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دربارهنویسنده
ایمان ثابتی بیلندی (  ،)IICA ،IAIA ،IACPAفنون رایانهای کشف
تقلب 4را در قالب کتابها و نشریات متعدد تبیین نموده است .وی بهطور
ویژه ،از پتانسیل باالی نرمافزارهای قدرتمند اکسل ( )Excelو ،PowerPivot
بهمنظور کشف تقلب بهره گرفته است .او تیمهای مالی و حسابرسی متعددی
را طی سالها سرپرستی نموده است .وی دارای تجربه در مدیریت مالی
شرکتها ،حسابرسی (تقلبات ،مالی ،مالیاتی ،دولتی و عملیاتی) ،طراحی و
پیادهسازی حسابداری بهای تمامشده ،5سیستمهای اطالعاتی 6و تدریس در
دانشگاهها است.
او همچنین آموزش کاربردی حسابداری و حسابرسی را برای اولین بار در
ایران ،مبتنی بر قوانین ،استانداردهای حسابداری و حسابرسی و نرمافزارهای
قدرتمند اکسل ( )Excelو  ،PowerPivotارائه نموده و رویکرد تفکر سیستمی
را در حسابداری و حسابرسی آموزش داده است.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره نویسنده و سایان پژوهان ،سایت
 www.sayanpajoohan.comرا بازدید نمایید.
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 .1عضو «جامعه حسابداران رسمی ايران»
 .2عضو «انجمن حسابرسان داخلي ايران»
 .3عضو «انجمن حسابداران خبره ايران»

)4. Fraud Detection Computer Techniques(FDCT
5. Cost Accounting
6. Information Systems
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نپرسید کشورتان چه کاری میتواند برای شما بکند ،بپرسید شما چه کاری میتوانید برای
کشورتان انجام دهید.
جبران خلیل جبران
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پیشگفتارنویسنده
حسابداران و حسابرسان مسئولیت تهیه گزارشهای مالی و حسابرسی را بر
عهده دارند .در این مسیر ،انجام محاسبات و ارائه گزارشهای منظم و مستمر،
اجتنابناپذیر خواهد بود .این مهم ،تهیهکنندگان گزارشهای مزبور را ناگزیر
به استفاده از سیستمهای رایانهای خواهد نمود.
در میان بسیاری از نرمافزارهای ارائهشده توسط شرکتهای نرمافزاری،
مجموعه آفیس شرکت مایکروسافت 1را میتوان یکی از موفقترین بستههای
نرمافزاری نام برد .در این مجموعه ،صفحه گسترده 2اکسل( )Excelاز
قابلیتهای درخشانی در امور مالی و حسابرسی برخوردار است.
ً
اغلب افراد اکسل را به عنوان یک نرمافزار کام ً
ال ساده و صرفا برای انجام
محاسبات ابتدایی از جمله جمع ،تفریق ،میانگین و یا انجام کارهایی از قبیل
تهیه فرمهای مخصوص و یا تهیه گزارشهای روزانه در قالب جداول از پیش
طراحیشده ،میشناسند .اما در واقع ،اکسل کاربردهای فراوانی در بسیاری
از رشتههای مختلف از جمله حسابداری ،حسابرسی ،مدیریت مالی ،آمار و
ریاضی دارد.
یکی از دالیلی که باعث عدم استفاده حسابداران و حسابرسان از ویژگیهای
خیرهکننده اکسل شده ،عدم آشنایی کامل و کافی آنها با خصوصیات این
نرمافزار است .در این بین چه بسا افراد با نرمافزار اکسل آشنایی دارند لیکن به
دلیل اینکه مطالب را صرفاً به صورت تئوری مطالعه نمودهاند ،استفاده از آن در
عملیات حسابداری و حسابرسی(و  )...ممکن است با مشکالتی همراه باشد .در
این راستا آموزش اکسل به همراه مثالهای عملی و کاربردی ،مطمئناً کمک
شایانی در آموزش مناسب و باکیفیت و به تبع آن بهرهبرداری از این آموزهها
در انجام وظایف محوله خواهد نمود.
در این کتاب سعی شده است حسابداران و حسابرسان با نرمافزار اکسل به
صورت کام ً
ال کاربردی آشنا شوند به صورتی که با تمرین مثالهای کاربردی
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1. Microsoft Office
2. Spread Sheet
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ارائهشده ،1این گروه قادر خواهند بود گزارشها و اطالعات مورد نیاز خود را با استفاده از نرمافزار
قدرتمند اکسل طراحی کرده و بکار گیرند.
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از طرف دیگر ،امروزه مطالعات و پژوهشها در زمینه سیستمهای اطالعاتی حسابداری و کاربرد
فناوریها در تحلیلهای حسابداری و حسابرسی یک ضرورت اجتنابناپذیر به حساب میآید .در
این برهه زمانی اهرمهایی که در ارتباط با رفع این نیاز اساسی میتوان برشمرد ،تجدیدنظر اساسی
در برنامههای درسی دانشگاهی(به خصوص دروس سیستمهای اطالعاتی حسابداری و کاربرد رایانه
در حسابداری) و نهادینه نمودن آموزش مداوم و مستمر در سازمانهای حرفهای حسابرسی(از
جمله سازمان حسابرسی ،سازمان امور مالیاتی ،مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی
ایران ،دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی) است.
با توجه به مراتب فوق ،هدف نویسنده از نگارش کتاب جاری ،آموزش و بهکارگیری تفکری
سیستمی در امور مالی به خصوص حسابداری و حسابرسی است آنچه که دانشجویان حسابداری
در طول دوره دانشگاه از آن بینصیب بودهاند .معتقدم یک حسابدار و حسابرس و یک استاد دانشگاه
میبایست همیشه به مسایل مانند یک سیستم بنگرد و راهحلی سیستمی را ارائه نماید چرا که در
مسائل حسابداری ،راهکارهای سیستماتیک ،ماحصلی موثر خواهد داشت .بسیاری از دانش پژوهان،
ضرورت استفاده از فناوری را در مقاالت و یا کتابهای خود عنوان نمودهاند ،ولی بسیار اندکاند
مطالعاتی که چرایی و چگونگی استفاده از فناوری را تشریح نمایند.
کتاب حاضر حاصل سالها تجارب نویسنده در مدیریت امور مالی شرکتها ،حسابرسی(تقلبات،
مالی ،مالیاتی ،دولتی و عملیاتی) ،طراحی و پیادهسازی سیستمهای حسابداری بهای تمامشده 2و
سیستمهای اطالعاتی 3همچنین تدریس در دانشگاهها ،به عنوان اولین کتاب تخصصی و حرفهای
در زمینه آموزش کاربردی اکسل در امور حسابداری و حسابرسی است.
این کتاب ضمن آموزش کاربردی اکسل ،روشها و فنون جدید و کاربردی را در راستای
دگرگونسازی حسابداری و حسابرسی از جمله کاربرد اکسل در حسابداری بهای تمامشده،
تحلیل انحرافات در حسابداری مدیریت ،معرفی و ارائه  Add-Inکاربردی حسابداری و حسابرسی،
آزمونهای نرمافزار حسابرسی با اکسل ،کشف تقلب با اکسل و  ، ...ارائه نموده است .یکی از
ویژگیهای جالب کتاب ،استفاده از فهرست موضوعی ابزارهای اکسل است .4با این کتاب حرفهای
شوید و از خواندن آن لذت ببرید.
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 .1بیــش از 90درصــد مثالهــای ایــن کتــاب مبتنــی بــر دادههــا و اطالعــات واقعــی شــرکتها و ســازمانهای مختلــف
میباشــد.
2. Cost Accounting
3. Information Systems

