارش دهی)، تشریح هرگونه انحراف جدی، مطلع ساختن 
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اهدا کننده مالی از هرگونه مشکل احتمالی و بالقوه، و درخواست کمک و مشاوره از خود اهداکنندگان. فراموش 
نکنیم که آن ها به واسطه کمک های مالی اعطایی به بنگاه های اجتماعی دیگر و داشتن تجربه کار با این بنگاه ها، 

می توانند مشاوران بسیار خوبی در تنظیم بهتر گزارش ها باشند.

بنگاه باید به دالیل مختلف، گزارش های مربوطه را به اهداکنندگان ارایه نماید نظیر:

پاسخگویی: بنگاه های اجتماعی باید در مقابل اهداکنندگان پاسخگو بوده و به ایشان نشان بدهند که منابع مالی 
ارایه  نموده اند.  صرف  گرفته،  قرار  توافق  مورد  قبال  که  نظر،  مورد  اهداف  و  مقاصد  برای  را  دریافتی 
گزارش های دقیق ظرف مهلت های تعیین شده باعث افزایش اعتبار بنگاه و ارتباط بهتر با اهداکنندگان شده و 

همچنین جریان دریافت به موقع کمک ها را نیز مطمئن تر می کند.

دریافت  هنگام  در  که  باشد  داشته  توجه  نکته  این  به  حتما  باید  بنگاه  مدیریت  مالی:  کمک  اولیه  شرایط 
کمک ها چه شرط و شروطی را از طرف اهدا کننده قبول کرده است و در هنگام گزارشدهی، آن ها را رعایت نماید. 

این شرایط معموال به شکل زیر هستند:
ارایه گزارش پیشرفت و مقاطع زمانی و محتوای آن ها.  

امکان  آیا  شود؟  مصرف  فعالیت  کدام  برای  باید  منابع  کدام  مثال  شود.  مصرف  می تواند  چگونه  منابع   
استفاده از مازاد منابع سال جاری برای سال بعد وجود دارد؟ و شروط دیگر در به کارگیری منابع.

آیا امکان تامین تمام یا بخشی از هزینه های اداری از محل کمک مالی اهداکننده وجود دارد؟  

وجود سرفصل های دقیق در بودجه بنگاه برای مقاصد مورد نظر اهداکننده  

آیا بنگاه اجازه جابجایی اقالم بودجه میان سرفصل های مختلف بودجه را دارد؟ اگر بله، تا چه حدی این   

اجازه وجود دارد؟
به  اجازه سپرده گذاری  اهداکنندگان،  از  برخی  اهداکننده.  مالی  برای کمک های  بانکی جدا  داشتن حساب   

منظور کسب سود از محل کمک های اعطایی شان را به بنگاه های اجتماعی نمی دهند و تمایلی برای راکد ماندن 
منابع شان در بنگاه ها به صورت سپرده بانکی ندارند.

شروط مربوط به نحوه استفاده از منابع اهدایی برای خرید دارایی های ثابت.  
ضرورت حسابرسی صورت های مالی توسط یک حسابرس مستقل دیگر.  

معرفی فعالیت های بنگاه برای جذب حامی مالی: یک بنگاه اجتماعی برای این که بتواند حامی مالی 
جذب نماید باید نشان دهد که فعالیت هایش برای گروه هدف مفید بوده و می تواند این خدمات را با کارایی و به 
خوبی ارایه کند. بنگاه های اجتماعی می توانند این توانایی را از طریق ارایه گزارش های مربوط به جذب حامیان 
با ارقام واقعی یا همان  مالی نشان دهند. به عنوان یکی از مهم ترین بخش ها، این گزارش باید مقایسه بودجه 

گزارش عملکرد بودجه را نیز همراه با توضیحات نوشتاری در مورد فعالیت های انجام شده نشان بدهد.
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مهم ترین نکاتی که در هنگام مطالعه گزارش های مالی باید مورد توجه قرار گیرند
این نکات هم برای مخاطبین و ذینفعان بیرونی و هم برای ذینفعان داخل بنگاه- مثل مدیران- مهم بوده و می توانند 

راهنمای مفیدی برای تهیه بهتر گزارش های مالی باشند.

حسابرسی مستقل
۱- آخرین گزارش حسابرسی مربوط به چه سالی است؟

۲- نظر حسابرس چه بوده است؟

ترازنامه
۳- آیا بنگاه، منابع نقدی فوری برای پرداخت بدهی های فوری خود را دارد؟

۴-  در صورت اتمام منابع مالی، بنگاه چه مدت امکان ادامه حیات دارد؟ (استفاده از «نسبت پایداری» و مقایسه آن 
با نسبت سال مالی قبل).

صورتحساب درآمد و هزینه
۵- آیا میزان درآمدها (منابع) و هزینه ها (مصارف) در توازن با هم هستند؟ یعنی مازاد داریم یا کسری؟

۶- آیا افزایش یا کاهش قابل توجهی در میزان فعالیت ها نسبت به سال قبل رخ داده است؟
۷- تناسب میان هزینه های مستقیم پروژه یا فعالیت اجتماعی و هزینه های اداری چگونه است؟ آیا این تناسب با 

توجه به اندازه و ماهیت کار بنگاه معقول به نظر می رسد؟
۸- میزان وابستگی یا اتکا بنگاه به اهداکنندگان تا چه حد است؟ ( استفاده از «نسبت وابستگی به اهداکنندگان»).

گزارش عملکرد بودجه
۹- آیا هزینه های واقعی، در راستای ارقام بودجه و پیش بینی شده هستند؟ میزان انحراف احتمالی چقدر یا چند 

درصد است؟ دالیل این انحراف چیست؟
۱۰- آیا درآمد (منابع کسب شده) در راستای ارقام برنامه ریزی شده در بودجه می باشند؟ میزان انحراف احتمالی 

چقدر یا چند درصد است؟ دالیل این انحراف چیست؟
۱۱- در صورت وجود انحرافات جدی و مهم، آیا دالیل مربوطه به خوبی تشریح شده اند؟

۱۲- برای اصالح انحرافات احتمالی، چه اقداماتی در حال اجراست؟
و  ارقام  در  مهمی  تاثیر  بتوانند  احتماال  که  دارند  باالیی وجود  رقم  با  نشده  پرداخت  آیا صورت حساب های   -۱۳

اطالعات گزارش داشته باشد؟ 
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۱۴- آیا بنگاه، طلب های قابل توجه و رقم باالیی دارد؟ چه اقداماتی برای دریافت آن ها انجام شده است؟
۱۵- آیا اقالم و هزینه های پیش بینی نشده ای (در بودجه) وجود دارد که ممکن است در طول سال ایجاد شود؟

۱۶- آیا نتایج پایان دوره فعالیت ها و یا پروژه ها رضایت بخش هستند؟ اگر نیستند، چه اقدامات اصالحی برای 
بهبود قابل اتخاذ هستند.

پیش بینی جریان وجوه نقد
۱۷- آیا در حساب بانک بنگاه وجوه نقد کافی برای اجرای برنامه فعالیت شش ماه آتی وجود دارد؟

۱۸- چه کمک های مالی در راه ورود به بنگاه هستند و آیا کماکان انتظار دریافت به موقع آن ها وجود دارد؟
۱۹- آیا منابع مالی مازاد به نحو مناسبی سرمایه گذاری شده اند تا بهترین بازده (سود یا بهره) را داشته باشد؟

عمومی
۲۰- چه نوع اطالعات غیرمالی دیگری در مورد چگونگی اجرای فعالیت ها در گزارش ارایه شده است؟

گزارش دهی و سیستم حسابداری: توصیه بسیار مهم
به  را  کنندگان  اهدا  درخواست  و  نظر  مورد  موارد  که  باشد  نحوی  به  باید  گزارشدهی  و شکل  محتوا 
شیوه ای واضح و قابل درک نشان دهد. از همین رو در هنگام پی ریزی سیستم حسابداری بنگاه از همان 
ابتدا باید به این نکته مهم توجه کافی مبذول شده باشد و استخراج اطالعات از سیستم حسابداری باید 

در انطباق با نیازهای گزارش دهی به ذینفعان مختلف باشد.
نکته مهم دیگر اینکه در صورت وجود بیش از یک اهداکننده مالی، سیستم حسابداری باید با نیازهای 
متفاوت گزارش دهی هر یک از آن ها منطبق باشد و از قبل به این موضوع فکر شده باشد. در غیراین 
صورت یافتن، تلخیص، و تجزیه و تحلیل اطالعات مالی مورد نیاز اهداکنندگان یا حامیان مختلف از 
سیستم حسابداری موجود، بسیار پیچیده و گیج کننده خواهد بود و در برخی ار موارد شاید غیرممکن 
شود. نتیجه این معضل این خواهد بود که گزارش های ارایه شده از سوی بنگاه، از کارایی و کفایت الزم 
برخوردار نبوده و بی اعتمادی احتمالی اهداکنندگان مالی را به همراه می آورد و نهایتا به ادامه حیات 

بنگاه، ضربه وارد می نماید.



مطالب این فصل به شرح زیر می باشد[۱۶]:

اهمیت تامین منابع مالی
سرمایه اولیه

سرمایه گذاری مشترک (مشارکت)
وجوه عمومی داخلی

حق عضویت
اعتبار تجاری

هدایا و کمک های مردمی
هبه مشخص

اعتبار در گردش
وام های كوتاه مدت

وا م های طوالنی مدت
وام دهندگان اجتماعی

ایجاد مؤسسات خصوصی/ تجاری
وجوه مستقل حساب های محدود شده و محدود نشده

فصل پنجم
روش های تامین مالی 
در بنگاه های اجتماعی
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اهمیت تامین منابع مالی
منابع مالی، مانند سوخت هر بنگاه است و بدون آن هیچ موسسه یا شرکتی قادر به فعالیت نمی باشد. در واقع اگر 
یک روی سکه فعالیت های اجتماعی، وجود برنامه ها و بودجه های عملیاتی باشد، روی دیگر سکه، وجود منابع مالی 
الزم برای اجرای این برنامه هاست. از همین رو هر بنگاه اجتماعی باید با روش های تامین مالی آشنا بوده و در 
مواقع الزم و بسته به شرایط بتواند از آن ها استفاده نماید. مهم ترین و اولین قدم در تامین مالی، تهیه سرمایه 

اولیه است که معموال هر بنگاهی در هنگام شروع باید تا حدی از آن برخوردار باشد.
مطالب این فصل مروری است بر انواع روش های تامین مالی که البته در عمل این روش ها ممکن است جداگانه و 

یا ترکیبی- یعنی چند روش با هم- مورد استفاده قرار گیرند.

سرمایه اولیه
سرمایه اولیه عبارت است از وجوهی که برای تاسیس یا بنیان گذاری بنگاه اجتماعی یا سازمان غیرانتفاعی، قبل 
از افزایش سرمایه در گردش، به مصرف میرسد. سرمایه اولیه در جهت خرید دارایی ها، و مطالعه و بررسی امکان 
اجرای فعالیت مورد نظر صرف می شود. دارایی یا سرمایه اولیه غالبا در اساس نامه بنگاه با ذكر اموال منقول 

وغیرمنقول مشخص می گردد و برای رسیدن به اهداف موسسه در اختیار مسئولین ذیربط قرار می گیرد.

