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حسابداری تعهدی

مقدمه

محدوديت منابع اقتصادي که در اختيار بشر 
است، لزوم بکارگيري روش هاي هوشمندانه 
و عقاليي در بهينه  س��اختن نحوه استفاده 
از آن ها را در همه س��طوح اعم از جهاني، 
ملي، س��ازمان ها و حتي زندگي خانوادگي 
و ف��ردي، ايجاب مي کند. اتخاذ تصميم در 
مورد هر يک از اين منابع نيازمند داش��تن 
اطالعات ب��وده و اطالعات حس��ابداري از 
مهم ترين و ارزش��مندترين انواع اطالعاتي 
اس��ت که به نح��وي در اداره و بکارگيري 
اي��ن منابع دخيل هس��تند. حس��ابداري، 
مبنايي يکسان و اطالعاتي قابل فهم جهت 
س��نجش ارزش نس��بي و ميزان بازدهي 
منابع اقتصادي س��ازمان ارائه مي دهد. به 
اين ترتيب همه اس��تفاده کنندگان از اين 
اطالعات امکان مي يابند که منابع اقتصادي 
گوناگون را با يکديگر جمع و تفريق نموده 
و درک يکس��اني از ارزش نس��بي آن ها به 
دست آورند؛ همچنين در نحوه تخصيص، 
بکارگيري، ارزيابي و تجزيه و تحليل نتايج 

آن، زباني مشترک داشته باشند.

ارزيابي صحيح عملکرد يک سازمان در يک 
دوره زماني مشخص و تعيين وضعيت مالي 
آن در يک تاريخ معين، فقط از طريق اعمال 
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روش حسابداري تعهدي امکان پذير است. امروزه در سازمان هاي دولتي و از جمله دانشگاه ها، 
مبناي نقدي براي ثبت درآمدها و هزينه ها به کار گرفته مي شود. در اين وضعيت، نتايج عمليات 
و وضعيت مالي به درس��تي انعکاس نمي يابد و اطالعات حسابداري نقش و جايگاه واقعي 
خود را در فرآيند تصميم گيري پيدا نمي کند. به علت نارسايي هاي روش نقدي، خوشبختانه 
طبق ضوابط و موازين توصيه شده توسط نهادهاي قانون گذار، روش تعهدي به عنوان مبناي 
مورد قبول در ثبت و گزارشگري سازمان هاي دولتي و عمومي ايران پذيرفته شده است.]1[

مباني حسابداري

انتخاب هر يک از روش هاي شناسايي و ثبت درآمدها و هزينه ها، نوعي مبناي حسابداري 
محسوب مي شود که حسب مورد در حسابداري سازمان ها مورد استفاده قرار مي گيرد. 

انواع مباني حسابداري عبارتند از: مبناي تعهدي )کامل(، مبناي نيمه تعهدي، مبناي تعهدي 
تعديل شده، مبناي نقدي تعديل شده و مبناي نقدي )کامل( که به خاطر تناسب با موضوع 

اين شماره نشريه، صرفاً سه مورد اول توضيح داده مي شوند.



مس��تقيم مربوط به خدمات ارائه شده يا کاالهاي فروخته ش��ده در دوره مالي، به عنوان 
هزينه هاي واقعي و تحقق يافته دوره مالي شناسايي و ثبت مي شوند.

ارتباط دادن هزینه ها با دوره مالي معین: چون برخي از هزينه هاي عمومي و غيرمستقيم 
را نمي توان مس��تقيماً با خدمات و کاالهاي ارائه شده مرتبط نمود،  ناگزير بايد آن ها را به 