 .4فهرســت موضوعــی ابزارهــای اکســل در پایــان کتــاب ارائــه شــده اســت .بــرای مثــال شــما مــی توانیــد فصــل هایــی کــه در
آنهــا از ابــزار  PivotTableاســتفاده شــده اســت را بــه منظــور بررســی ابــزار ،PivotTableمالحظــه نمایید.
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مطالب کتاب برای گروههای زیر میتواند مفید واقع شود:
حسابداران تمامی شرکتها و سازمانها
حسابرسان (شاغل در سازمان حسابرسی ،سازمان امور مالیاتی ،حسابداران رسمی،
مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ،دیوان محاسبات و سازمان
بازرسی و سایر نهادهای مرتبط با امور حسابرسی)
اساتید و دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری با توجه به اینکه دروس کاربرد رایانه در
حسابداری و سیستمهای اطالعاتی حسابداری برای دانشگاهها تصویب شده است.
دانش پژوهان دوره کارشناسی ارشد و مقطع دکتری
کلیه کاربران اکسل که قصد دارند در کار با اکسل ،حرفهای شوند.
کالم آخر اینکه کتاب حاضر ،عالوه بر آشنایی حسابداران و حسابرسان با محیطهای حسابداری و
حسابرسی ،در تالش است ضمن آموزش تفکر سیستمی ،راهکاری عملی در خصوص بهبود نگرش
و رویکردهای جاری در حسابداری ،حسابرسی و پژوهشهای علمی با در نظر گرفتن سه موضوع
اساسی زیر ارائه نماید:
حسابداران ظاهرا ً فراموش کردهاند که غیر از تهیه صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی،
وظایفی از قبیل تحلیل هزینههای فرصت از دست رفته نیز دارند.
حسابرسان نیز از یاد بردهاند غیر از مستندسازی و تشکیل پرونده و اجرای برنامه رسیدگی،
وظیفه کشف تقلب نیز با آنهاست.
دانش پژوهان نیز بهتر است آگاه باشند پژوهشی موثر است که قابلاتکا ،قابلاستفاده و
کارگشا باشد.
استقبال گسترده خوانندگان این کتاب از چاپهای اول ،دوم و سوم در سه سال متوالی ،انگیزه
مضاعفی ایجاد کرد تا پس از انتشار کتاب « PowerPivotو راهنمای جامع و کاربردی فرمولهای
اکسل» ،مهرههای شاه و وزیر در کتاب «حسابرسی پیشرفته :اصول حسابسازی در ایران و فنون
1
رایانهای کشف تقلب برای حسابرسان مبتنی بر  Excelو  »PowerPivotبکار گرفته شوند.
در پایان بر خود الزم میدانم از زحمات دوست گرامیم آقای مرتضی شفیعی بابت ویرایش کتاب
و اساتید گرانقدرم آقایان دکتر محمدحسین ودیعی و دکتر ایرج نوروش بابت راهنمایی و یاری
در چاپ و نشر کتاب ،تقدیر و تشکر نموده و پیشاپیش از راهنماییهای صاحبنظران ،اساتید و
دانشجویان در جهت بهبود کتاب حاضرکه به اینجانب منت خواهند نهاد ،سپاسگزاری نمایم.
با امید به دگرگونسازی حسابداری و حسابرسی ،این کتاب به دست نشر سپرده میشود که
امروزیان به یادآورند که فرداییان نگاهی منتقدانه خواهند داشت به رفتارها و عملکردهایشان .باشد
که در پیشگاه فرداییان شرمنده نباشیم.
ایمان ثابتی بیلندی
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 .1اگــر آرگومانهــای (بخشهــای) هــر تابــع بــرای شــما بهطــور کامــل و جامــع تبییــن نشــده اســت ،پیشــنهاد میشــود
فصــل «راهنمــای جامــع فرمولهــای پرکاربــرد اکســل ( 20درصــدی کــه  80درصــد کاربــرد دارنــد)» کتــاب PowerPivot
را مطالعــه نمائید.
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پژوهندگان
یادگیری
یادگیری
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سایان
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طریق
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یادگیری از
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نسبت به
نسبت به
استاست
ثمرتر
ثمرتر
مثمر
مثمر
بسیار
بسیار
نمادها
نمادها
نمودارها و
نمودارها و
تصاویر،
تصاویر،
ایم�ایم�
نموده
نموده
منتشر
منتشر
تصاویر
تصاویر
نمادها و
نمادها و
سیستمی،
سیستمی،
تفکرتفکر
رویکرد
رویکرد
گیری از
گیری از
بهرهبهره
کاربردیبارا با
کاربردی را
علمی و
علمی و
هایهای
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نماییم�
نماییم�
میمی
عنوان
عنوان
پژوهشراها را
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کوتاهی از
خالصه
خالصه
قسمت
قسمت
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27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آشنایی با اکسل
81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   و نسخههای بعدی2007 تازه ها در اکسل
107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   های کاربردی اکسلAdd-In آشنایی با

G
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بخش اول
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 ه شهوژپ و اهدامن

 80درصــد کاربــران اکســل ،تنهــا از  20درصــد قابلیتهــای ایــن
برنامــه اســتفاده مینماینــد
جان والکنباخ

.

شروع کار با اکسل

Ke
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بخش اول
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کاربران اکسل ،حسابداران و حسابرسان در جستجوی مرجعی خالصه ،کاربردی و تا حد امکان جامع
هستند ،ما در این بخش ،کلیات اکسل ،تازهها در اکسل 2007و نسخههای بعدی و Add-Inهای کاربردی
اکسل را مطرح میکنیم .ابزارهایی همچون جداول محوری(،Subtotal ،Goal Seek ،)PivotTable
نمودارهای اکسل Solver ،و  ...به صورت کام ً
ال کاربردی در بخشهای "اکسل برای حسابداران" و "اکسل
برای حسابرسان" به طور مفصل تشریح میگردد.
اگر تمایل دارید مطالب این کتاب را بر اساس ابزارهای اکسل ،مطالعه نمایید ،شما میتوانید فهرست
انتهای کتاب را بررسی نمایید .مطالب تشریح شده در این بخش ،مقدمهای است تا کاربران اکسل بتوانند
آمادگی الزم را به منظور استفاده از اکسل به صورت خالقانهتری ،کسب نمایند.
اگر شما از کاربران سابق اکسل هستید ،مطالعه این بخش ،آگاهی شما را در خصوص ویژگی و ابزارهای
اکسل ،کامل تر خواهد نمود .نمایش ارقام به صورت پارسی ،نامگذاری دامنهها ،ویژگیها و ابزارهای جدید
در نسخههای  2013 ،2010 ،2007وAdd-In ...های کاربردی اکسل مانند Add-In :کاربردی حسابداری و
حسابرسی سایان پژوهان Add-In ،1توابع زبان پارسی و  ،PowerPivotاز جمله مباحثی میباشند که شما
را در درک جنبههای مختلف ،جدید و کاربردی اکسل آگاهتر خواهد نمود.
الزم به ذکر است حسابداران و حسابرسانی که قصد دارند از دیگران متمایز شوند و بر فنونی که در کتاب
«حسابرسی پیشرفته :اصول حسابسازی در ایران و فنون رایانهای کشف تقلب برای حسابرسان مبتنی بر
 Excelو  »PowerPivotمورد بحث قرار گرفته مسلط شوند ،ضروری است قبل از هر چیز مفاهیم و ابزارهای
( Excelمهره شاه) و ( PowerPivotمهره وزیر) را فراگیرند.