سرمایه گذاری مشترک (مشارکت)
یک بنگاه اجتماعی ممکن است برای اجرای یک برنامه خاص و یا برای رسیدن به اهداف سازمانی خود، با یک 
شرکت تجاری و بازرگانی مشارکت نماید. شرکای مؤسسات بازرگانی باید نسبت به ارزش سهام بنگاه، از امتیازات 
الزم برخوردار باشند. یکی ازشرکا یا هردوی آن ها ممکن است در تامین نیروی انسانی، وجوه منابع فیزیکی، توسعه 
تولید، بازاریابی، توزیع وسیاست گذاری قراردادها مشارکت نمایند. این نوع مشارکت غالبا وجوه قابل توجهی را 

برای تقویت فعالیت های بنگاه فراهم می نماید، در نتیجه بنگاه قادر به تامین مالی مطلوب تری خواهد بود.

وجوه عمومی داخلی
به وجوهی اطالق می گردد که بنگاه صرفا در اجرای فعالیت اصلی خود کسب نموده و می تواند آن را در هر محلی 
که الزم باشد به مصرف برساند. به عبارت دیگر مصرف آن محدود به هزینه خاصی نیست، مانند وجوه محدود 
نشده در بنگاه. در واقع این نوع وجوه شبیه درآمدهای عمومی بودجه ساالنه کشور است که دولت می تواند آن را 

در جهت نیل به اهداف، به مصرف اعتبارات جاری وعمرانی برساند. 
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در اینجا می توان به دو نوع وجه اشاره نمود:
وجوه با ارزش: به دریافتی هایی اطالق می گردد که بنگاه با اطمینان باالیی می تواند به آن ها متکی   

باشد، مانند شهریه دانشجویان در دانشگاه غیرانتفاعی.
وجوه کم ارزش: به دریافتی هایی اطالق می گردد که ضریب اطمینان وصول آن ها پایین باشد، مانند   

هدایا و کمک هایی که برای اولین بار موضوع آن در جامعه مطرح می گردد و احتمال تحقق اهداف ازطریق آن ها 
کمتر است.

حق عضویت
حق عضویت معموال به صورت ساالنه یا زمانبندی شده از اعضا دریافت می گردد و برای پرداخت هزینه های جاری 
و یا هزینه های جمع آوری اعانات و كمک های مالی صرف می شود. بنگاه باید در جهت ترغیب افراد  به عضویت، 
مزایای جانبی در نظر بگیرد وعرضه نماید، مانند خدمات امور بهداشتی، کارت اعتباری، تخفیف های مختلف از 

جمله خرید کاالهای ضروری و خدمات تخصصی، پژوهشی، آموزشی، تفریحی وغیره.

اعتبار تجاری
یا  محصوالت  خریدار  برای  بنگاه ها  دیگر  به  موسسه  یک  که  است  اعتباری  کلمه،  عام  مفهوم  به  تجاری  اعتبار 
خدماتش اعطا می کند. مثال یک شرکت فروش تجهیزات و مبلمان اداری با توجه به سابقه همکاری که با برخی از 
مشتریان خوش حساب خود دارد، این امتیاز (اعتبار) را برای مشتری فراهم می نماید که پرداخت هایش را در یک 
انقضای مهلت داده شده و عدم پرداخت، مشتری ملزم به  (البته در صورت  بپردازد  مهلت زمانی مثال دو ماهه 
پرداخت بهره ای که قبال مورد توافق طرفین قرار گرفته خواهد بود). عدم پرداخت به موقع می تواند بر اعتبار 
ایجاد شده لطمه وارد نموده و منجر به لغو اعتبار تجاری ارایه شده به مشتری گردد. مالحظه می شود که اعتبار 

تجاری، به نوعی تامین مالی به شمار می رود.

هدایا و کمک های مردمی
حیات  ادامه  حتی  یا  و  موفقیت  راستای  در  غیرانتفاعی،  سازمان  توسط  مردمی  کمک های  و  هدایا  جمع آوری 
سازمان، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. هدایا و کمک های مردمی یکی از منابع اصلی قابل اتکای سازمان های 
غیرانتفاعی به شمار می رود و یک منبع مطلوب برای تامین وجوه است زیرا نیازی به بازپرداخت اصل و بهره ندارد 
از  پشتیبانی  منظور  به  و  آن  در مصرف  بدون محدودیت  اعانات  نیست.  آتی  اندوخته های  و  عواید  به  مقید  و 
فعالیت های اصلی بنگاه به مصرف می رسد. البته در صورتی که اهداکننده، مصرف این اعانات یا کمک های مالی را 

محدود به مورد خاصی نموده باشد، صرفا باید در همان مورد خاص به مصرف برسد.
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انعطاف پذیر  بنگاه،  نیازهای  و  هزینه ها  مخاطبان،  شرایط  با  متناسب  باید  کمک ها  و  هدایا  جمع آوری  روش 
باشد.جمع آوری هدایا و کمک های مردمی، نیاز به برنامه ریزی تفصیلی دارد و راهبردهایی که انتخاب می شوند، باید 
اجرای هدف خاصی را درمعرض دید اهداکننده قرار دهند. در جمع آوری هدایا و کمک های مردمی،عواملی نظیر 
تجربه و برنامه ریزی و زمانبندی در جهت حصول هدایا، موجب کاهش هزینه های مورد نیاز می گردد. هدایا ممکن 
است اموال منقول وغیرمنقول،حق امتیاز و یا خدمات باشد. برای جمع آوری هدایا در یک سازمان غیرانتفاعی 
غالبا اطالعات مالی را دسته بندی می کنند. بهتر است که درآمد نسبت به هزینه ها افزایش قابل توجهی نداشته 
باشد، چرا که این امر ضمن این که با اهداف بنگاه های اجتماعی سازگاری ندارد، ممکن است به عاملی بازدارنده 
برای جمع آوری هدایای مردمی تبدیل گردد. جمع آوری هدایا و کمک های مردمی باید با قوانین مربوطه سازگاری 
داشته باشد، از این رو باید مشاور متخصص در زمینه امور جمع آوری هدایا به کار گرفته شود و در این بین بنگاه 

باید قوانین مالیاتی ومقررات عمومی گزارشگری را رعایت نماید.
در جمع آوری هدایا و كمك های مردمی برای مراكزی مانند مهدكودک ها، مراكز نگهداری عقب ماندگان ذهنی، بیماران 
و  انتظامی  نیروی  استانداری،  قبیل  از  مربوطه  سازمان های  از  قانونی  مجوزهای  باید  وغیره  سالمندان  روانی، 

سازمان بهزیستی اخذ گردد.

هبه مشخص
هبه مشخص یا هبه برنامه ای، خاص هدایای عمده است که باید بر اساس قوانین و مقررات استوار باشد. افراد 
ممکن است در شرایط سالمت کامل، درصدی از اموال خود را در حیات و یا پس از مرگ، وقف بنگاه یا سازمان 

غیرانتفاعی خاصی نمایند. هبه به صورت وقف معموال برای مدت بیش از یک سال است.

اعتبار در گردش
نوعی تسهیالت اعتباری است که وام دهنده به مشتری اجازه می دهد تا سقف معینی وام دریافت کند و با اقساط 
مساوی تعیین شده آن را بازپرداخت نماید؛ و اعطاکننده اعتبار معادل اقساط  پرداخت شده، مجددا سقف اعتبار 
را پر می کند. معموال این نوع اعتبارات توسط موسسات قرض الحسنه تجمیع و پرداخت می گردد. به عبارت دیگر 
افراد و گروه های كمک كننده با در نظر گرفتن اهداف بنگاه به صورت توافقی سرمایه خود رابه صورت امانی در 
اختیار موسسه قرار می دهند تا موسسه آن سرمایه را به صورت اعتبار در گردش در راستای فعالیت های سازمانی 

خود مورد استفاده قرار دهد.

وام های كوتاه مدت
وام های بانکی ممکن است کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت باشند. وام های کوتاه مدت معموال به مصرف 

فعالیت های جاری سازمان مانند خرید ملزومات مصرفی و پرداخت حق ا لزحمه ها می رسد.



۵۹

وام های طوالنی مدت
بدهی های طوالنی مدت در حکم تامین مالی ثابت اند چون در اقساط طوالنی مدت قابل پرداخت هستند. این نوع 
روش تامین مالی از دو طریق امکان پذیر است. یکی اخذ وام در قبال گرو گذاشتن اموال غیرمنقول نزد وام دهنده 
و دیگری انتشار یا فروش اوراق قرضه که معموال توسط بنگاه ها یا سازمان های غیرانتفاعی بزرگ و شناخته شده 
منظور خرید به  غیرمنقول،  اموال  گذاشتن  گرو  قبال  در  مدت  بلند  مالی  تامین  می گیرد.  کشور صورت  یک  در 

دارایی های غیرمنقول مانند ساختمان یا تجهیزات استفاده می شود.

وام دهندگان اجتماعی
وام دهندگان اجتماعی شامل بنیادها و مؤسساتی هستند که فعالیت آن ها تا حدی شبیه فعالیت بنگاه اجتماعی 
باشد، مثل جمعیت حمایت از زندانیان، ستاد دیه، مؤسسه های قرض الحسنه خیریه و یا مؤسسات یا بانک های 
قرض الحسنه. این سازمان ها با تسهیالت آسان، وام اعطا می کنند. شرایط چنین وام هایی معموال مناسب تر از وام
برای  بیشتر  و مهلت  اخذ وثیقه های کمتر  پایین تر،  کارمزد  نرخ های  بوده و شامل  مالی  بانکی و مؤسسات   های 
بازپرداخت اقساط می باشد. البته وام دهندگان اجتماعی ممکن است محدودیت های بیشتری را برای استفاده از 

وجوه، درخواست و تعیین نمایند.

ایجاد مؤسسات خصوصی/ تجاری
برای  تامین مالی  بنگاه های اجتماعی می توانند درچارچوب اساسنامه مصوب و قانونی خود در راستای  برخی 
بنگاه، نسبت به تاسیس مؤسسه یا مؤسسات خصوصی انتفاعی اقدام نمایند. قبل از تاسیس این گونه مؤسسات، 

باید مجوزهای قانونی الزم صادر شده باشد تا درادامه فعالیت، بنگاه را دچار مشکل ننماید.

وجوه مستقل حساب های محدود شده و محدود نشده
وجوه حساب محدود شده شامل وجوهی است که اهدا کنندگان کمک های نقدی یا غیر نقدی از قبل، محل مصرف 
آن ها را تعیین می کنند. یعنی افراد حقیقی وحقوقی از ابتدا قصد و نیت خود را در مورد محل مصرف اعانات و 
کمک ها مشخص نموده و در زمان اهدا، بنگاه را مکلف به مصرف در همان محل می نمایند. این اقالم باید در دفاتر 
حسابداری تحت عنوان وجوه مستقل حساب های محدود شده یا نیت خاص ثبت شوند. این موضوع در بنگاه های 
اجتماعی تحت عنوان نیت خاص مطرح می گردد و بنگاه ملزم به رعایت مصرف آن وجوه طبق نیت اهداكننده 

می باشد.
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وجوه مستقل حساب های محدود نشده، شامل وجوهی است که اهداکنندگان از قبل محل مصرف آن را تعیین 
نمی کنند و نحوه مصرف آن ها بستگی به نظر هیات امنا و مسئولین و مدیران مؤسسه دارد. به عبارت دیگر افراد 
غیرنقدی مشخص  و  نقدی  کمک های  و  اعانات  از محل مصرف  را  نیت خود  و  قبل قصد  از  و حقوقی  حقیقی 
نمی کنند - که در اصطالح به آن نیت عام گفته می شود - و هیات امنا و مدیران بنگاه یا سازمان غیرانتفاعی نسبت 
به محل مصرف آن تصمیم گیری می کنند. این اقالم در دفاتر حسابداری تحت عنوان وجوه مستقل حساب های 
محدود نشده یا نیت عام ثبت می شود. بعضی از هدایا ممکن است به عنوان وجوه وقفی به بنگاه اعطا شده باشد. 
در این صورت بنگاه نمی تواند از اصل هدیه استفاده کند بلکه باید از محل منافع یا سود ناشی از آن استفاده نماید. 
منابع حاصل از موقوفه، یکی از منابعی است که بنگاه ها یا سازمان های غیرانتفاعی می توانند آن را در فرایند 
بودجه به صورت کامل پیش بینی نمایند. منظور از وجوه وقفی، مجموعه گروه حساب های مستقلی است که تحت 

این عنوان نامیده می شود.