حساب سال مالي که در آن هزينه ها ايجاد يا تعهد مي شوند، منظور کرد.]3[

انجام اصالحات و تعديالت الزم در حس��اب هاي پايان س��ال و افتتاح حس��اب هايي مانند 
پيش پرداخت ها )براي تفکيک پرداخت هايي که خدمات و کاالهاي مربوط به آن ها در سال 
مالي دريافت نشده از هزينه ها( و هزينه هاي معوق )براي ثبت هزينه هايي که تعلق گرفته 
ولي بابت آن ها هنوز پرداختي انجام نشده( و پيش دريافت ها )براي تفکيک دريافت هايي که 
کاال و خدمات مربوط به آن ها در سال هاي مالي بعد ارائه خواهد شد از درآمدها( و به حساب 
دارايي منظور نمودن موجودي پايان دوره مالي از نتايج به کار بردن مبناي تعهدي است.]4[

مبناي نيمه تعهدي

در مبناي نيمه تعهدي که ترکيبي از دو مبناي نقدي و تعهدي است، براي ثبت درآمدها از 
مبناي نقدي و ب�راي ثبت هزينه ه�ا از مبناي تعهدي استف�اده مي ش�ود. به عبارت ديگر،

 در اين مبنا 
درآمدهايي که 
عماًل وصول 
و هزينه هايي که 
تعهد يا تحمل شده است 
)هزينه هاي واقعي دوره 
مالي( در حساب هاي هر 
دوره مالي ثبت مي شود. 
در سازمان هاي 
دولتي بسياري 
از کشورها، براي 
ثبت فعاليت هاي مالي از 
حسابداري نيمه تعهدي استفاده مي شود زيرا اوالً 
استفاده از مبناي تعهدي براي ثبت هزينه ها به منظور 
کنترل بيشتر آن ها ضروري تر از درآمدها است؛ ثانياً هميشه احتمال 
عدم وصول بخشي از درآمدهاي پيش بيني شده وجود دارد که بنا 
بر اصل احتياط، به کار بردن حسابداري نقدي را در مورد آن ها 
ايجاب مي کند.]3[
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مبناي تعهدي )کامل(

در مبن��اي تعهدي کامل، درآمدها زماني 
شناس��ايي و در دفاتر حسابداري منعکس 
مي گردند که تحصيل شده يا تحقق يابند. 
در اين مبنا، زمان تحصيل يا تحقق درآمد، 
هنگامي اس��ت که درآمد به صورت قطعي 
مشخص مي شود. بنابراين زمان وصول وجه 
در اين روش مورد توجه قرار نمي گيرد بلکه 
زمان تحصيل يا تحقق درآمد در شناسايي 
و ثبت درآمد اهميت دارد. همچنين در اين 
مبنا، زمان شناسايي و ثبت هزینه ها، زمان 
ايجاد و يا تحقق هزينه هاست و زماني که 
خدمتي انجام مي ش��ود يا کااليي تحويل 
مي گردد، معادل بهاي تمام ش��ده خدمت 
انجام يافته يا کاال ي تحويل ش��ده، بدهي 

قابل پرداخت ايجاد مي شود.]2[ 

در مبناي تعهدي، درآمدها در سال انجام 
خدمات يا فروش کاالها به حساب منظور 
مي شوند )اگرچه وجوه نقد حاصل از فروش 
کاالها و خدمات مذکور در سال هاي مالي 
قبل يا بعد از خريد دريافت شود( و هزينه ها 
در س��ال دريافت کاالها و خدمات و ايجاد 
تعهد به حس��اب منظور مي گردد )اگرچه 
به��اي کاال و خدمات مزبور در س��ال هاي 
مالي قبل يا بعد از خريد پرداخت شود(. به 
عبارت ديگر، در اين مبنا صرف نظر از انجام 
يا عدم انجام هرگون��ه دريافت و پرداخت، 
درآمدها در دوره تحقق و هزينه ها در دوره 

تحصيل يا وقوع ثبت مي گردند.

در حسابداري تعهدي، شناخت هزينه ها معموالً 
بر اساس يکي از دو روش زير انجام مي شود:
ارتب�اط دادن هزینه ها ب�ا درآمدهاي 
دوره مال�ي: در اي��ن روش هزينه ه��اي 



مزاياي مبناي تعهدي

•دستيابي سريع به اطالعات جامع، کامل و دقيق از وضع موجود سازمان. 	
•دسترسي به اطالعات الزم جهت برنامه ريزي و اعمال کنترل هاي مديريتي. 	