G
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آشنایی با اکسل
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همان طور که میدانید اکسل پراستفادهترین برنامه صفحه گسترده جهان و یکی
از مجموعه برنامههای  Microsoft Officeاست .برنامههای صفحه گسترده دیگری نیز
ارائهشدهاند ،ولی اکسل پرطرفدارترین این برنامهها و در سطح جهانی ،برنامه استاندارد
صفحه گسترده محسوب میشود .علت محبوبیت بیش از حد این برنامه ،همه فن و
چندکاره بودن آن است.
من در این فصل شما را با ویژگیهای کاربردی ،ارزشمند و جدید اکسل آشنا مینمایم.
مطالب این فصل شالودهای از تجربیات ،کتاب فوقالعاده عالی اکسل جان والکنباخ 1و سایر
کتب اکسل است.

h

de
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اکسل را چگونه شروع کنیم؟

G

ما در این قسمت تنظیمات اولیه اکسل را به صورت زیر تعیین میکنیم تا در کار با
اکسل آسایش بیشتری داشته باشیم و از انجام اعمال تکراری که زمان زیادی از کاربران
میگیرد ،جلوگیری نماییم.
راست چین نمودن کار برگ
سفارشی نمودن نوار ابزار دسترسی سریع()Quick Access Toolbar
انتخاب زبان پارسی به عنوان زبان پیشفرض
نمایش ارقام به صورت زبان پارسی

1. Walkenbach, John ,Excel 2007 bible
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 :لوا شخب سکا اب راک عورش

راست چین نمودن کار برگ

با توجه به اینکه اکسل به طور پیشفرض ،کار برگها( )Sheetsرا به صورت چپ چین قرار داده است،
مناسبتر است جهت اجرای پروژههای (پارسی) خود ،فرمان زیر را جهت راست چین کردن برنامه اکسل،
دنبال نمایید:
Office Button → Excel Option → Advanced → Display → Default direction → Rightto- left

b
ta
Ke
h
de

oz
i

سفارشی نمودن نوار ابزار دسترسی سریع()Quick Access Toolbar

G

شما میتوانید با سفارشی نمودن  ،QATسرعت خود را در کار با اکسل باال ببرید به این ترتیب که
فرمانهایی که در زمان کار با اکسل بیشتر استفاده میکنید ،به نوار اضافه نمایید.
اضافه نمودن فرمانهای جدید به نوار  QATبه سه طریق امکانپذیر است:
روی کنترل باز شو  QATکلیک کنید .این کنترل در سمت راست  QATقرار دارد .لیست بازشده
شامل فرمانهایی است که به طور معمول از آنها استفاده میشود فرمانی را از این لیست انتخاب
کنید تا اکسل آن را به  QATشما اضافه کند.
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:لوا لصف لسکا اب ییانشآ
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نمایش ارقام به صورت زبان پارسی

در صورتی که تنظیم زیر را انجام نداده باشید اعداد در اکسل به صورت زیر نمایش داده میشود.

h
de
oz
i
G
نحوه نمایش اعداد در فایلهای آفیس به طور معمول انگلیسی است .شما با انجام تنظیمات زیر
میتوانید نحوه نمایش اعداد را به صورت زبان پارسی تغییر دهید.
 -1در کادر محاورهای  Region and Languageبر روی برگه  Formatکلیک کرده و زبان پارسی را
در قسمت  Formatانتخاب نمایید.
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فرمول

Ke

ta

b

استفاده از مرجعهای نسبی ،مطلق و مختلط
برای بکار بردن مرجع یک خانه یا دامنه در یک فرمول باید از یکی از این سه نوع مرجع استفاده کنید:
(Relativeنسبی) :مراجع ردیف و ستون هنگام کپی فرمول روی خانهای دیگر ممکن است
تغییر کنند زیرا این مراجع ،عم ً
ال نسبت به ستون و ردیف جاری محاسبه میشوند.
(Absoluteمطلق) :مراجع ردیف و ستون با کپی فرمول تغییر نمیکنند زیرا این مرجع ،آدرس
واقعی یک خانه است.
(Mixedمختلط) :یکی از دو مرجع ردیف یا ستون نسبی و دیگری مطلق است.
اگر بخواهید با جابجایی یک فرمول ،آدرس خانههای به کار رفته در فرمول ،بدون تغییر بمانند ،باید
هنگام درج فرمول مورد نظر از آدرسدهی مطلق استفاده شود .برای مطلق نمودن یک آدرس باید هنگام
فرمول نویسی قبل از شماره سطر یا حروف ستون مربوطه عالمت دالر( )$قرار داده شود .از کلیدF4
میتوانید برای مطلق و نسبی نمودن آدرس خانهها استفاده نمایید .شکل زیر نمونههایی از آدرسدهی
مطلق و نسبی را نشان میدهد.
کلید میان بر

شرح

=G$8

ستون نسبی و ردیف مطلق

de

h

=$G$8

ستون و ردیف مطلق

یک بار فشردن کلید F4

دو بار فشردن کلید F4

=$G8

ستون مطلق و ردیف نسبی

سه بار فشردن کلید f4

oz
i

=G8

ستون و ردیف نسبی

عدم استفاده از کلید  F4و یا چهار بار زدن کلید مزبور

G

توجه داشته باشید اگر بر توابع و فرمولهای اکسل تسلط مقدماتی ندارید و آرگومانهای (بخشهای)
هر تابع برای شما بهطور کامل و جامع تبیین نشده است ،پیشنهاد میشود قبل از مطالعه بخشهای
«اکسل برای حسابداران» و «اکسل برای حسابرسان» ،با اجزاء (آرگومانهای) هر تابع آشنایی کامل پیدا
کنید .فصل «راهنمای جامع فرمولهای پرکاربرد اکسل ( 20درصدی که  80درصد کاربرد دارند)» کتاب
« PowerPivot for Excelو راهنمای جامع و کاربردی فرمولهای اکسل برای حسابداران و حسابرسان،
حرفهایهای اکسل و هوش تجاری» بهصورت مختصر و مفید و همچنین کاربردی ،تمامی توابع و
فرمولهای مطرح شده در این کتاب را در قالب مثالهای عینی تشریح نموده است.
جمع دادهها در یک جدول ()Table

در زمانی که یک دامنه را با استفاده از دستور  InsertàTableبه جدول تبدیل کرده باشید ،با استفاده
از Table ToolsàDesignàTable Styleà OptionàTotal Rowمیتوانید ردیف جمع()Total Rowرا
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تاز هها در اکسل  2007و نسخههای بعدی

b
ta

Ke

اگر شما از نسخههای قبل از اکسل  2007استفاده کردهاید این فصل حاوی مطالب
تازه و متعددی برای شما است .در این فصل فقط به شرح تازهها و آنچه در اکسل 2007
و نسخههای بعدی که نسبت به نسخههای قبلی تغییر پیدا کرده است ،پرداخته میشود.

h

یک رابط کاربر جدید

de

ویژگیهای جدید در Excel 2007

oz
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الف) مهمترین تغییر انجامشده در نسخه  Excel 2007تغییر رابط کاربر آن است .منوها و
نوار ابزارهای سنتی و معمول در این نسخه کنار گذاشتهشدهاند و به جای آنها از Ribbon
استفاده میشود.

G

ب) نوار ابزار دسترسی سریع( :)Quick Access Toolbarیک نوار ابزار شخصی با ویژگی
امکان افزودن فرمانهایی که اغلب مورد استفاده قرار میگیرد .این نوار ابزار فقط مختص
رابط  Excel 2007و نسخههای بعدی اکسل است که کاربر میتواند آن را مطابق نیازهای
خود سفارشی کند.
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آشنایی با  Add-Inهای کاربردی اکسل

3

b

مجهز شوید!