معرفی صندوق کارآفرینی امید
حامی مؤسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد فعال در امر اشتغال (خیریه های اشتغال زا)

در اسفند ماه سال ۱۳۹۳ با صدور مجوز فعالیت مالی از سوی بانک مرکزی، «صندوق اشتغال، ازدواج و مسكن مهر 
امام رضا(ع)» به نام جدید «صندوق کارآفرینی امید» تغییر نمود. صندوق کارآفرینی امید، بر اساس رویکرد جدید 
حمایت از کسب و کارهای خرد بازارمحور با روش تأمین مالی خرد(micro financing)، وظایف مهم و مغفول مانده

 ای را در زنجیره حمایت های دولتی از تولید در بخش خصوصی بر عهده خواهد داشت. برای تببین این نقش، الزم 
است با نگاهی گذرا به تالش های همسو با تأسیس چنین نهادهایی در کشورهای همگن و روبه توسعه پرداخته 
شود. این شیوه از تأمین مالی تا آنجا در پیشبرد اهداف توسعه ای کشورها اهمیت دارد که بنیاد صلح نوبل برای 
تالش در نهادینه ساختن آن جایزه صلح اعطا می کند و سازمان ملل، سالی را به نام اعتبارات خرد نامگذاری کرده 
است. در حال حاضر این صندوق تنها نهاد مالی تخصصی با ابعاد کامل حمایتی در کشور است  که  در دو زمینه 
تأمین مالی خرد (micro financing) و حمایت از کسب و کارهای خرد (microbusiness) به صورت کامال تخصصی 
فعالیت می نماید. این صندوق به عنوان بزرگترین صندوق حمایتی از فعالیت های کارآفرینانه در مقیاس خرد در 
سال های اخیر، فعالیت های خوبی در جهت توسعه فرهنگ اعتبارات خرد در کشور انجام داده است. از جمله با 
ایجاد بیش از ۷۰۰ هزار فرصت شغلی جدید، توانسته کمک خوبی به ارتقای کارآفرینی در سطح خرد نماید. از جمله 
برنامه های بسیار اساسی و نوآورانه در ایران که اخیرا در این صندوق در دستور کار قرار گرفته و وارد فاز اجرا 
شده، گذار از پرداخت های انفرادی به پرداخت های شبکه ای، ایجاد زنجیره های ارزش، برندسازی و پرداخت در 
قالب زیرشاخه های شبکه فروش برندها و مواردی از این دست، برای حصول پایداری کسب و کارها و به تبع آن 
امید،  کارآفرینی  مأموریت صندوق  تقاضا می باشد.  دایره  فزونی مستمر  به  توجه  با  بازپرداخت  تثبیت چرخه 
تجهیز سپرده های خرد مردم و تلفیق آن با اعتبارات دولت، شناسایی جوانان واجد شرایط، توانمندسازی آنان و 
کمک در ایجاد کسب و کارهای خرد کم سرمایه و کاربر با محوریت فعالیت های کارآفرینانه، نیازهای منطقه ای، 
نظیر  بازارمحور  کارهای  و  کسب  شبکه سازی  جهانی  شیوه های  اساس  بر  محور،   IT کارهای  و  کسب  توسعه 
خوشه ها و زنجیره های ارزش در کشور، برای اطمینان از پایداری کسب و کارها و هدفمندی تسهیالت پرداختی 
می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد حمایت های صندوق کارآفرینی امید به دستورالعمل مربوطه در 

آدرس زیر مراجعه نمایید:
www.karafariniomid.ir/documents/14463/0/tarhe+khayerin.pdf/f22e7914-402a-44e4-9ddb-a8fd776c5545



مطالب این فصل به شرح زیر می باشد:

کنترل داخلی چیست؟
استقرار نظام کنترل های داخلی

کنترل دارایی ها
کنترل حسابداری

فصل ششم
کنترل های داخلی و

مدیریت ریسک
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کنترل داخلی چیست؟
ما  فعالیت  آیا  که  کرد  حاصل  اطمینان  می توان  آن  برقراری  با  که  است  نظارت  نوعی  واقع  در  داخلی  کنترل 
اگرچه  کوچک  فعالیت های  برای  داخلی  کنترل  پیاده سازی  و  ایجاد  خیر.  یا  دارد  قبول  قابل  و  مؤثر  ای  نتیجه 
برای  متفاوت  روش های  و  معین  مشی  خط  دقیق،  برنامه ریزی  نیازمند  ولی  نیست،  پیچیده  و  وسیع  فرایندی 
اهداکنندگان  برای  را  بنگاه  فعالیت های  فراگیر،  و  جامع  داخلی  کنترل  داشتن  فعالیت هاست.  مختلف  جنبه های 

جذاب تر می کند.

اگر بنگاه اجتماعی فاقد کنترل داخلی است، کنترل داخلی ضعیفی دارد و یا کنترل داخلی دارد ولی از آن پیروی 
منابع،  دارایی ها و  از دست دادن  ناگواری مثل  پیامدهای  با  احتمال قوی  به  نمی کند،  را رعایت  آن ها  نمی کند و 
اشتباهات عمدی، اعمال خالف قانون و استفاده غیرمجاز از منابع، اشتباهات غیرعمدی، ناکارآمدی و اسراف، از 
دست دادن اعتماد گروه هدف و یا اهداکنندگان، ناکامی در رسیدن به اهداف و مقاصد خود، ناکامی در  پیروی از 

ضوابط قانونی ویا ارایه دیرهنگام  مدارک مالیاتی مواجه خواهد شد. 

استقرار نظام کنترل های داخلی
یکی از بهترین روش های استقرار نظام کنترل های داخلی، استفاده از مدل چهار وجهی، به شرح زیر است:

۱- هدایت و تشویق اقدام درست:
این گروه از کنترل ها معموال  قبل از رخ دادن رویدادها اجرا می شود.

۲- پیشگیری از اقدامات نادرست:
این گروه از کنترل ها معموال هنگام و قبل از زمان وقوع رویدادها اجرا می شود.

۳- کشف اقدامات نادرستی که رخ داده اند:
این گروه از کنترل ها معموال بعد از زمان رویدادها اجرا می شود.

۴- اصالح اشتباهات یا کاهش زیان ها:
این گروه از کنترل ها در مواقع مورد نیاز به صورت مستمر به اجرا گذاشته می شود.

جدولی که در ادامه آمده، خالصه ای از مدل کنترل های داخلی چهار وجهی را همراه با نمونه های مربوطه نشان 
می دهد.
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۱- هدایت
مانند:

بودجه ها  
مقررات رفتاری کارکنان  

تفویض اختیار  
مقررات تنبیهی  

دستورالعمل مالی  
شرح وظایف  

الگوهای رفتاری مدیران   
فرم های استاندارد  

آموزش های اولیه آشنایی با سازمان  

۴- اصالح

پیشنهادی  و  اصالحی  اقدام    
حسابرس

اصالح اشتباهات در حساب ها   

بازبینی مقررات و رویه های داخلی  

مقررات تنبیهی  

آموزش های دوره ای  

طلب خسارت از بیمه  

۲- پیشگیری
مانند:

گاو صندوق  
تعیین حیطه اختیارت   

رمزهای ورود به رایانه   

حداقل استفاده از وجه نقد  

بیمه  

تفکیک وظایف  

دفتر ثبت استفاده از خودروی بنگاه  

خریدهای  برای  قیمت  پیشنهاد  اخذ   

بزرگ (مناقصه)

۳- کشف
 

تهیه مغایرت بانکی  
گزارش های عملکرد بودجه  

شمارش وجوه نقد  

دفتر ثبت دارایی های ثابت  

کنترل/ تصویب دستور پرداخت ها  

شمارش موجودی کاال و مواد خام  

حسابرسی  و  داخلی  حسابرسی   

مستقل
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کنترل دارایی ها
برای حفاظت از فعالیت خود، باید چند روش و سیاست محتاطانه و پیش گیرانه تنظیم کنید و به اجرا بگذارید تا 
از زیان هایی که به دلیل عدم امانت داری، از بیرون و از درون وارد می شوند جلوگیری نمایید یا دست کم آن ها را 
به حداقل برسانید. تحقیقات نشان می دهد که کنترل داخلی یکی از برجسته ترین روش ها در کشف تقلب است. 
نقاط  یعنی آسیب پذیرترین  پر خطر است،  و  پر ریسک  نقاط  دارایی ها، شناسایی  کنترل  تعریف  در  گام  نخستین 
فعالیت برای تقلب، که باید کنترل و نظارت بر این بخش ها را سفت و سخت تر کنید. محتمل ترین نقاط تقلب در 
فعالیت ها معموال وجوه دریافتی و پرداختی، وصول، خرید، پرداخت و مدیریت موجودی کاال می باشند. کنترل هر 

کدام از این ها دارای ویژگی هایی است که در ادامه به آن می پردازیم.

کنترل وجوه نقد (دریافتی و پرداختی)
بنگاه های اجتماعی معموال در شرایطی کار می کنند که پرداخت نقدی برای خرید کاالها و خدمات، برایشان ترجیح 
و راحتی بیشتری دارد. وقتی با پول نقد سروکار داریم باید خیلی مراقب باشیم چون احتمال اختالس زیاد است. 

برای کنترل هر چه بهتر وجوه نقد، باید نکات زیر را رعایت کنید:

و  دفاتر  در  واریز شده،  بانکی  به حساب  نقدی  دریافت های  و  پرداخت ها  تمام  که  کنید  اطمینان حاصل   

حساب های مربوطه به ثبت می رسند. بسیاری از بنگاه های کوچک هر روز چک های دریافتی و وصول شده را چک 
می کنند و پول درون صندوق را در پایان روز می شمارند. اگر خودتان قادر به انجام چنین کاری نیستید، اطمینان 
حاصل کنید شخصی که از طرف شما ثبت و ضبط چک های دریافتی و پول نقد را انجام می دهد به طور دقیق 
تمام پول دریافتی را ثبت می کند. همچنین مطمئن شوید که این فرد، دفتردار یا کسی که ورودی ها را در سیستم 

حسابداری شما ثبت می کند، نیست؛ به این ترتیب از بروز هر گونه تقلب و اختالس جلوگیری می شود.
عرضه کنندگان  به  خودتان  نیز  را  چک ها  و  بگذارید  بانکی  سپرده  حساب  در  را  پول ها  شخصا  خودتان   

بفرستید. اگر برای انجام این کارها وقت ندارید، از شخصی به غیر از دفتردار یا حسابدار خود بخواهید تا این کار 
را برایتان انجام دهد.