•امکان سنجش مس��ئوليت پذيري مسئولين و مديران سازمان ها و ارزيابي عملکرد  	
ايشان در پايان هر دوره و در سطوح مختلف سازماني.

•امکان مقايسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسب آن با مأموريت هاي سازمان از  	
نظر منابع، دارايي ها و خدمات ارائه شده.

•امکان تعيين قيمت تمام شده هر يک از خدمات و محصوالت با استفاده از اطالعات  	
سيستم حسابداري.

•امکان ايجاد ارتباط بين هزينه ها و عملکرد آن ها و در نتيجه ايجاد زمين�ه براي ورود  	
به بح�ث بودجه ريزي عملياتي.

•امکان تشخيص لزوم خرج کرد براساس اطالعات صحيح از منابع و نيازها. 	
•دسترسي به اطالعات دقيق تر و کامل تر از  	

درآمدها و هزينه هاي هر دوره )اعم از 
نقدي و غيرنقدي(.

•امکان سنجش دقيق تر تناسب  	
واحدهاي پشتيباني با واحدهاي 

عملياتي، تعيين تناسب الزم بين 
آن ها و همچنين ارزيابي سنواتي آن ها.
•مشخص شدن ميزان درآمدهاي وصول  	

نشده هر دوره مالي و امکان برنامه ريزي 
براي وصول آن ها.

•امکان محاسبه و ثبت  	
استهالکات به عنوان 

هزينه هاي دوره.
•اطالع از ميزان و  	

ارزش موجودي ها و 
دارايي هاي در اختيار سازمان 
با ثبت و ضبط موجودي هاي 

جنسي و دارايي هاي ثابت از قبيل 
اموال، ماشين آالت و تجهيزات در 

سيستم حسابداري.
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مبناي تعهدي تعديل شده

در مبناي تعهدي تعديل ش��ده، مانند مبناي 
تعهدي کامل و نيمه تعهدي، هزينه ها هنگام 
ايج��اد يا تحمل، شناس��ايي و در دفاتر ثبت 
مي شوند؛ ولي درآمدها برحسب ماهيت آنها 
به دو دسته تقسيم و بر اساس مباني متفاوتي 

شناسايي مي شوند:
دسته اي از درآمدها، آن هايي هستند که »قابل 
اندازه گيري« بوده و در عين حال »آماده و در 
دسترس« مي باشند. مفهوم »قابل اندازه گيري 
بودن« درآمدها آن است که مبلغ ريالي آن ها 
را بتوان با دقت کافي جهت ثبت تعيين نمود و 
منظور از »آماده و در دسترس بودن« درآمدها 
قابل وصول بودن آن ها در دوره مالي جاري يا 
مدتي کوتاه پس از پايان دوره جاري است، به 
ترتيبي که پرداخت بدهي ها و تعهدات دوره 
جاري از محل درآمدهاي مذکور ميسر باشد. 
اين نوع درآمدها به شرط دارا بودن همزمان 
اين ويژگي ها در دوره مربوطه شناسايي و در 

حساب ها ثبت مي گردند.
دسته ديگر درآمدها، درآمدهايي هستند که 
فاقد ويژگي هاي ذکر شده بوده و لذا اندازه گيري 
و تشخيص آنها مشکل و معموال ً ناممکن است 
و يا وصول آن ها پس از تشخيص، در طول دوره 
مالي يا مدت کوتاهي بعد از دوره مالي امکانپذير 
نيس��ت. اين درآمدها با استفاده از حسابداري 
نقدي شناس��ايي و در دفاتر ثبت مي ش��وند.