Ke

ta

منظور از  Add-Inبرنامه ایست که ویژگیهایی را به نرم یک نرمافزار اضافه میکند که
این ویژگیها و دستورات در خود برنامه(یا به اصطالح )Build-Inوجود ندارد .ما در این
فصل به شرح و توضیح کاربردیترین  Add-Inهای اکسل میپردازیم.

oz
i

نصب فایلهای Add-In

de

h

در ابتدا پوشه  Add-Insرا از سی دی پیوست کتاب بر روی هارد رایانه خود ذخیره
نمایید .این پوشه کلیه Add-Inهای بحث شده در این فصل را شامل میشود.

G

در صورتی که فایل  Add-Inبه صورت اجرایی( )exeباشد پس از دو بار کلیک بر روی
فایل اجرایی Add-In،را مانند سایر نرمافزارها نصب نمایید .اما اگر فایل  Add-Inاز نوع xla
یا  xlamباشد Add-In ،را به صورت زیر میتوانید نصب نمایید.
 -1بر روی دکمه آفیس کلیک نمایید
 Excel Option -2را انتخاب نمایید.
 -3بر روی گروه  Add-Inکلیک نمایید.
 -4در پایین پنجره بر روی دکمه  Goکلیک نمایید(پنجره  Add-Inظاهر میشود).
 -5دکمه  Browseرا انتخاب و فایل  Add-Inمورد نظر را (با مراجعه به پوشه Add-
 )Insانتخاب نمایید.
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Ke

ta

b

پس از اینکه اطمینان پیدا کردید که نام  Add-Inنصبشده در کادر Add-Insاضافهشده و انتخابشده
است دکمه  Okرا کلیک نمایید.
ترفند :پنجره مزبور()Add-Insرا میتوانید با فشار کلیدهای میان بر  Alt+T+Iبازنمایید.

h

اجرای فایل های Add-In

oz
i

de

بعد از نصب  ،Add-Inدر صورتی که  Add-Inمربوط به اضافه نمودن توابع (مانند توابع حسابداری و
حسابرسی) به اکسل باشد ،توابع در کادر  ،Insert Functionدر طبقه  User Definedجای داده میشود.

G
در صورتی که فایل  Add-Inمربوط به توابع نیست ،بعد از نصب  ،Add-Inابزارها در برگه  Add-Inو یا
در برگهای مجزا با عنوان  Add-Inنصبشده به اکسل اضافه میشود.
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Add-Inهای کاربردی اکسل

Ke

ta

b

Add-Inهای کاربردی که در این فصل مورد بحث قرار میگیرد عبارتاند از:
توابع حسابداری و حسابرسی برای حسابداران و حسابرسان
توابع زبان پارسی برای اکسل
 Find Combinationابزاری برای صورت مغایرت گیری در اکسل
FillBlanks
Analysis Toolpak
Solver
 Add-Inکمکی Extools
 ،Data Miningابزار داده کاوی برای حسابرسان و دانشپژوهان
 ،PowerPivotابزار قدرتمند گزارش ساز و تحلیل داده برای حسابداران و حسابرسان

توابع حسابداری و حسابرسی برای حسابداران و حسابرسان(Accounting and Auditing
)Functions for Excel

oz
i

de

h

حسابداران و حسابرسان طیف وسیعی از کاربران اکسل را تشکیل میدهند .هر چند که اکسل توابع
مالی( )Financial Functionsمتعددی را طراحی و در اختیار کاربران قرار داده است ،اما تمامی نیازهای
حسابداران و حسابرسان را مرتفع ننموده است .سایان پژوهان به منظور بهبود کارایی اکسلAdd-In ،
جامعی را در اختیار حسابداران و حسابرسان قرار داده است Add-In .مزبور محاسبات انواع عقود بانکی،
جرائم دیرکرد ،مالیات حقوق ،سطح اهمیت در حسابرسی و  ...در قالب نگارش توابع برای اکسل به
حسابداران و حسابرسان ارانه نموده است .شما میتوانید آخرین ویرایش  Add-Inمزبور را با مراجعه به
سایت  www.sayanpajoohan.comدریافت (دانلود) نمایید.
گزیدهای از توابع حسابداری و حسابرسی که تحت  Add-Inمزبور ارائهشده است به صورت زیر است(با
توجه به اینکه توابع زیر در فصلهای این کتاب مورد استفاده قرارگرفته و در جای خود به طور مفصل
تشریح گردیده است به منظور عدم تکرار مطالب ،ما در اینجا فصلهایی که توابع مورد بحث قرار گرفته
است ،را عنوان میکنیم).

G
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تابع

فصل

شرح

Aghsati_interest

مبلغ کل سود در فروش اقساطی

Aghsati_TotalPmt

مبلغ بازپرداخت در فروش اقساطی

Aghsati_Pmt

مبلغ هر قسط در فروش اقساطی

Aghsati_Interest

بهره برای قسط معین در فروش اقساطی

PenaltyAmount

مبلغ جریمه دیرکرد در تمامی عقود بانکی

بهره برای قسط معین در مشارکت مدنی

Ke

_Mosharekat
InterestPmt

ta

b

_Mosharekat
LoanRemain

مانده اصل وام نسبت به قسط معین در مشارکت
مدنی

کاربرد اکسل در مدل
بندی انواع عقود بانکی

_Gharzolhasane
InterestPmt

بهره برای قسط معین در قرضالحسنه

de

Gharzolhasane_Pmt

h

Mosharekat_Pmt

مبلغ قسط برای قسط معین در مشارکت مدنی

مبلغ قسط برای قسط معین در قرضالحسنه

TaxofSalary_State

مالیات حقوق جهت کارکنان شاغل در شرکتها
و سازمانهای دولتی

سیستم حقوق و
دستمزد تحت اکسل

oz
i

TaxofSalary_Company

مالیات حقوق جهت کارکنان شاغل در
شرکتهای خصوصی

Importance_Amount_B

مبلغ اهمیت سطح ب

G

Importance_Amount_A

مبلغ اهمیت سطح الف

سطح اهمیت در
حسابرسی

توابع زبان پارسی برای اکسل()Persian Function For EXCEL

با توجه به اینکه برنامه اکسل در حالت عادی و معمول خود ،فاقد توابع ویژه زبان پارسی از جمله تبدیل
عدد به حروف ،محاسبه تفاضل دو تاریخ شمسی و  ...میباشد ،شما میتوانید با استفاده از  Add-Inنگاشته
شده توسط فرساران ،1قدرت خود را در کار با اکسل افزایش دهید .پس از نصب  ،Add-Inتوابع زیر به
برنامه اکسل اضافه میشود.

www.farsaran.ir
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تبدیل عدد به حروف با تابعABH

)ABH(number

 Numberیک عدد است که میتواند منفی نیز باشد همچنین عدد مزبور میتواند تا  5رقم اعشار نیز
داشته باشد.
توجه داشته باشید که حداکثر عددی که این تابع میتواند تبدیل کند عدد
 ±999/999/999/999/999.99999است.
فرمول

A

نتیجه فرمول

)=ABH(A1

123

1

)=ABH(A2

-12.1

2

)=ABH(A3

0.12345

3

منفی دوازده صدم

)=ABH(A4

-0.12

4

نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه

)=ABH(A5

999999

5

b

یک صد و بیست و سه

ta

منفی دوازده ممیز یک دهم

Ke

دوازده هزار و سیصد و چهل و پنج صد هزارم

h

نتیجه فرمول

oz
i

de

در صورتی که میخواهید که واحد پول و یا کلمه خاصی بعد از این تبدیل بیاید میتوانید آن را به تابع
مزبور توسط عملگر & بچسبانید.
یک صد میلیون

”میلیون”&)=ABH(A1

100

یک هزار ریال

”ریال”&)=ABH(A2

1

G

فرمول

A

1000

2

نکته :در زمانـی کـه متنـی را بـه صورت مسـتقیم در توابـع درج کنید ،متن مـورد نظر الزم اسـت در آرگومان
تابع بیـن دو کاما(") قرار داده شـود.