تمام چک ها را خودتان امضا کنید و به دقت بر مخارج فعالیت تان نظارت کنید. تحت هیچ شرایطی نباید   

حسابدار، دفتردار یا کارکنان دیگر اجازه امضا کردن چک ها را داشته باشند. از دفتردار یا حسابدار خود بخواهید 
تا مدارک الزم برای پرداختی ها و چک ها را برای تایید و امضای شما آماده کند. اگر شخصی مجوز چک نوشتن 
داشته باشد، برای او پنهان کردن تقلب بسیار آسان خواهد بود، به ویژه اگر این شخص به سیستم حسابداری شما 

نیز دسترسی دارد و می تواند تراکنش های دروغین درست کند و آن ها را تغییر دهد.
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کنترل وصول مطالبات
سریع ترین راه برای نابودی یک فعالیت، سست عمل کردن در وصول مطالبات است. به یاد داشته باشید که معلق 
نگهداشت  برای توسعه و  آن  از  نمی توان  از مطالبات شما، یعنی مبلغی که  ریال  ماندن و وصول نشدن هر یک 
فعالیت ها استفاده کرد. اگر پول اجناس فروشی خود را فورا پس از فروش دریافت کنید، هرگز مشکل جریان 
نقدی نخواهید داشت. باید در وصول دریافتنی ها و مطالبات خود سخت گیر و جدی باشید، در غیر این صورت 

هیچ وجه نقدی برای شما باقی نخواهد ماند.

کنترل خرید
اطمینان حاصل کنید که برنامه کنترل داخلیتان شامل انتخاب صحیح عرضه کنندگان میشود. یعنی برای انتخاب 
عرضه کنندگان یک سری معیار که در کسب و کار شما اهمیت دارند تعیین کنید. قیمت، کیفیت، سرعت تحویل 
و  کاال  سفارش  عملیات  باید  خریدتان  فرایند  باشند.  معیارها  این  از  نمونه  چند  می توانند  پشتیبانی  و  اجناس 
دریافت آن ها را نیز پوشش دهد. مثال باید معین کنید که چه زمانی سفارش کاالها انجام شود و حداقل میزان 
محموله های  چگونه  که  کنید  مشخص  باید  یا  باشد.  چقدر  عرضه کنندگان  تخفیف  از  بردن  بهره  برای  سفارش 
دریافتی را از سفارش هایتان تفکیک کرده و نشانه گذاری کنید و چگونه اجناس برگشتی (محصوالت ناقص، تاریخ 

انقضا گذشته، و سفارش داده نشده) را پس بدهید.

هفت قانون طالیی مدیریت وجوه نقد
۱-  حساب پول دریافتی را از پول پرداختی جدا کنید. عملیات مربوط به چنین جریان هایی باید به 

صورت جداگانه ثبت شوند.
۲- همیشه برای پول های دریافتی رسید بدهید.

۳- همیشه برای پول های پرداختی رسید بگیرید.
۴- پول مازاد را حتما به حساب بانکی واریز نمایید.

۵-  دسترسی به وجوه تنخواه و صندوق را محدود نمایید.
۶- معامالت نقدی را به حداقل ممکن برسانید.

۷- مقررات و رویه های دریافت وجوه نقد باید به طور دقیق تهیه و تنظیم شده باشند.



۶۶

کنترل پرداخت
برای مدیریت صحیح بنگاه الزم است تا سیاست گذاری دقیق و مشخصی برای تایید و کنترل پرداخت صحیح و 
راهنمایی  چند  زیر  موارد  باشد.  شده  تنظیم  غیره  و  مالیات  ملک،  صاحب  کارکنان،  عرضه کنندگان،  به  به موقع 

سودمند در رابطه با کنترل پرداخت می باشند:

قبل از هر پرداختی اطمینان حاصل کنید که وجه نقد به اندازه کافی در دست دارید.  

به  پرداخت  از شرایط  پرداخت جریمه نشوید، ولی  به  تا مجبور  بدهید  را سروقت  پول عرضه کنندگان   

طلبکاران خود نهایت استفاده را ببرید. از چک های تاریخدار یا انتقال مبلغ از طریق الکترونیکی برای پرداخت در 
روز مقرر استفاده کنید.

شخصی را مسؤول پرداخت پول به عرضه کنندگان کنید، و اگر کسی را برای این کار نداشتید خودتان این   

وظیفه را به عهده بگیرید. اگر این کار را به شخص دیگری محول کردید، اطمینان حاصل کنید که تمام موارد 
پرداخت مورد تاییدتان می باشد. همچنین مطمئن شوید که شماره و تاریخ چک و همچنین شماره صورتحساب، 

ثبت و بایگانی می شوند.
از  را  آن ها  و  بگیرید  با عرضه کنندگان خود تماس  بیندازید،  تاخیر  به  را  اگر مجبور هستید که پرداخت   

شرایط مالی خود آگاه کنید.



۶۷

چند راهنمایی مفید برای کنترل دارایی ها
کارکنان را به گزارش کردن هر گونه سوء ظن به تقّلب و سوء مدیریت توسط اشخاص درون بنگاه، تشویق   

شاید  کنند.  خبرچینی  که  می خواهید  افراد  از  عمال  که  چرا  است  پیچیده  تاکتیکی  چنین  اجرای  مسلما  کنید. 
کارکنانتان به شما اعتماد نکنند. شاید می ترسند که در صورت افشای هرگونه تقّلب، به جای دادن پاداش به آن ها 
ضد  بر  کردن  جاسوسی  کارمندان  این،  بر  عالوه  آمد.  برخواهید  تالفی جویانه  اقدام  پی  در  تقلب،  افشای  برای 
همدیگر را دوست ندارند. ولی از سوی دیگر آن ها می خواهند که صاحب بنگاه علیه هر فردی که مرتکب تقّلب و 
کالهبرداری شده است، اقدام کند. کارمندان اقدام به گزارش مشکالت نخواهند کرد، مگر اینکه از ناشناس باقی 
ماندن خود اطمینان داشته باشند. در نتیجه، باید راهکارهایی پیدا کنید که در آن نتوان منبع گزارش فعالیت های 
مشکوک را ردیابی کرد. استفاده از یک شخص ثالث که کارکنان شما به او اعتماد دارند، می تواند یک گزینه دیگر 
باشد. این شخص پیام را انتقال خواهد داد و مثل یک سد در برابر اشخاصی که قصد شناسایی گزارش دهنده را 

دارند، قرار خواهد گرفت.
پیش از استخدام افراد، پیشینه آن ها را بررسی کنید؛ به ویژه در مورد افرادی که با پول سروکار خواهند   

نامه  توصیه  به  صرف  اتکای  کرد.  خواهند  کار  باالست  تقلب  ریسک  که  بخش هایی  در  که  افرادی  یا  داشت 
و سابقه  اعتباری  سابقه  مورد  در  بیشتر  تحقیقات  انجام  به  باشد  الزم  و  نباشد  کافی  پیشین شاید  کارفرمایان 
قضایی این افراد اقدام نمایید. همیشه نام بیش از یک معرف را درخواست کنید و اطمینان حاصل کنید که این 

معرف ها، خود افراد موثقی هستند و دوستان و خویشاوندان این افراد نمی باشند.
کارکنانی که در بخش های پرریسک کار می کنند را جابه جا کنید. پس از انجام چنین کاری، کارمند جانشین   

به عنوان بازرس عمل خواهد کرد و خواهد دید که آیا کارمند اصلی دارد کارها را به درستی و بر پایه مقررات 
انجام می دهد یا خیر.

هر جا که امکان پذیر است وظایف را میان دو یا چند کارمند پخش و تقسیم کنید، به ویژه در بخش های   

پرریسک. به جای متمرکز کردن وظایف در دست یک شخص، آن ها را تقسیم کنید، حتی اگر چنین کاری به معنی 
از دست دادن کارایی و راندمان باشد. جلوگیری از تبانی میان دو یا چند کارمند برای اجرا و پنهان کردن اعمال 
متقلبانه، دلیل اصلی تقسیم وظایف می باشد. برای نمونه، کارمندی که اجناس و کاالهای تحویل داده شده به بنگاه 
را دریافت می کند، نباید همان کسی باشد که سفارش خرید و ثبت های حسابداری برای خرید را انجام می دهد. 
نظر  در  را  کار  تقسیم  میتوانید روش  ولی  نباشد،  عملی  تمام وقت  به صورت  تفکیک وظایف  که شاید  هرچند 
بگیرید، یعنی دو یا چند کارمند را به صورت منظم، مثال یک هفته در میان یا با برنامه زمانی دیگری، در یک بخش 
بنگاه بگمارید. این گونه هر کارمند اعمال کارمند دیگر را بازرسی می کند تا اطمینان حاصل شود که هر دو شخص 
طرز کار و روش های مورد تایید را به کار می برند. وقتی یک کار میان دو کارمند تقسیم می شود، پنهان کردن دزدی 

و اختالس دشوارتر خواهد شد، مگر اینکه دو شخص باهم زدوبند کنند.



چند راهنمایی مفید برای کنترل حسابداری
تمام تراکنش های مالی را با سیستمی حساب شده ثبت و مستند کنید، طوری که بعدا اگرالزم بود    
به سراغ مدارک خود بروید، پیدا کردن و دنبال کردن مستندات به راحتی انجام شود. برای نمونه، شماره 
چک و تاریخ پرداخت صورتحساب ها را ثبت کنید، کپی دستور خرید را نگه دارید، رسیدهای تحویل کاال 
را جمع آوری کنید و غیره.  مدارک پشتیبانی باید با ترتیبی مناسب منّظم شوند و تا مدت زمان مناسبی 

نیز نگه داشته شوند.
باید فقط  به مدارک حسابداری  را محدود کنید. دسترسی  به پرونده های حسابداری  دسترسی   

محدود به پرسنل حسابداری و مدیریت باشد، و هیچ یک از کارکنان نباید اجازه وارد کردن اطالعات و 
تغییر پرونده های حسابداری فعالیت شما را داشته باشد.

برای مقابله با استفاده غیرمجاز و پیشگیری از ورود بدافزارها، از رمز عبور (Password) و  نرم   

و  پیوست  فایل های  دانلود  ایمیل،  برای  کنید.  استفاده  خود  کامپیوتر  محافظت  برای   Firewall افزار 
به روزرسانی نرم افزارها، کنترل داخلی ایجاد کنید.

۶۸

کنترل حسابداری
فارغ از اینکه حسابداری بنگاه تان چقدر پیچیده است، کنترل حسابداری باید به اهداف زیر دست یابد:

تصویر کامل و درستی از درآمدها، مخارج، دارایی ها و بدهی هایتان ارایه کند. به عبارت دیگر صورت های   

مالی دقیق و مفصل تهیه کند.
داده های جاری و اهداف بودجه خود را با سال گذشته مقایسه کرده و ارزیابی کند که آیا به اهداف تان   

نزدیک هستید یا خیر، و راه تصمیم گیری درست را برای شما هموار کند.
مسیر تهیه سریع گزارش و اظهارنامه های مالیاتی برای ارائه به اداره مالیات را  برای شما تسهیل نماید.  