در حسابداري تعهدي تعديل شده،  هزينه ها 
منحصراً در مبناي تعهدي )در زمان ايجاد يا 
تحمل( شناسايي و در دفاتر منعکس مي شوند، 
در حالي که برخي از درآمدها با اس��تفاده از 
مبناي تعهدي )هنگام تحقق درآمد( و برخي 
ديگر براس��اس مبناي نقدي )هنگام وصول 

وجه درآمد(  شناسايي و ثبت مي شوند. 
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نقش مبناي حسابداري دراداي 
مسئوليت پاسخ گويي

ب��ا توجه ب��ه اينکه ايفاي صحي��ح و به موقع 
مس��ئوليت پاس��خ گويي و ارزياب��ي آن، ب��ا 
اندازه گيري صحي��ح و دقيق ميزان درآمدها 
و مخارج س��االنه و انعکاس کام��ل آن ها در 
گزارش هاي مالي ارتباط دارد، مي توان گفت 
که بکارگيري مبناي نقدي يا تعهدي نيز در 
نح��وه ثبت رويدادهاي مال��ي، خصوصاً براي 
تسهيل امر قضاوت و ارزيابي دقيق سازمان ها، 

امري بسيار مؤثر خواهد بود.

هيأت ه��اي تدوين  کنن��ده اس��تانداردهاي 
حس��ابداري نيز عموماً بر اس��تفاده از مبناي 
تعه��دي کام��ل در حس��ابداري فعاليت هاي 
سازمان هاي دولتي و عمومي تأکيد و در تحقق 
اين امر تالش نموده اند. بر اين اس��اس، تغيير 
مبناي حسابداري فعاليت هاي بخش دولتي و 
عمومي در کشورهاي آمريکا، استراليا، کانادا، 
انگليس، نيوزلند و بيشتر کشورهاي اروپايي 
از نقدي به تعهدي در دهه  80 و 90 ميالدي 
انج��ام پذيرفت��ه و برنامه ريزي ب��راي فراهم 
نم��ودن زمينه ه��اي الزم جهت اس��تفاده از 
مبناي تعهدي کامل نيز در سال هاي ابتدايي 
قرن بيس��ت و يک انجام ش��ده اس��ت. اين 
قبيل اقدامات نشان دهنده اهميت بکارگيري 
اين مبناي حس��ابداري در ارتقاي مسئوليت 
پاسخ گويي نظام هاي حسابداري و گزارشگري 

مالي بخش دولتي و عمومي مي باشد.

الزامات بکارگيري سيستم حسابداري تعهدي

بکارگيري سيس��تم حسابداري تعهدي در سازمان هاي دولتي الزاماتي به همراه دارد. 
س��رمايه گذاري در سيستم هاي اطالعاتي و استخدام يا تربيت کارکنان با مهارت هاي 
مناس��ب از جمله اين الزامات اس��ت. اين امر، تغيير نگاه مدي��ران در مورد چگونگي 
استفاده از اطالعات اضافي و مزاياي بالقوه حاصل از آن و تعهد به تغيير در سازمان را 
نيز طلب مي نمايد. برخي تالش هاي مورد نياز در اين زمينه عبارتند از: ايجاد يا تغيير 
در سيس��تم هاي اطال عاتي مستقر در سازمان؛ افزايش توانمندي و مهارت کارکنان و 

حتي نياز به کارکنان جديد با مهارت هاي مالي و حسابداري بيشتر. ]2[ 

جمع بندي

در سيستم حسابداري تعهدي، تاکيد بيشتري بر اثربخشي و نتايج کار شده و مديران، 
مسئول هزينه يابي کامل عمليات مي باشند. همچنين اين سيستم مي تواند نتايج عمليات 
و وضعيت مالي را بهتر منعکس نمايد. عالوه بر اين، بکارگيري سيس��تم حس��ابداري 
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تعهدي در بخ��ش دولتي و عمومي 
منجر به افزايش پاسخ گويي دولت 

به مردم، مديري��ت مالي بهتر و 
افزايش امکان مقايسه عملکرد 

حوزه ه��اي  در  مديري��ت 
مختلف مي شود.