نکته :از عالمت & به منظور ترکیب یا ادغام دو متن در توابع استفاده میشود.
تاریخ جاری سیستم به صورت جاللی با تابع J_TODAY

این تابع تاریخ جاری سیستم را به صورت هجری شمسی نشان میدهد.
)J_TODAY(MODE
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 : List All Filenames in Selected Folderلیست کردن تمام فایل های موجود در پوشه
انتخابشده.
 ،Data Miningابزار داده کاوی برای حسابرسان و دانشپژوهان

Ke

ta

b

داده کاوی ،شاخهای درخشان در علوم رایانهای است که در اواخر دهه 80با بهکارگیری مفاهیم و
روشهای مرتبط با هوش مصنوعی ،1شناسایی الگو ،2سیستم های پایگاه داده 3و علم آمار 4پا به عرصه
گذاشت .هوشمندی کسبوکار ،مشهورترین کاربرد فنون داده کاوی است .قابلیتهای طبقهبندی
و پیشبینی ابزارهای داده کاوی ،موجب کاربرد این ابزارها به منظور مقاصد پیشبینی ورشکستگی،
وضعیت تداوم فعالیت ،تشخیص و شناسایی تقلب مدیریت ،همچنین تخمین ریسک اعتباری و عملکرد
واحد تجاری شده و بدین ترتیب داده کاوی را تبدیل به موضوعی با درجه اهمیت زیاد ،در امور مالی،
حسابداری(و حسابرسی) نموده است(دستگیر و شفیعی سردشت.)1390 ،
 Add-Inکاربردی  Data Miningبرای اکسل  ،توسط مایکروسافت مبتنی بر دانش داده کاوی طراحی
شده است .جهت نصب این  ،Add-Inالزم است به سایت مایکروسافت مراجعه و  Add-Inمزبور را دانلود
نمایید .به منظور کسب اطالعات بیشتر در خصوص  Add-Inکاربردی  ،Data Miningفصل «آزمون
حسابهای دریافتنی :کشف کاله به کاله» را مطالعه نمایید.

h

de

oz
i

 ،PowerPivotابزار قدرتمند گزارش ساز و تحلیل داده برای حسابداران و حسابرسان

G

تیم محصول سرویس های تجزیه و تحلیل مایکروسافت ( در  SQLسِ رور) یک محصول جدید تولید کرده
است که میتواند برای کاربران مایکروسافت آفیس ،هوش تجاری 5فراهم کند .این فرآورده PowerPivot
ناميده میشود.
تجربهی مشتری در پاورپیوت برای اکسل شامل دو بخش اصلی کاربردی است ( پایگاه اطالع دادههای
درون حافظهای ساختهشده توسط مدل اطالعات ارتباطی (پیوندی)  ،و یک تجربهی قوی نویسندگی
جدول محوری).6
 ،PowerPivotبدون شک همچون  ،PivotTableبه عنوان یک ابزار گزارش ساز قدرتمند در اکسل
شناخته میشود.
Artificial Intelligence
Pattern Recognition
Database System
Statistics
Business Intelligence
)Data Analysis Expressions in PowerPivot for Excel 2010(www.microsoft.com
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انعطافپذیری  ،PowerPivotدر واقع قدرت استفاده از جداول محوری را دو چندان کرده است به
گونهای که کاربران ،حسابداران و حسابرسان میتوانند با استفاده از سایر بانکهای اطالعاتی به صورت
مستقیم گزارشهای تحلیلی و سریع تری را ،مبتنی بر اکسل تهیه نمایند.
 Add-Inمزبور صرفاً برای نسخه  2010اکسل و نسخههای بعدی ( 2013و  )...ارائهشده است .به
منظور دانلود این افزونه میتوانید به سایت مایکروسافت مراجعه نمایید .الزم به ذکر است در صورتی که
از اکسل 2013استفاده میکنید این افزونه به صورت بالقوه وجود دارد و کافی ست شما از طریق دستور
زیر این  Add-Inرا فعال نمایید.
Office BottonàOptionsàAdd-Ins

Ke

ta

b

در قسمت پایین کادر  ،Add-Insدر قسمت  ،Manageگزینه  Com Add-Insرا انتخاب کرده و دکمه
 Goرا کلیک نمایید.

h
de

را کلیک نمایید.

oz
i

در کادر محاورهای باال ،گزینه  Microsoft Office PowerPivot for Excel 2013را فعال و دکمه Ok

G
نکته :بـا توجـه بـه گسـتردگی بحـث  ،PowerPivotشـما میتوانیـد بـه منظـور کسـب اطالعـات بیشـتر ،بـه
کتـاب « PowerPivot for Excelو راهنمـای جامـع و کاربـردی فرمول هـای اکسـل بـرای حسـابداران،

حسابرسـان ،حرفـهای هـای اکسـل و هـوش تجـاری» از همیـن نویسـنده ،یـا سـایت سـایان پژوهـان

1

مراجعـه نمایید.

www.sayanpajoohan.com
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b
Ke

ta

بخش دوم

اکسل برای حسابداران

oz
i

de

h

انتقال اطالعات به اکسل(137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)Export
داده ها و گزارش های پویا در اکسل161. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بانک اطالعاتی حسابداری در اکسل173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
به کارگیری توابع ،جایگزین های توابع و تجزیه و تحلیل داده با کاربردهای مالی207.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ترفندهای مغایرت گیری با اکسل233. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
گزارش توجیهی افزایش سرمایه و ارزیابی طرح های توجیهی سرمایه گذاری با اکسل245. . . . . . . . . . . . . . . . . .
انتخاب بانک(موسسه مالی و اعتباری) به منظور دریافت تسهیالت مالی با استفاده از ابزار265. . Data Table
کاربرد اکسل در حسابداری بهای تمام شده 271.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صورتهای مالی اساسی تحت اکسل277. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
کاربرد اکسل در محاسبه استهالک داراییهای ثابت 295. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
کاربرد اکسل در مدل بندی انواع عقود بانکی301. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ،Scenario Managerابزاری قدرتمند برای مدیران مالی 317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ،Solverابزاری قدرتمند در تجزیه و تحلیل بهای تمام شده ،حجم فعالیت و سود 323. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consolidateو جدول محوری (  ،)PivotTableابزارهای قدرتمند در تهیه صورتهای مالی تلفیقی329. . . . .
کاربرد اکسل در حسابداری مدیریت 339. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تهیه و تنظیم دفاتر قانونی(روزنامه و کل)  با اکسل 345. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تهیه صورت مغایرت بانکی با استفاده از اکسل و  Add-Inکاربردی 349. . . . . . . . . . . . .Find Combinations
انتقال اطالعات از فایل های اکسل و متنی به بانک های اطالعاتی (359. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )Import
سیستم حقوق و دستمزد تحت اکسل369. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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یک حسابدار ،در  محیط اکسل تنفس میکند.