تقلب و دزدی، اسراف، و اشتباهات ثبت و دفترداری توسط کارکنان را آشکار سازد.  

شما را خاطر جمع کند که معامالت مالی به درستی تصویب و گزارش می شوند.  



مطالب این فصل به شرح زیر می باشد:

حسابرسی چیست؟
حسابرسی داخلی

حسابرسی مستقل
حسابرسی بنا به درخواست اهداکننده مالی

انواع اظهارنظر حسابرس مستقل
سوابق و مدارک مورد نیاز برای حسابرسی 

فصل هفتم
آن  اهمیت  و  حسابرسی 
برای حفظ سالمت مالی



۷۰

حسابرسی چیست؟
حسابرسی یعنی بررسی مستقل اسناد و سوابق، رویه ها و فعالیت های یک بنگاه و ارایه یافته ها به صورت گزارش 

حسابرسی. انواع حسابرسی عبارتند از:
حسابرسی داخلی: برای استفاده کاربران داخلی نظیر مدیریت و یا هیات امنا انجام می شود.  

یا حامیان  بنگاه مثل سهامداران  از  بیرون  کاربران  برای استفاده  (بیرونی): اصوال  حسابرسی مستقل   

مالی یا سازمان مالیاتی انجام می شود.
حسابرسی بنگاه های اجتماعی بسیار حایز اهمیت است زیرا نشانگر شفافیت و پاسخگویی بنگاه بوده و برای بنگاه 
اعتبار می آورد. از طرفی انجام حسابرسی صورت های مالی توسط یک حسابرس مستقل- حداقل یک بار در سال- 
یکی از الزامات قانونی در بیشتر کشورهاست. می توان از حسابرس برای بهبود سیستم های حسابرسی و رویه های 

داخلی نیز مشاوره گرفت.
حسابرسی، فعالیتی است که باید به دید مثبت به آن نگریست نه اینکه از آن هراسید زیرا نقاط ضعف احتمالی را 

نشان می دهد. 

حسابرسی داخلی
و  بررسی نظام مند سیستم ها و رویه های مصوب و پی ریزی شده توسط مدیریت  از  حسابرسی داخلی عبارت 
هیات مدیره برای حفظ اطمینان از عملکرد موثر و کارامد آن هاست. نباید چنین تصور شود که حسابرس داخلی، 
پلیس داخلی سازمان است. حسابرس داخلی ارایه کننده خدمات مشاورهای برای اصالح بهبود سیستم های کاری 
است و چشم و گوش سازمان و مدیریت به حساب می آید تا اشکاالت و ناکارآمدی ها را قبل از دیگران پیدا و 

بررسی نموده و به مدیریت گزارش می نماید.
وظیفه حسابرسی داخلی را می توان به یکی از کارمندان داخل بنگاه و یا بیرون بنگاه (برون سپاری) سپرد.

برخی از مهم ترین بررسی های حسابرسی داخلی به شرح زیر است:
بررسی سیستم ها و رویه های حسابداری مالی  

  بررسی سیستم ها و رویه های حسابداری مدیریت

بررسی نظام و رویه های کنترل داخلی  

حسابرسی مستقل
حسابرسی مستقل یعنی بررسی مستقل صورت های مالی تهیه شده در بنگاه به صورت معموال ساالنه و شش ماهه 
و یا حتی سه ماهه. معموال دلیل انجام حسابرسی مستقل، الزامات قانونی است. مستقل بودن حسابرس به این 
معنی است که مؤسسه حسابرسی یا شخص حسابرس نباید در تهیه، تنظیم و نگهداری حساب و بخش مالی بنگاه 
دارا  را  مؤسسه ای  چنین  تاسیس  قانونی  الزامات  و  حرفه ای  مدارک  که  هستند  مؤسساتی  باشد.  بوده  دخیل 
نفوذ  و  دخالت  احتمال  از  تا  می شود  انتخاب  امنا  هیات  یا  مدیره  هیات  طرف  از  مستقل  حسابرس  می باشند. 

مدیریت مصون باشد.



۷۱

هدف از حسابرسی مستقل آن است که تصدیق نماید که آیا صورت های مالی ساالنه تصویر «درست و مطلوبی[۱۷]» 
از وضعیت مالی بنگاه ارایه می نماید و همچنین منابع در راستای اهداف تعیین شده در اساسنامه صرف شده اند 
یا نه. دقت داشته باشید که تمرکز حسابرسی مستقل بر صورت های مالی و تایید همراهی آن ها با استانداردهای 
حسابداری است. هدف از حسابرسی مستقل موارد زیر نمی باشد چون این وظایف مربوط به واحدهای دیگر است:

تحقیق و تفحص و کشف تقلب ها  

تهیه صورت های مالی  

ارایه مدرکی که نشان دهد «هیچ مشکلی در بنگاه وجود ندارد»  

اثبات کارآمد بودن سیستم های کنترل داخلی در بنگاه  

تایید اینکه حساب ها و صورت های مالی ۱۰۰ درصد عاری از خطا هستند  

هر گزارش حسابرسی مستقل، در ابتدا شامل یک بخش بسیار مهم به نام «اظهار نظر حسابرس» است که بعد از 
آن هم صورت های مالی به همراه یادداشت های ضمیمه، آورده می شود.

حسابرسی بنا به درخواست اهداکننده مالی
در مواقعی مؤسسات اهداکننده ممکن است درخواست انجام حسابرسی مستقل سوابق و فعالیت ها را داشته 
باشند و خودشان شخصی را برای کار حسابرسی تعیین نمایند. هدف اصلی از چنین حسابرسی، کسب اطمینان از 
این موضوع است که آیا منابع اهدایی در راستای مقاصد اهدا شده و بودجه ارایه شده در توافق اولیه به کار 

گرفته شده اند یا خیر.

انواع اظهارنظر حسابرس مستقل
مورد  بنگاه  مالی  صورت  که  برسد  نتیجه  این  به  حسابرس  که  می شود  ارایه  مواردی  در  مقبول:  اظهارنظر 
طبق  بااهمیت  جنبه های  تمام  از  را  مالی  وضعیت  در  تغییرات  و  عملیات  نتایج  مالی  وضعیت  رسیدگی، 
استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد. اظهارنظر مقبول یا تعدیل نشده موقعی صادر می گردد که 

صورت مالی عاری از تحریف بااهمیت باشد 

به  یا  و  در مجموع  در رسیدگی،  و محدودیت  مالی  که تحریف صورت های  مواردی  در  اظهارنظر مشروط: 
تنهایی دارای اثر بااهمیت ولی غیراساسی بر صورت مالی باشد، اظهارنظر حسابرس به صورت مشروط خواهد 
بود. گزارش مشروط یک نوع اظهار نظر مقبول است، به استثنای مواردی که در بندهای مبانی تعدیل اظهار نظر ذکر 

گردیده و در بند اظهارنظر نیز استثنا شده باشد.



۷۲

اظهارنظر مردود یا منفی یا رد: موقعی که حسابرس با کسب شواهد حسابرسی کافی به این نتیجه برسد 
که تحریف ها به تنهایی یا در مجموع، نسبت به صورت های مالی، بااهمیت و فراگیر است و مطلوبیت کلی صورت 

مالی را مخدوش می کند، گزارش حسابرس به صورت مردود صادر خواهد شد 

عدم اظهارنظر: موقعی صادر می شود که محدودیت در رسیدگی یا ابهام یا هر دو با هم دارای اثرات اساسی و 
به  نتواند نسبت  باشد که حسابرس  بااهمیت و فراگیر  آن چنان  آثار  و  باشد  مالی  به صورت های  فراگیر نسبت 

صورت های مالی اظهارنظر کند

سوابق و مدارک مورد نیاز برای حسابرسی (چک لیست حسابرسی)
سوابق و مدارک مالی

حساب نقد و بانک به روز شده برای پایان سال مالی  

پرونده صورت حساب ها و رسید پرداخته ای مربوط به کلیه هزینه ها  

پرونده یا حساب وجوه نقد دریافت شده  

صورت های حساب های بانکی، فیش های پرداخت و دسته چک ها  

حساب حقوق و دستمزد و اسناد مربوطه  

دفتر کل  

سوابق خالصه و صورت مغایرت های بانکی
تراز آزمایشی یعنی خالصه کلیه دریافت ها و پرداخت ها به تفکیک سرفصل بودجه  

صورت های مغایرت بانکی کلیه حساب های بانکی در تاریخ پایان سال مالی  

صورت مغایرت حساب تنخواه در تاریخ پایان سال مالی  

پرونده های موجودی کاال و انبار  

جدول زمانی دریافتی ها و پرداختی ها
فهرست بستانکاران (بدهی های بنگاه)   

فهرست بدهکاران (مطالبات بنگاه)  

فهرست کمک های مالی در راه  

فهرست کمک های مالی دریافت شده  
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سایر
دفتر ثبت دارایی های ثابت  

درخواست  حسابرس  خود  توسط  نامه  (این  بانکی  حساب های  مانده  تایید  برای  بانک  از  تاییدیه  نامه   

می شود)
اساسنامه  

فهرست اعضای کمیته ها و کارکنان  

صورت جلسه های مربوط به جلسات مدیریت و هیات مدیره  

قراردادهای کمک های مالی مؤسسات اهداکننده و الزامات مربوط به حسابرسی ذکر شده در این قراردادها  

داخلی

کنترل اثربخشی سیستم ها و هدف اصلی
رویه های کاری

تصویر  مالی  صورت های  که  این  تایید 
درست و مطلوبی از وضعیت مالی بنگاه 

ارایه می کنند

سوابق  و  اسناد  و  مالی  صورت های 
مربوطه

کلیه عملیات مالی ثبت شده در حساب ها 
در کل بنگاه

مدیریت  نامه  همچنین  و  حسابرس  نظر 
[۱۸]

بیرون از بنگاه

باید حسابدار رسمی باشد

هیات مدیره  با  داخلی  حسابرس  (اما  مدیریت 
هیات مدیره ارتباط مستقیم دارد)

فرایند خاص، کمک مالی خاص، و یا 
دوره زمانی خاص

یافته ها و توصیه هایی برای بهبود

کارمند بنگاه یا خارج از بنگاه
(برون سپاری)

الزامی نیست

دستورالعمل سیستم های و رویه ها تمرکز بررسی 
(نقطه شروع)

تعیین شده توسط ...

