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 سیستم گزارشگری و دفترکل
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 آشنایی با فعالیت های اساسی سیستم گزارشگری و دفتر کل1.

آشنایی با تهدیدات عمده سیستم گزارشگری و دفتر کل و معرفی روش های کنترلی مناسب،  2.
 برای مقابله با این تهدیدات

آشنایی با روش های ارزیابی عملکررد سرازماب برا اسرت اده از دسرابداری سرنول مسر  لیت،        3.
 گزارش های ارزیابی عملکرد مت ازب، ب دجه قابل انعطاف و داده کاوی

 :پس از مطالعه این فصل، خ اننده با م اهیم ذیل آشنا می ش د
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به هنگام سازی 
 دفترکل

 انتقال ثبت های اصالحی

 تهیه صورت های مالی

 تهیه گزارش های مدیریتی
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بههنگامکردنبهمعنایانتقالثبتهاایدتتارزناناماهن
سایراطالعاتاابخشهایمختلفبهحسابهایمربوطدز

.دتترکلاست
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 ثبت های غلط و نادرست و به روز رسانی نادرست دفترکل•
 کنترل داده های ورودی–

 استفاده از کنترل های ویرایشی–

 ایجاد و بازبینی زنجیره عطف حسابداری–

 تهیه تراز آزمایشی  –

 مقایسه مانده دفتر کل با دفتر معین–

 ایجاد کنترل های دسترسی–

 استفاده از سیستم های اطالعاتی یکپارچه–



دنمینتعالیتسیستمدتترکال هییاهنانتقاالثباتهاای
.اصالحیبهدتترکلپسااهییههرااآامایشایانلیاهاسات

اطالعاتثبتهایاصالحیالاماستمانندسایرثباتهاادز
تایلسندزنانامهبرایایجادانجیرهعطفحساابدازیثبات

.شود
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 تجدید ارزیابی

 ثبت اقالم تعهدی

 اقالم انتقالی به دوره های آینده

 اقالم برآوردی

 اصالح اشتباهات
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 ثبت های اصالحی نامعتبر و ثبت های اصالحی غیرمجاز•
 استفاده از کنترل های ویرایشی–
 جمع های دسته ای–
 استفاده از کنترل های پردازش داده ها–
 تهیه ترازآزمایشی اصالح شده–
 استفاده از روش های کنترل دستیابی–

 



دزاینمرحلهصوزتهایماالیاساسایشااملهرااناماه 
صوزتسودنایاننصوزتجریاننجوهنقدبااساتاادهاا

.اطالعاتسیستمدتترکلهییهمیشود
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 تهیه صورت های مالی اشتباه•

 یکپارچه سازی سیستم های اطالعاتی₋

 استفاده از کنترل های پردازش داده ها₋

 در کنار آموزش مناسب کارمندان XBRLاستفاده از فناوری های جدید مانند ₋

 گزارشگری مالی متقلبانه•
 انجام حسابرسی ساالنه و حسابرسی مستمر–

 نظارت دقیق مدیران–



آخرینتعالیتسیستمگزازشگریندتترکل هییهنازائاه
.گزازشهایمختلفمدیریتیاست
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 تهیه گزارش های مدیریتی اشتباه و یا ضعیف•
 بهره گیری از حسابداری سنجش مسئولیت–

 استفاده از روش های بودجه بندی قابل انعطاف–

 استفاده از روش ارزیابی متوازن–

 ترسیم نمودارها–

 استفاده از تکنیک های داده کاوی و پردازش تحلیلی برخط–
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حسابداري بر اساس مسئوليت به نوعي سيستم  حستابداري اقتمي متي     

گتتتركك عتتته عسازتتترك ستتتا ماني را قلتتت    تتتو  مستتتئوليت        

برنامه ريزي   اندا ه گيري و ار يابي مي عند و كرآمدها و هزينه ها بتر ملنتاي   

 .مراعز مسئوليت تجسيع وگزارش مي گركند
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تهيه بوكجه قابل انع اف مسمازم تفزيک هزينته هتاي كوايتر مفمات  بته      

كر ايت  حالتت  استمانداركهاي بوكجته اي بتراي      . اقمم ثابت و ممغير است

عاهش يا افزايش هاي پيش بيني نشده به صورت  وكعتار تعتديل  واهتد    

 . شد
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ار يابي مموا ن  ابزاري مديريمي بتراي تلتديل كيتدگاه هتا و راهلركهتا بته       

اهداف قابل اندا ه گيري و ارتلا  كهنده تصسي  هاي راهلركي و معيارهتاي  

 .عسازرك كر س وح عايدي موسسه است
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كاكه عاوي روشي براي كسميابي به اقمعات ذ يره شتده كر انلتار كاكه هتا    

 .  است

كر كاكه عاوي با يافم  الگوها و ارتلاقات پنهان ميان كاكه ها و به عتارگيري  

 . قواني  اسمنماجي  امزان پيش بيني رفمارهاي آينده فراه  مي گركك
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 داده های اصلی نادرست و نامعتبر•
 کنترل درستی پردازش داده ها–
 محدودیت دسترسی به داده های حساس–
 بازبینی تمام تغییرات داده های حساس–
 استفاده از سیستم های اطالعاتی یکپارچه–

 افشای غیرمجاز اطالعات حساس•
 کنترل های دستیابی به سیستم–
 رمزنگاری داده ها–

 از دست رفتن یا تخریب داده ها•
 ایجاد نسخه های پشتیبان و استفاده از روی های مقابله با خطرات–

 
 

 

 نکته پایانی 
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