بخش دوم

اکسل برای حسابداران
مبتنی بر رویکرد دگرگونسازی حسابداری

b

Ke

ta

با توجه به اینکه واحدهای درسی و نحوه آموزش دانشجویان حسابداری در تمام مقاطع تحصیلی مورد
توجه قرار نگرفته است ،متأسفانه دانشجویان بعد از فارغالتحصیل شدن و ورود به بازار کار با مشکالت
فراوانی از جمله موارد زیر روبرو میشوند:
 -1عدم توانایی انجام مناسب کار و به موقع امورات محوله با توجه به نداشتن دانش رایانهای الزم و
عدم شناخت کافی از نرمافزارهای حسابداری(و نرمافزار کاربردی اکسل).
 -2باال رفتن هزینههای آموزشی سازمانها به علت عدم آموزش دانشجویان در موقع تحصیل
 -3تبدیل شدن حسابداران به اپراتور جهت ورود اطالعات به رایانه و نداشتن برتری به سایر کارکنان
با توجه به تخصص مالی که در دوران تحصیل فراگرفتهاند.
 -4عدم توانایی ارائه اطالعات مربوط و ضروری به مدیران ارشد و تبعیت بیچون چرا از برنامهنویسان.
دانشجویان حسابداری نسبت به فراگیری علوم رایانهای و دانش شناسایی تقلب ،شامل تقلبهایی
که با استفاده از رایانه صورت میگیرد ،و نیز اخالق حرفهای نیاز مبرم دارند .دانشجویان باید در مورد
انواع جرائم رایانهای که روی میدهد ،ارگانها یا افرادی که به پژوهش در این مورد میپردازند ،چگونگی
تشخیص این جرائم ،به ویژه اگر قصد کار کردن در حوزه فناوری را داشته باشد ،آگاهی داشته باشند .هیچ
درس حسابداری به تنهایی نمیتواند تمامی موارد اطالعاتی فوق را برای دانشجویان حسابداری فراهم
آورد(رویایی و دیگران.)1389 ،
رویایی و دیگران در مطالعه خود ،چهار عنوان درسی برای آموزش دانشجویان رشته حسابداری شامل
موارد زیر را پیشنهاد میکنند:
 -1آشنایی با مبانی زبانهای برنامهنویسی و بانکهای اطالعاتی ویژه حسابداری
 -2سیستمهای اطالعاتی حسابداری
 -3کشف تقلب
 -4موازین اخالق حرفهای
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b

این کتاب ،قدرت نرمافزار اکسل را به کاربران این نرمافزار به خصوص حسابداران و حسابرسان به تصویر
میکشد .در صورتی که شما حسابدار یا حسابرس هستید در بسیاری از فصول این کتاب ،مطالب متفاوت
و متعددی را در ارتباط با بهکارگیری اکسل در سیستمهای اطالعاتی حسابداری را مطالعه خواهید کرد.1
این کتاب به اساتید حسابداری و مدیران حسابرسی نشان میدهد چگونه میتوانید تفکر سیستمی را در
سیستمهای اطالعاتی حسابداری به دانشجویان و حسابرسان آموزش دهید.
در فصل "کشف تقلب با اکسل" ،این کتاب برای شما تشریح میکند که چگونه میتوانید روشهای
حسابرسیتان را با نرمافزار قدرتمند اکسل متحول نمایید و کشف تقلب را با کیفیت باالیی بهبود بخشید.
مطالعه بخش "اکسل برای حسابرسان" ،به حسابداران و دانشجویان حسابداری پیشنهاد میشود ،چرا
که مطالعه این بخش ،حسابداران را در به دست آوردن یک دید کلی نسبت به روشهای حسابرسی و
کشف تقلب یاری خواهد نمود.
کالم آخر اینکه ،عطش به دیدن یک خواننده موجب دیدن 745میلیون بار نماهنگ آپلود شده در
اینترنت میشود؛ اگر عطشی اینچنین به مطالعه در میان متخصصین اعم از حسابداران و حسابرسان و
سایرین وجود داشته باشد ،موجب انقالبی نو و دگرگون ساز در تفکرها ،رویکردها ،رفتارها و نهایتاً حرفه
حسابداری و حسابرسی و سایر مشاغل خواهد شد .کسانی خواهند توانست حرفهشان را دگرگون نمایند
که متفاوت تفکر کنند ،آنچنان که شریعتی گفته است:
"آنها که از در میآیند و می روند ،چهارپایان نجیب و ساکت تاریخاند .حادثهها را تنها کسانی در
زندگی آدمی آفریدهاند که از پنجرهها برون جستهاند یا به درون پریدهاند".
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 .1فصــول "انتقــال اطالعــات بــه اکســل" و "بانــک اطالعاتــی حســابداری در اکســل" مطالــب گســتردهای را در خصــوص نحــوه کار بــا
بانکهــای اطالعاتــی نشــان میدهــد.
شــما میتوانیــد بــا فراگیــری زبــان  DAXکــه در ابــزار قدرتمنــد  PowerPivotاســتفاده و پیشبینیشــده اســت ،بــدون آموختــن
زبانهــای پیشــرفته برنامهنویســی  ،قــدرت الزم را بــه منظــور خلــق گزارشهــای فوقالعــاده انعطافپذیــر داشــته باشــید .زبــان
 DAXایــن امــکان را بــه کاربــر میدهــد کــه پــس از واردکــردن دادههــا و جــداول مــورد نظــر بــه  ،PowerPivotبــا اســتفاده از
توابــع اکســل و  ،DAXســتونها و فیلدهــای پیچیــده و منعطفــی را محاســبه نماییــد .قــدرت  PowerPivotدر تهیــه گزارشهایــی
از منابــع اطالعاتــی مختلــف بــر پایــه جــداول محــوری( )PivotTableاســت .شــما میتوانیــد بــه منظــور کســب اطالعــات بیشــتر
بــه کتــاب« PowerPivot for Excelو راهنمــای جامــع و کاربــردی فرمولهــای اکســل بــرای حســابداران ،حسابرســان ،حرفـهای
هــای اکســل و هــوش تجــاری» از همیــن نویســنده مراجعــه نماییــد.
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انتقال اطالعات به اکسل()Export
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ابزارهای اکسل در این فصل
Get External Data
توابع()Functions
ماکرو()Macro
جدول محوری()PivotTable
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انتقال اطالعات به طور کلی دو مقوله مهم را شامل میشود:
انتقال اطالعات از سیستمهای حسابداری به اکسل
انتقال اطالعات از وب به اکسل و بهروزرسانی دادهها به صورت آنالین

انتقال اطالعات از سیستمهای حسابداری به اکسل

با توجه به قابلیتها و ویژگیهای منحصربهفرد اکسل در تجزیه و تحلیل اطالعات ،اکثر
کاربران بسیاری از گزارشهای مورد نیاز خود را در برنامه اکسل ،تهیه و تحلیل مینمایند.
انتقال اطالعات از سیستمهای حسابداری(یا دیگر سیستم ها) به اکسل اولین گام در
تجزیه و تحلیل اطالعات در اکسل است.
در عصر حاضر ،بسیاری از نرمافزارهای حسابداری ،فروش ،انبارداری و ...دارای قابلیت
انتقال اطالعات به اکسل است .در موارد زیادی گزارشهای تعبیهشده در نرمافزار پاسخگوی
نیازهای کاربران نیست به طوری که دادههای مورد نیاز جهت تهیه گزارشهای ویژه در
اکسل را دارا نیست و یا نحوه انتقال اطالعات به اکسل به گونهای است که الزم است کاربر
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بانک اطالعاتی حسابداری در اکسل
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ابزارهای اکسل در این فصل
توابع()Functions
جدول محوری()PivotTable
Group
قالببندی()Format Cells
Remove Duplicates
فیلتر پیشرفته()Advanced Filter

h
de
oz
i

G

حسابداران و حسابرسان به طور متداول به منظور تهیه گزارشهای مورد نظرشان ،از
نرمافزار حسابداری و یا سایر نرمافزارهای در ارتباط با حسابداری اقدام به تهیه گزارش
مینمایند .نرمافزارهای طراحیشده توسط شرکتهای تولیدکننده نرمافزار عمدتاً دارای
گزارشهای محدودی میباشند به صورتی که شما با انتخاب گزارش مورد نظر و تعریف
بازه زمانی ،گزارشهای مورد نظر را تهیه میکنید.
گزارشهای پیشبینیشده در نرمافزار ،همیشه پاسخگوی نیازهای کاری نیست بنابراین
حسابداران و حسابرسان به ابزار قدرتمند و انعطافپذیری به منظور تهیه گزارشهای
متنوع نیاز دارند .اکسل همین ابزار قدرتمند است.
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b