حوزه مورد بررسی

موارد گزارش شده

رابطه استخدامی 
حسابرس

مدرک حرفه ای

مستقل

خالصه انواع حسابرسی
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پانوشت
[۱]  برنامه: وقتی بنگاهی تاسیس می کنیم، ابتدا اهداف مشخص شده و برنامه فعالیت ها تهیه و تنظیم شود. قدم 

است. منابع  تامین  نحوه  و  فعالیت ها  اجرای  هزینه های  برای  بودجه ریزی  همان  یا  مالی  برنامه  تهیه  بعدی، 
اجرا: پس از تامین منابع مالی مورد نیاز، برنامه فعالیت ها به اجرا گزارده می شوند تا اهداف تعیین شده در مرحله 

برنامه دنبال شوند.
بازنگری: در این مرحله ارقام واقعی با ارقام برنامه مقایسه می شود و بدین ترتیب معلوم می شود که آیا بنگاه 
توانسته با بودجه ای که در اختیار داشته، به اهداف تعیین شده نایل گردد یا خیر. تجربه به دست آمده از این 

مرحله، برای مراحل بعدی فرایند «برنامه- اجرا- بازنگری» مورد استفاده قرار می گیرد.
Chart of accounts [۲]

Reconciliation [۳]

 Policies [۴]

Procedures [۵]

Finance manual [۶]

Cost centers [۷]

SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound [۸]

Business plan [۹]

[۱۰] ارقام کسری یا منفی در حسابداری داخل پرانتز نشان داده می شوند

[۱۱] روش دیگر محاسبه هزینه استهالک، روش نزولی است. در این روش، به جای اینکه ارقام استهالک ساالنه، 

کاسته  خودرو  ارزش  از  درصد   ۲۰ ساالنه  زیرا  بود  خواهند  نزولی  استهالک  هزینه  ارقام  باشند  ثابت 
می شود و چون هر سال ارزش خوردو کمتر از سال قبل است هزینه استهالک نیز هر سال کمتر می شود.

نشان  را  بنگاه  مالی  موقعیت  که  است  فیلمی  مانند  هزینه  و  درآمد  صورتحساب  و  عکس،  مانند  ترازنامه   [۱۲]

می دهند. در ترازنامه با مقطع زمانی سر و کار داریم و در صورتحساب درآمد و هزینه با یک دوره زمانی.
[۱۳] به جای ذخایر عمومی می توان از خالص دارایی های جاری (یعنی دارایی جاری منهای بدهی های جاری) نیز 

استفاده نمود.
Grant utilization ratioor Burn rate [۱۴]

[۱۵] عبارت است از حاصل تقسیم رقم عملکرد بر رقم بودجه

و  سازمان ها  مالی  مديريت  با  «آشنايی  است:  شده  استفاده  زیر  منبع  از  عمدتا  بخش  این  مطالب  تهیه  در   [۱۶]

موسسات غيرانتفاعی با رويكرد خدمات اجتماعی، بهلول محمدی، زمستان ۱۳۹۱» 
[۱۷] منظور از درست (True)  این است که عملیات مالی، واقعا انجام شده و دارایی ها هم عمال وجود دارند. منظور 

از مطلوب (fair) این است که صورت های مالی به طور مناسب ارزش عملیات مالی را نشان می دهند و دارایی ها و 
بدهی های بنگاه به نحو مناسبی نشان داده شده اند.

[۱۸] نامه مدیریت، نامه ای است که از طرف حسابرس مستقل به مدیریت بنگاه یا شرکت نوشته می شود و طی آن 

مشکالت مهم مشاهده شده در حسابرسی، صرفا و به خود مدیریت اطالع داده می شود.
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منابع و مآخذ

۱ - آشنايی با مديريت مالی سازمانها و مؤسسات غيرانتفاعی با رويكرد خدمات اجتماعی، بهلول محمدی، زمستان 
۱۳۹۱

۲ - جزوات درسی دوره مدیریت مالی مدرسه کارفرینی اجتماعی پرتو

3-Financial Management Essentials, A Handbook for NGOs, Produced by Terry Lewis for Mango (Man-

.agement Accounting for Non-governmental Organisations), Revised January 2015



فعالیت  و  تاسیس  اجرایی  نامه  آیین   :۱ ضمیمه 
سازمان های مردم نهاد

 (۳) تبصره  موضوع  اجرايی  نامه  آیين   :۲ ضمیمه 
مستقيم  های  ماليات  قانون  اصالحی   ۱۳۹ ماده 

مصوب ۱۳۸۰ /۱۱/ ۱۲ 

ضمایم
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ضمیمه ۱- آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد

فصل اول ـ كلیات 
ماده ۱ - در این آیین نامه واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به كار می روند: 

الف) سازمان غیردولتی كه در این آیین نامه «سازمان» نامیده می شود، به تشكل هایی اطالق می شود كه گروهی از 
با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای  یا حقوقی غیرحكومتی به صورت داوطلبانه  اشخاص حقیقی 

اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی می باشد.
تبصره ۱: عناوین «جمعیت» ، «انجمن» ، «كانون»، «مركز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «مؤسسه» و نظایر آن می تواند 

به جای واژه «سازمان» در نامگذاری به كار گرفته شوند. 
تبصره :۲ واژه «غیردولتی» به این معناست كه دستگاه های حكومتی در تأسیس و اداره سازمان دخالت نداشته 
باشند. مشاركت مقامات و كاركنان دولتی در تأسیس و اداره سازمان، در صورتی كه خارج از عنوان و سمت دولتی 

آنان باشد، مانع وصف غیردولتی سازمان نخواهد بود. 
تبصره ۳: اهداف غیرسیاسی در بردارنده فعالیتی است كه مشمول ماده یك قانون احزاب نگردد. 

تبصره ۴: اهداف غیرانتفاعی عبارتست از عدم فعالیت های تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن 
بین اعضاء، مؤسسان، مدیران و كاركنان سازمان. 

تبصره ۵:  داوطلبانه به معنای مشاركت و تأسیس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص است.
ب) هیأت مؤسس به مجموعه اشخاصی گفته می شود كه سازمان را تأسیس می نمایند. 

پ) پروانه فعالیت، سندی است كه توسط مراجع مقرر در این آیین نامه با رعایت ضوابط مربوط در جهت تشكیل 
سازمان صادر می شود. 

ت) مراجع نظارتی مشتمل بر هیأت نظارت شهرستان (متشكل از فرماندار، نماینده شورای اسالمی شهرستان و 
نماینده سازمان های غیردولتی شهرستان)، هیأت نظارت استان (مركب از استاندار، نماینده شورای اسالمی استان 
و نماینده سازمان های غیردولتی) و هیأت نظارت كشور (مركب از معاون ذیربط وزیركشور، نماینده شورای عالی 
استان ها و نماینده سازمان های غیردولتی) می باشند كه بر اساس این آیین نامه و با رعایت ضوابط مربوط، در 
سطح شهرستان، استان و شكور نسبت به نظارت بر سازمان های غیردولتی، غیراز تشكل هایی كه مطابق قانون 
مرجع نظارتی خاص برای آن ها پیش بینی شده است، اقدام می نمایند. نظارت بر سازمان های غیردولتی فرااستانی، 

كشوری یا بین المللی با هیأت نظارت كشور خواهد بود.

ماده ۲ -  سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات جاری 
دارای شخصیت حقوقی می گردد.

ماده ۳ - موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یكی از موارد علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، 
و  بهداشت  حمایتی،  اجتماعی،  آسیب دیدگان  زنان،  امور  بشردوستانه،  خیریه،  امور  و  نیكوكاری 

درمان، توانبخشی، محیط زیست، عمران و آبادانی و نظایر آن یا مجموعه ای از آن ها می باشد.
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فصل دوم – حقوق و تكالیف 
ماده ۴ - سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود، با رعایت این آیینن امه و سایر قوانین و 

مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید: 
الف) ارایه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی. 

ب) اظهارنظر و پیشنهاد راهكارهای مناسب:
۱- در فرایند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی در سطوح شهرستان، استان یا ملی برحسب مورد.

۲- در مورد آثار و نتایج فعالیت های دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی، نقایص و مشكالت موجود به مراجع 
و دستگاه های قانونی ذیربط. 

پ) كمک به اجرای برنامه ها و پروژه های دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی از طریق توافق و تفاهم با آن ها. 
ت) برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق اهداف سازمان.

ث) انتشار نشریه.
ج) انجام هرگونه عملیات دیگر برای تأمین اهداف مقرر در اساسنامه سازمان.

چ) حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی.

ماده ۵ - سازمان مكلف است گزارش عملكرد اجرایی و مالی ساالنه خود را حداكثر تا دو ماه پس از 
پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط و نیز در طی سال، سایر گزارش های عملكرد اجرایی و 
مالی را بنا به درخواست مرجع یاد شده، حسب مورد، ارایه و همچنین نسبت به انتشار خالصه ای از 

گزارش ساالنه مذكور برای اطالع عموم، در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام كند. 

ماده ۶ - هزینه های سازمان از منابع زیر تأمین می شود: 
الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی.

ب) وقف و حبس.
این و  سازمان  اساسنامه  و  اهداف  فعالیت،  موضوع  چارچوب  در  شده  انجام  فعالیت های  از  حاصل  وجوه  پ) 

 آیین نامه.
ت) حق عضویت در سازمان.

و  كمک  میزان  كمکكننده،  منبع  مشخصات  خارجی،  منابع  از  كمک  دریافت  از  پیش  موظف  سازمان   :۱ تبصره 
نماید. مراجع مذكور موظفند  به مراجع نظارتی مربوط اعالم  را به صورت مشروح برحسب مورد  آن  چگونگی 
ظرف حداكثر یک هفته از تاریخ وصول اعالم یادشده، نسبت به نظرخواهی از وارتخانه های اطالعات و امور 

خارجه و بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران اقدام نمایند. 
موافقت دستگاه های یادشده ضروری است و این دستگاه ها موظف به اظهارنظر ظرف حداكثر یك ماه از تاریخ 

وصول استعالم می باشند. عدم ارایه پاسخ ظرف این مدت به منزله نظر مواق است.
به  نیاز  ملل،  سازمان  به  وابسته  آژانس های  و  منطقه ای  و  بین المللی  رسمی  مجامع  از  كمک  دریافت   :۲ تبصره 
امور خارجه تهیه می شود و در اختیار هیأت  ندارد. فهرست سازمان های یادشده توسط وزارت  دریافت مجوز 

نظارت قرار می گیرد.



۷۹

ماده ۷ - تقسیم دارایی، سود و یا درآمد سازمان در میان مؤسسان، اعضاء و مدیران و كاركنان آن 
قبل و پس از انحالل ممنوع است.

ماده ۸ - اساسنامه و فعالیت های سازمان نباید مغایر با اصول قانون اساسی باشد.

ماده ۹ - سازمان موظف است امكان دسترسی بازرسان مراجع نظارتی مربوط را به اطالعات و اسناد 
خود فراهم كند. بازرسان نیز باید در حضور نماینده سازمان و صرفا در محل دفتر سازمان، اسناد و 
اطالعات مذكور را بررسی نمایند. نحوه بررسی باید به گونه ای باشد كه به وظایف سازمان خللی وارد 
به حكم مرجع قضایی صالح، ممنوع  بازرسی، مگر  راستای  در  از سازمان  اسناد  خارج كردن  نیاید. 

است.

ماده ۱۰ - فعالیت سازمان در كشورهای دیگر باید با كسب مجوز كلی از مرجع نظارتی فرااستانی و ملی 
باشد.

تبصره ۱: مرجع یادشده، قبل از اعالم نتیجه به سازمان متقاضی، باید از دستگاه های دولتی ذیربط از جمله وزارت 
امور خارجه نظرخواهی نماید. دستگاه های مذكور ظرف حداكثر یك ماه باید پاسخ الزم را ارایه دهند، در غیر این 

صورت نظر آن ها موافق تلقی می شود.
تبصره ۲:  مرجع مذكور باید حداكثر ظرف ۴۵ روز از تاریخ تقاضا، پاسخ الزم را به متقاضی ارایه دهد.

تبصره ۳:  ارایه تقاضای سازمان با محدوده فعالیت شهرستان و یا استان، حسب مورد در ابتدا از طریق مرجع 
نظارتی شهرستان یا استان انجام می گیرد.

تبصره ۴:  شركت سازمان در مجامع بین المللی، دوره های آموزشی و نمایشگاه ها، باید با اطالع كتبی به مراجع 
نظارتی انجام گیرد.

ماده ۱۱ -  سازمان باید در فعالیت های خود، قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی را رعایت نموده و 
از ارتكاب اعمال مجرمانه خودداری نماید.

ماده ۱۲ -  سازمان از حق دسترسی به اطالعات موجود در مؤسسات عمومی برخوردار است و مؤسسات مذكور 
مكلفند اطالعات غیرطبقه بندی شده خود را در اختیار سازمان قرار دهند.

ماده ۱۳ - سازمان ها و مؤسسات دولتی و عمومی مكلفند در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری نسبت به اخذ نظر 
سازمان اقدام و حسب مورد آن ها را برای شركت در جلسات دعوت و گزارشی از نقطه نظرات ارایه شده را در 

اسناد سازمان ذیربط ثبت نمایند.
ماده ۱۴ - دولت مكلف است وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به سازمان را شناسایی 

و نسبت به واگذاری آن اقدام و سازمان نیز حق دارد پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولت ارایه كند.
ماده ۱۵ -  سازمان های دولتی مكلفند زمینه مشاركت سازمان در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم 

نموده و حسب مورد با هیأت های حقیقت یاب آن ها همكاری نمایند.
ماده ۱۶ - سازمان حق دارد در موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و 

حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید.
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فصل دوم – صدور پروانه فعالیت 
ماده ۱۷ - متقاضیان تأسیس سازمان مكلفند در غیر از مواردی كه مطابق قانون، مرجع خاصی 
برای صدور پروانه سازمان های مربوط تعیین شده است، درخواست اخذ پروانه را به مراجع 

نظارتی مقرر در بند (ت) ماده (۱) ارایه نمایند.
دبیرخانه هیأت نظارت كشور، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت كشور، استانداری و فرمانداری   :۱ تبصره 

تشكیل می شود.
تبصره ۲: مسؤلیت دبیرخانه هیأت نظارت كشور، استان و شهرستان به ترتیب برعهده وزارت كشور، استانداری 

و فرمانداری می باشد.
اجرای تشریفات اداری و انجام اقدامات موضوع این آیین نامه توسط دبیرخانه هیأت نظارت انجام   :۳ تبصره 

می گیرد.
تبصره ۴: تصمیمات الزم مبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه و اعطای مجوز در هیأت نظارت اتخاذ می شوند.

تبصره ۵: صدور پروانه و امضای اوراق مربوط پس از تأیید هیأت نظارت در هیأت نظارت كشور با وزیركشور، در 
هیأت نظارت استان با استاندار و در هیأت نظارت شهرستان با فرماندار می باشد.

ماده ۱۸ - هیأت مؤسس باید دارای شرایط زیر باشند: 
الف) داشتن هیجده سال تمام.

ب) تابعیت ایرانی.
پ) دارا بودن صالحیت تخصصی حداقل دو نفر از مؤسسات در خصوص موضوع فعالیت سازمان.

نداشتن  و  شده اند  شناخته  معاند  و  محارب  صالح  دادگاه  رأی  براساس  كه  گروه هایی  در  عضویت  عدم  ت) 
محكومیت مؤثر كیفری به نحوی كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.

تبصره- هیأت مؤسس باید دارای حداقل پنج عضو باشد.

ماده ۱۹ - سازمانهای غیردولتی كه موضوع یا هدف فعالیت آن ها مشترك است، در صورت وجود شرایط زیر 
می توانند شبكه تشكیل دهند یا به عضویت شبكه های سازمان های بین المللی درآیند:

الف) حداقل ۲ سال از تاریخ ثبت آن ها گذشته باشد.
ب) به محكومیت های بند (پ) یا (ت) ماده (۲۸) این آیین نامه محكوم نشده باشند.

پ) به تكالیف مندرج در ماده (۵) این آئین نامه عمل كرده باشند.
ت) تابعیت آن ها ایرانی باشد.

ث) اعضای مؤسس حداقل ۵ سازمان غیردولتی ایرانی باشند.
شبكه های  تأسیس  برای  آیین نامه  این   (۲۲) ماده   (۳) و   (۲) تبصرههای  در  مذكور  استعالم های  انجام    :۱ تبصره 

سازمان های غیردولتی الزم نیست.
تبصره ۲:  صدور پروانه فعالیت برای شبكه های سازمان های غیردولتی برعهده هیأت نظارت كشور و تابع مقررات 
این آئین نامه می باشد. حقوق، تكالیف و سایر مقررات شبكه های مذكور همان است كه برای سازمان های غیردولتی 

پیش بینی شده است.
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ماده ۲۰ - هیأت مؤسس برای دریافت پروانه فعالیت باید مدارك زیر را حسب مورد به مراجع مذكور در ماده 
(۱۷) این آیین نامه ارایه نماید:

الف) فرم تقاضانامه تكمیل شده.
ب) تصویر مدارك هویتی هیأت مؤسس.

پ) اساسنامه سازمان.
ت) اولین صورت جلسه هیأت مؤسس.

ماده ۲۱ -اساسنامه سازمان باید حاوی موارد زیر باشد:
الف) اهداف سازمان.
ب) موضوع فعالیت.

پ) مدت فعالیت.
ت) مركز اصلی فعالیت.

ث) نحوه ایجاد شعب.
ج) اركان و تشكیالت سازمان، نحوه انتخاب، شرح وظایف و اختیارات و مسؤولیت های آن ها.

چ) صاحبان امضاهای مجاز.
ح) شرایط پذیرش عضو.

خ) منابع تأمین درآمد و دارایی.
د) نحوه تغییر و تجدیدنظر در اساسنامه.

ذ) نحوه انحالل.
ر) مشخص ساختن وضعیت دارایی ها پس از انحالل.

ز) محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان.
تبصره ۱: اساسنامه سازمان باید بر رأی گیری آزاد از تمام اعضا برای انتخاب مدیران و همچنین نحوه تغییر مدیران 

و دوره تصدی آن ها و نیز تصمیمات اساسی در ایجاد هرگونه تغییر و تأثیرگذاری تصریح كند.
تبصره ۲: در اساسنامه سازمان باید به صراحت، نحوه ارایه گزارش های عملكرد اجرایی و مالی سازمان به اعضای 

خود و نیز بازرسی و حسابرسی سازمان مشخص شود.
تبصره ۳: محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان با پیشنهاد هیأت مؤسس و براساس شاخص های تقسیمات كشوری 

تعیین می شود.

ماده ۲۲ -مرجع صدور پروانه فعالیت – موضوع ماده (۲۲) این آیین نامه – پس از دریافت تقاضانامه 
سازمان، باید ظرف حداكثر دو هفته نظر خود را نسبت به تأیید یا رد تقاضا اعالم نماید.

تبصره ۱: در صورتی كه هیأت نظارت تقاضا را رد كند، مكلف است ظرف حداكثر دو هفته به طور كتبی دالیل رد 
درخواست را به متقاضی اعالم كند.

تبصره ۲: چنانچه موضوع فعالیت سازمان به وظایف هر یک از دستگاه های دولتی مربوط باشد، حسب مورد اخذ 
نظر موافق دستگاه یا دستگاه های دولتی ذیربط نیز ضروری است.
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تبصره ۳: هیأت نظارت مكلف است ظرف یك هفته از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به اخذ نظر مرجع ذی صالح 
(وزارت اطالعات، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و دستگاه های تخصصی) اقدام و آن 

مرجع نیز مكلف است حداكثر ظرف یك ماه نظر خود را اعالم نماید، در غیر این صورت نظر هیأت مزبور موافق 
تلقی می شود.

تبصره ۴:  متقاضی صدور پروانه می تواند نسبت به رد تقاضای خود به نحو زیر اعتراض نماید:
الف) از تصمیم هیأت نظارت شهرستان ظرف یك ماه از تاریخ ابالغ، به هیأت نظارت استان و در صورت رد تقاضا 

در هیأت نظارت استان، ظرف یك ماه به هیأت نظارت كشور.
ب) از تصمیم هیأت نظارت استان ظرف یك ماه از تاریخ ابالغ، به هیأت نظارت كشور.

پ) تصمیم هیأت نظارت کشور در هر مورد قابل اجرا ولی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود.

ماده ۲۳ - مجمع عمومی و هیأت امناء (حسب مورد) باالترین مرجع اجرایی سازمان می باشند و باید 
دارای شرایط مقرر در ماده (۱۸) این آیین نامه می باشند.

ماده ۲۴ - سازمان باید تابعیت ایرانی داشته باشد.

ماده ۲۵ -  سازمان مكلف است هرگونه تغییرات در مفاد اساسنامه، هیأت مدیره، هیأت امنا و نشانی 
را به مرجع صدور پروانه مربوط اطالع دهد. در صورت اعالم عدم مغایرت تغییرات با مقررات این 
آیین نامه از سوی مراجع یادشده، سازمان مكلف است وفق آیین نامه ثبت، نسبت به ثبت در اداره ثبت 

شركت ها و مؤسسات غیرتجاری و درج در روزنامه رسمی اقدام نماید.

ماده ۲۶ - وظایف مراجع نظارتی استان و شهرستان، به ترتیب در رابطه با سازمان های غیردولتی با 
محدوده فعالیت در سطح استان و شهرستان به شرح زیر می باشد:

الف) دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تأسیس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز 
شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه.

ب) دریافت گزارش های عملكرد اجرایی و مالی ساالنه و در صورت لزوم موارد مقطعی.
پ) رسیدگی موردی به عملكرد اجرایی و مالی سازمان در صورت ضرورت.

ت) نظارت بر اجرای مقررات این آیین نامه.

ماده ۲۷ - وظایف مرجع نظارتی فرااستانی و ملی در مورد سازمان های غیردولتی عبارت است از:
الف) دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تأسیس سازمان های غیردولتی با محدوده جغرافیایی فرااستانی و 

ملی و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه.
ب) دریافت گزارش عملكرد اجرایی و مالی ساالنه و در صورت لزوم موارد مقطعی آن ها.

پ) رسیدگی و اعالم نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به شكایات دریافت شده از متقاضیان در خصوص تأخیر یا رد 
صدور پروانه فعالیت و سایر شكایات و اختالفات میان سازمان های غیردولتی با استانداری ها و فرمانداری ها.

ت) نظارت برحسن اجرای مقررات این آیین نامه.
انجام  با هماهنگی وزارت كشور  بر سازمان های غیردولتی تخصصی توسط دستگاه های ذیربط  تبصره: نظارت 

خواهد شد.
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ماده ۲۸ - مراجع نظارتی موظفند در حدود فعالیت خود در صورت وصول گزارش و یا اطالع از عدم 
رعایت مقررات این آیین نامه از سوی سازمان، نسبت به بررسی آن با حضور مشورتی نماینده سازمان 
غیردولتی مربوط و نماینده دستگاه دولتی تخصصی ذیربط اقدام نمایند و درصورت احراز تخلف، 

حسب مورد، مراحل زیر را به اجرا گذارند:
الف) تذكر شفاهی با مهلت یک ماهه برای اصالح وضعیت.