مطالب این فصل در دو قسمت به صورت زیر بیان میشود:
ایجاد بانک اطالعاتی حسابداری در اکسل
در این قسمت ،شما با مفاهیم کلی ،چرخه ثبت حسابداری و گزارشهای اصلی تهیهشده در بانک
اطالعاتی حسابداری آشنا میشوید .این بخش توابع جستجو  INDEX ،VLOOKUPو  MATCHرا
به صورت کاربردی مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد.
تهیه گزارشهای حسابداری از بانک اطالعاتی حسابداری در اکسل
این قسمت ،ماحصل گزارشهای اصلی استخراجشده از سیستمهای حسابداری را که ترازهای
آزمایشی است ،در چهار سطح گروه ،کل ،معین و تفصیل با استفاده از جداول محوری اکسل
تدوین و ارائه مینماید.

ta

ایجاد بانک اطالعاتی حسابداری در اکسل

Ke

به منظور ایجاد بانک اطالعاتی حسابداری ،از فنون اشارهشده در فصل "انتقال اطالعات به اکسل"،
میبایست استفاده کنید .در واقع ابتدا جدول طراحیشده دادههای درجشده در آنها را به کمک این فنون
به اکسل منتقل مینمایید.
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مزایای انتقال اطالعات (بانک اطالعاتی حسابداری) به اکسل

oz
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زمانی که شما قصد دارید کلیه اطالعات حسابداری را به رایانه دیگری انتقال دهید که نرمافزار
حسابداری در آن نصب نشده است ،شما میتوانید با انتقال بانک اطالعاتی به اکسل ،هر گونه
اطالعات را از بانک اطالعاتی مزبور بدون استفاده از نرمافزار اصلی حسابداری ،استخراج نمایید.
ارسال بانک اطالعاتی را میتوانید از طریق ایمیل ،انجام دهید(با توجه پرحجم بودن فایل اکسل
تهیهشده ،مناسبتر است ،فایل مزبور را  Zipیا فشرده نمایید.1
فایل " "Database of Accounting in Excel.xlsxرا باز کنید.

G

جداول الزم به منظور ایجاد بانک اطالعاتی حسابداری در اکسل(استفاده از INDEX ،VLOOKUP
و )MATCH

چرخه کلی سیستم حسابداری شامل جداول اصلی دادههای اولیه ،بانک اطالعاتی اسناد حسابداری و
گزارشهای ترازهای مالی در سطوح گروه ،کل ،معین و تفصیل به صورت زیر است.

 .1شما این کار را میتوانید با نرمافزارهای فشردهسازی فایل ها ،از قبیل نرم افزار WinRARانجام دهید.
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ما در این فصل غیر از فرم سند ،جداول و گزارشهای اصلی سیستم حسابداری را تحت اکسل به
تفصیل مورد بحث قرار میدهیم.
جدول الزم به منظور یک بانک اطالعاتی حسابداری در اکسل میبایست دارای فیلدهای زیر باشد:
کد گروه ،عنوان گروه ،کد کل ،عنوان کل ،کد معین ،عنوان معین ،کد تفصیل،عنوان تفصیل ،شماره
سند حسابداری ،تاریخ سند حسابداری ،شرح آرتیکل ،بدهکار ،بستانکار
با توجه به اینکه اکثر نرمافزارهای حسابداری داری خروجی اکسل به صورت شکلبندی جدول باال
نیستند ما در این قسمت چگونگی تهیه جدول باال را بر مبنای چند جدول که قابلاستخراج از بانک
اطالعاتی حسابداری است ،نشان میدهیم.
به طور خالصه جداول و فیلدهایی که به منظور ایجاد بانک اطالعاتی حسابداری در اکسل نیاز داریم
به صورت زیر است.

G

جداول

فیلدها(ستونها)

جدول دادههای سند حسابداری

کد گروه ،کد کل ،کد معین ،کد تفصیل ،شماره سند حسابداری،
تاریخ سند حسابداری ،شرح آرتیکل ،بدهکار ،بستانکار

جدول دادههای سرفصلهای گروه

کد گروه ،عنوان گروه

جدول دادههای سرفصلهای کل

کد کل ،عنوان کل

جدول دادههای سرفصلهای معین

کد معین ،عنوان معین

جدول دادههای سرفصلهای تفصیل

کد تفصیل ،عنوان تفصیل
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نکته :بـه طـور معمول جـدول مربوط به دادههای سـند حسـابداری ،صرفـ ًا دارای فیلدهای مربـوط به کدینگ
هـای حسـابهای گـروه ،کل ،معین ،و تفصیل اسـت و فاقـد فیلدهای مربـوط به عناوین گـروه ،کل ،معین
و تفصیل اسـت.

به منظور تهیه یک جدول کامل که کلیه دادههای مورد نیاز جهت ایجاد یک بانک اطالعاتی حسابداری
را داشته باشد الزم است فیلدهای عناوین گروه ،کل ،معین و تفصیل نیز به جدول دادههای سند حسابداری
اضافه نماییم.

b

ta

نکته :در صورتـی کـه شـما از ابزار قدرتمند  PowerPivotاسـتفاده نماییـد ،نیازی به اضافه نمـودن فیلدهای
عناویـن گـروه ،کل ،معیـن و تفصیـل نخواهید داشـت و شـما دسترسـی بـه این فیلدهـا را از طریـق ایجاد

Ke

ارتبـاط ،امکانپذیـر میکنید .با توجه به گسـترده بـودن مبحث  Add-In (PowerPivotکاربردی اکسـل

بـه عنـوان ابـزار گزارش سـاز ،تحلیـل داده و هوش تجاری) ،تشـریح کار با ایـن ابزار هوشـمند از حوصله

کتـاب خـارج اسـت .شـما میتوانید به منظور اسـتفاده از ایـن ابزار قدرتمنـد ،کتـاب «PowerPivot for

 Excelو راهنمـای جامـع و کاربـردی فرمول هـای اکسـل بـرای حسـابداران ،حسابرسـان ،حرفـهای هـای

h

اکسـل و هوش تجـاری» را از همین نویسـنده مطالعـه نمایید.

oz
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de

جدول دادههای سند حسابداری قبل از اضافه نمودن فیلدهای عناوین گروه ،کل ،معین و تفصیل به
صورت زیر است.

G
برای مثال ،جدول دادههای سرفصل کل به صورت زیر است.
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نهای توابع
بهکارگیری توابع ،جایگزی 

ta

b

و تجزیه و تحلیل داده با کاربردهای مالی

7

Ke

ابزارهای اکسل در این فصل
توابع( )Functionsو ترکیب پیشرفته توابع
Subtotal
جدول()Table
Data Validation

h
de

oz
i

زمانی که شخصی دادههایی را به شما ارسال میکند یا دادههایی را از اینترنت یا
سیستمهای فروش ،خزانهداری یا داراییهای ثابت ،انتقال میدهید ،غالباً دادهها به صورتی
که نیاز دارید قالببندی نشده است .برای مثال زمانی که دادههای تراز آزمایشی را به
منظور تهیه صورتهای مالی اساسی ،از سیستم مالی به اکسل انتقال دادهاید ،ممکن است
عناوین سطوح کل ،معین و تفصیل در یک خانه باشند که قصد دارید آنها را در خانههای
مجزا داشته باشید .چگونه میتوانید دادهها را بکار گیرید که قالببندی مورد نیازتان
ظاهر شود؟ پاسخ ،استفاده خوب و مناسب از توابع متن()Textاکسل ،است .در این فصل
چگونگی استفاده از توابع متنی اکسل و سایر ابزارهای اکسل را به شما نشان میدهیم.