ب) تذكر كتبی با درج در پرونده با مهلت یك ماهه برای اصالح وضعیت.
پ) تعلیق پروانه فعالیت برای مدت ۳ ماه.

ت) تقاضای لغو پروانه فعالیت از دادگاه در صورت عدم اصالح وضعیت.
تبصره ۱: مراتب مذكور توسط مسؤول دبیرخانه هیأت نظارت ابالغ و در پرونده ثبت می شود.

تبصره ۲: نحوه اقدام مراجع نظارتی بر اساس این ماده، در بخش نامه وزیر كشور كه ظرف یك ماه از تاریخ ابالغ 
این آیین نامه ابالغ می شود، تعیین خواهد شد.

ماده ۲۹ - صدور مجوز فعالیت سازمان های غیردولتی خارجی و بین المللی در ایران و نظارت بر آن ها 
به عهده هیأتی متشكل از نماینده وزارت امور خارجه، نماینده وزارت كشور، نماینده وزارت اطالعات 
و نماینده وزارت خانه یا سازمان دولتی مرتبط با موضوع فعالیت سازمان غیردولتی خارجی یا بین

 المللی خواهد بود.
تبصره: فعالیت سازمان های غیردولتی مذكور پس از اخذ مجوز، تابع مقررات این آیین نامه می باشد.

فصل پنجم- سایر مقررات 
ماده ۳۰ - سازمان های غیردولتی كه از مصادیق این آیین نامه قرار می گیرند و در اجرای مقررات جاری 
تاكنون ایجاد شده اند، باید وضعیت خود را با مقررات این آیین نامه تطبیق دهند، در غیر این صورت 

مشمول مزایا و تسهیالت این آیین نامه نمی شوند.
انحالل سازمان اعم از اختیاری و قهری، بر اساس مفاد ذیربط آیین نامه ثبت تشكیالت و مؤسسات   - ماده ۳۱ 

غیرتجارتی – مصوب ۱۳۳۷ با اصالحات بعدی – انجام می گیرد.
تبصره: چنانچه مدت فعالیت سازمان در اساسنامه به صورت محدود قید شده باشد، پس از انقضای آن و عدم 

تمدید بر اساس مقررات این آیین نامه سازمان خود به خود منحل می گردد.

ماده ۳۲ - تشكل های كارگری و كارفرمایی موضوع فصل ششم قانون كار، واحدهای آموزش عالی و یا 
مؤسسات پژوهشی موضوع بند «ل» ماده (۱) قانون اصالح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی 
– مصوب ۱۳۵۳ - آموزشگاه های علمی آزاد و نیز مدارس غیرانتفاعی موضوع قانون تأسیس مدارس 
انحالل  و  تأسیس  اجازه  قوانین جاری صراحتا  در نص  كه  و سایر تشكل های غیردولتی  غیردولتی 
خارج  آیین نامه  این  موضوع  سازمان  شمول  از  شده اند،  واگذار  دولتی  دستگاه های  عهده  به  آن ها 

می باشند.
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تبصره ۱: مرجع صدور پروانه برای سازمان های غیردولتی تخصصی با رعایت مقررات این آییننامه و با اخذ نظر 
دستگاههای ذیربط، وزارت كشور است.

نحوه صدور پروانه برای سازمان های غیردولتی جوانان مطابق تفاهم نامه ای است كه توسط وزارت   :۲ تبصره 
كشور و سازمان ملی جوانان امضاء شده است.

مورخ هـ   ۲۷۳۶۷ /ت   ۱۲۶۰۸ شماره  تصویب نامه های  تصویب نامه،  این  ابالغ  تاریخ  از   -  ۲۹ ماده 
۱۹ /۱۱/ ۱۳۸۱، ۳۴۹۰۹/ت ۲۷۳۶۷ هـ مورخ ۲۴ /۲/ ۱۳۸۲ و 55877/ت ۲۹۶۴۵ هـ مورخ ۱۵ /۱۰/ ۱۳۸۲ لغو می گردند.

ماخذ: وب سایت معاونت امور سازمان های مردم نهاد وزارت کشور به آدرس اینترنتی زیر:
http://portal2.moi.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=a39fcad9-06e6-4eb3-973e-5226d70bd350
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ضمیمه ۲- آیين نامه اجرايی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصالحی قانون ماليات
 های مستقيم مصوب  ۱۲ /۱۱/ ۱۳۸۰

فصل ششم ـ معافيت موضوع بند ( ط)  ماده ۱۳۹
بند  اين  از معافيت مالياتی موضوع  المنفعه در صورتی می توانند  - مؤسسات خيريه و عام   ۶ ماده 

استفاده نمايند که واجد شرايط زير باشند.
رسما  ـ موسسه  الف  در  آن  بودن  انتفاعی  غير  و  ثبت رسيده  به  فوق  عناوين  از  يکی  رسما تحت  الف- موسسه 

اساسنامه تصريح شده باشد.
ماده ۱۳۹  بند ح  در  به مصارف مذکور  اساسنامه  به موجب  ها  آن  نقدی  و غير  دريافتی  و هدايای  ها  ـ کمک  ب 
اصالحی قانون ماليات های مستقيم مصوب ۸۰/۱۱/۲۷ برسد و اين امر مورد تاييد سازمان امور مالياتی کشور طبق 

مواد ۷ الی ۹ اين آیين نامه قرار گيرد.
يا  و  برداشت  گونه  هيچ  حق  سرمايه  صاحبان  يا  مؤسسين  که  باشد  اين  از  حاکی  صریحا  آن ها  اساسنامه  ج- 
تخصيص از محل کمک ها و هدايای دريافتی نقدی و غير نقدی را ندارند و بعد از انحالل دارايی مؤسسه به سازمان 

بهزيستی يا يکی از مؤسسات دولتی و يا مؤسسات خيريه عام المنفعه ديگر واگذار می گردد.
ه ـ بردرآمد و هزينه آن ها به شرح مواد ۷ الی ۹ نظارت به عمل آيد.

اصالحی   ۱۳۹ ماده  ط  بند  عام المنفعه  و  خيريه  مؤسسات  هزینه های  و  درآمد  بر  نظارت    -  ۷ ماده 
ماليات های مستقيم ولو اين که دارای مال موقوفه باشند به ترتيب زير اعمال خواهد شد.

الف ـ مرجع نظارت بر درآمد هزينه های مؤسسات خيريه و عام المنفعه سازمان امور مالياتی مذکور است که می
 تواند تکليف نظارت مزبور را به ادارات امور مالياتی ذيربط و در موارد مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تشکيالت و 

اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه به سازمان مزبور تفويض نمايد.
ب ـ نظارت بر درآمد و هزينه های مؤسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه میباشند و يا اداره آن ها به موجب 

قانون يا آیين نامه وقف به سازمان اوقاف و امور خيريه محول شده با سازمان مذکور خواهد بود.
پ ـ مراجع ناظری که موافق آیين ماه اجرايی موضوع تبصره ۴ ماده ۲ قانون ماليات های مستقيم مصوب اسفند 
۱۳۶۶ و اصالحيه مورخ ۱۳۷۱/۲/۷ آن امر نظارت بر درآمد و هزينه مؤسسات عام المنفعه به آنان تفويض گرديده 
است نظارت آن ها بر مؤسسات مذکور با رعايت مقررات ماده ۱۳۹ اصالحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ و مفاد اين آیين نامه 

را نخواهد داشت.

ماده ۸ -  مؤسسات نامبرده موظفند ظرف يک ماه از تاريخ ثبت اساسنامه تصوير يا رونوشت مصدق 
آن را به اداره امور مالياتی محل تسليم و ظرف همين مدت در يکی از بانک های محل حساب جاری به 
نام مؤسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حساب های بانکی منتقل و کليه هزينه های 

مؤسسه را از طريق آن حساب ها انجام دهند.



۸۶

ماده ۹
الف ـ مؤسسات خيريه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزينه های ساالنه خود را که متکی به اسناد و 

مدارک قابل قبول باشد حداکثر تا چهار ماه بعد تا پايان سال مالی مؤسسه به مرجع ناظر مربوطه تسليم نمايند.
مورد  در  را  نتيجه رسيدگی  تاريخ وصول صورتحساب،  از  ماه  بايد ظرف مدت چهار  ناظر مؤسسه  ـ مرجع  ب 
صورتحساب درآمد و هزينه و رعايت مقررات قانون و آیين نامه اجرايی ماده ۱۳۹ قانون اعالم و در صورت تاييد 

گواهی الزم جهت اقدام قانونی به اداره امور مالياتی مربوط تسليم نمايد.

فصل دهم ـ معافيت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۹
ماده ۱۳ - اشخاص موضوع ماده۱۳۹  اصالحی جهت برخورداری از معافيت مالياتی موضوع تبصره 
يک اين ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعاليت های غير انتفاعی مذکور در تبصره ياد 
شده مراتب را جهت تعيين ناظر به سازمان امور مالياتی کشو ر اعالم و صورت حساب درآمد و هزينه 
مربوط به فعاليت های موصوف را حداقل يک بار در هر سال مالی به مرجع ناظر تعيين شده تسليم و 

گواهی نظارت دريافت نمايند.

فصل یازدهم ـ مقررات عمومی
به شرح  ۱۳۹ اصالحی  ماده  اقتصادی اشخاص موضوع  فعاليت های  از  درآمدهای حاصل   -  ۱۴ ماده 
مندرج در تبصره ۲ اصالحی ماده ۲ قانون ماليات های مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ غير از مواردی که طبق 
بندهای ماده ۱۳۹ مزبور از معافيت مالياتی برخوردار می شوند، طبق مقررات مربوط با رعايت ساير 

معافيت های مالياتی مقرر به نرخ های مالياتی مقرر مربوط به اين قانون مشمول خواهند بود .
تبصره ۱: نقل و انتقال قطعی امالک از جمله فعاليت های اقتصادی موضوع تبصره ۲ ماده ۲  قانون مذکور تلقی 

نمی گردد .
تبصره ۲: درآمدهايی که طبق مقررات مربوطه دارای نرخ مالياتی جداگانه ای میباشند ماليات متعلق حسب مورد 

مربوط محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده ۱۵ - اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ اصالحی مکلف به انجام ساير تکاليف مربوطه از تسليم موقع 
قانون  طبق  ثالث  اشخاص  ماليات  پرداخت  و  کسر  و  زيان  و  سود  حساب  و  ترازنامه  و  اظهارنامه 

ماليات های مستقيم خواهند بود.

ماده ۱۶ - عدم رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در قانون ماليات های مستقيم و اين آیين نامه از سوی 
از  محروميت  موجب  مالی  سال  هر  در  مذکور  قانون  اصالحی   ۱۳۹ ماده  بندهای  موضوع  اشخاص 

معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.



۸۷

ماده ۱۷ - در مورد موقوفات عام به طور کلی و مؤسسات عام المنفعه ای که اداره امور آن ها به سازمان 
اوقاف و امور خيريه محول شده است و يا بشود در صورتی که فاقد متولی و يا امين باشند مسئوليت 

مستقيم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اوقاف و امور خيريه مربوط خواهد بود.

معاونت فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مرکز  مردم نهاد،  سازمان های  مقررات  و  قوانین  براصول،  درآمدی  ماخذ: 
سازمان های مردم نهاد، وزارت کشور، زمستان ۱۳۹۰