G

توجه داشته باشید اگر بر توابع و فرمولهای اکسل تسلط مقدماتی ندارید و آرگومانهای
(بخشهای) هر تابع برای شما بهطور کامل و جامع تبیین نشده است ،پیشنهاد میشود
قبل از مطالعه این فصل ،با اجزاء (آرگومانهای) هر تابع آشنایی کامل پیدا کنید .فصل
«راهنمای جامع فرمولهای پرکاربرد اکسل ( 20درصدی که  80درصد کاربرد دارند)»
کتاب « PowerPivot for Excelو راهنمای جامع و کاربردی فرمولهای اکسل برای
حسابداران و حسابرسان ،حرفهایهای اکسل و هوش تجاری» بهصورت مختصر و مفید و
همچنین کاربردی ،تمامی توابع و فرمولهای بحث شده در این کتاب را در قالب مثالهای
عینی تشریح نموده است.
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کار با توابع متنی و ترکیب توابع اکسل
گزارش ماهانه یک حساب با استفاده از تابع  MIDو ابزار Subtotal

Ke

ta

b

همان طور که در فصل " Add-Inهای کاربردی اکسل" اشاره شد ،تابع  YMD2STRبرای تبدیل ماه و
روز و سال که به عنوان ورودی جداگانه داده میشوند به یک رشته است .برای مثال اگر روز ،ماه و سال در
خانههای جداگانه درج شده باشد به کمک این فرمول میتوانید تاریخ(شامل روز ،ماه و سال) در یک خانه
واحد داشته باشید .اما در بعضی اوقات شما میخواهید عکس این عمل را انجام دهید به صورتی که تاریخ
را در یک خانه وارد شده است و قصد دارید دادههای روز ،ماه و سال را در خانههای مجزا داشته باشید.
به عنوان مثال ،شما گردش حساب یکی از تنخواه داران را به اکسل منتقل نمودهاید و قصد دارید
میزان مبالغ پرداختی به وی را در طول سال به صورت ماهانه ،محاسبه نمایید .بدین منظور مراحل زیر
را دنبال نمایید.
 -1فایل " " Gozareseshe Mahane Hesab.xlsxرا باز کنید.
 -2گردش حساب تنخواهگردان به صورت زیر نمایش داده میشود.

h
de
oz
i
G
همان طور که شکل فوق نشان میدهد گردش حساب تنخواه دارای فیلد های سند ،تاریخ ،شرح و
مبلغ بدهکار است .به منظور محاسبه مبالغ پرداختی ماهانه ،الزم است ستونی را با عنوان"ماه" در جدول
اضافه نماییم و عدد ماه را از ستون "تاریخ" استخراج نماییم.
 -1در کنار ستون"تاریخ" ،ستونی را با عنوان"ماه" اضافه( )Insertمیکنیم .سپس از طریق تابع
متنی  ،MIDعدد ماه را از ستون"تاریخ" استخراج میکنیم .فرمول زیر را در خانه C2وارد نمایید:
)=MID(B2;4;2

تابع 2 ، MIDکاراکتر میانی را از چهارمین کاراکتر متن درجشده در خانه  B2را ،برمیگرداند .به عبارت
دیگر ،تابع مزبور تعداد کاراکتر مشخصشده در قسمت  num charsتابع را از متن مشخصشده در قسمت
 textتابع که از چهارمین کاراکتر متن شروع میشود( ،)start numاستخراج مینماید.
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در این زمان شما در منتهیالیه سمت چپ سطری از اعداد را میبینید .این قسمت برون نما ()Outline
نامیده میشود و کنترلهای موجود به شما امکان میدهد که سطح خاصی را پنهان یا آشکار کنید.
 دکمه پنهان کردن جزئیات زمانی آشکار میشود که سطرهای گروه قابل رویت باشند کلیک روی
این دکمه سطرها را مخفی میکند.
 دکمه نشان دادن جزئیات زمانی آشکارمی شود که سطرها در گروه قابلرؤیت نباشند .کلیک روی
این دکمه سطرها را نشان میدهد.
دکمه سطح هر یک از سطوح را نمایش میدهد .روی یکی از شمارههای آن کلیک کنید تا

سطوح مربوط به آن دیده میشود و سطوح زیر آنها مخفی گردد.

h

de

oz
i

G

نکته :بـه منظـور حـذف ابـزار  Subtotalاز جـدول داده ،کافـی سـت یکـی از خانههـای جـدول داده را فعال و

ابـزار  Subtotalرا در برگـه  Dataکلیـک نمایید .در کادر محـاورهای  ،Subtotalدکمه Remove All

را کلیک نمایید	 .

حذف فاصلههای اضافی و کاراکتر های غیر چاپی(توابع  TRIMو )CLEAN

حذف فاصلههای اضافی قبل از استفاده از توابع متنی همیشه ایده خوبی است .معموالً اطالعاتی که
به یک کاربرگ اکسل وارد میشوند دارای فاصلههای اضافی یا کاراکترهای عجیب(و اغلب غیرقابلچاپ)
هستند.در اکسل دو تابع برای پاک کردن این فاصلههای زائد و کاراکتر های غیرقابلچاپ ارائه شده است:
 TRIMکلیه فاصلهها( )Spacesقبل و بعد از داده را حذف و چند فاصله بین رشته را به یک فاصله
کاهش میدهد.
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 -8دکمه  Okرا در کادر محاورهای  Excel Optionsکلیک نمایید.

Ke

نکته :همچنیـن شـما میتوانیـد بـه منظـور ایجـاد یـا ویرایـش فهرسـتهای سفارشـی ،مطالـب زیـر را دنبـال

h

نما یید .

oz
i

de

اگر قصد دارید لیست جدیدی را به فهرستهای سفارشی اضافه نمایید ،گزینه  NEWLISTرا
در قسمت سمت چپ کادر محاورهای  Customlistsانتخاب نمایید و مقادیر لیست را در سمت
راست کادر محاورهای مزبور ،وارد نمایید .الزم به ذکر است که هر یک از مقادیر میبایست در
یک سطر نوشته شود به صورتی که پس از درج مقدار با فشار کلید  Enterبه سطر بعد رفته و
مقدار بعدی را وارد نمایید.
به منظور ویرایش فهرستهای سفارشی پس از انتخاب فهرستهای سفارشی در سمت چپ
کادر محاورهای  ،Custom listsمیتوانید:
یک داده را حذف نمایید :بدین منظور کلمه مورد نظر را انتخاب کرده و کلید  Deleteرا فشار
دهید.
یک داده را ویرایش نمایید :کاراکتر مورد نظر را با کمک موس و صفحهکلید ویرایش نمایید.
یک داده را به لیست اضافه نمایید :در انتهای داده قبلی که قصد دارید داده جدید در آن محل
قرار گیرد کلیک کرده و کلید  Enterرا فشار دهید .سپس داده جدید را وارد نمایید.

G

نکته :ایـن فصـل و سـایر فصول ،مطالـب و کاربردهای مختلفـی از توابع و ابزارهای اکسـل را تشـریح مینماید .شـما
میتوانیـد گونـه و زوایـای دیگـری از کار با توابع اکسـل ( و همچنین توابـع  ) DAXو ابزارهای جدید اکسـل ،را با

مراجعـه به کتـاب « PowerPivot for Excelو راهنمای جامع و کاربردی فرمولهای اکسـل برای حسـابداران،

حسابرسـان ،حرفهای های اکسـل و هـوش تجاری» از همین نویسـنده مطالعه نمایید.
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ترفندهای مغایرت گیری با اکسل

8

b
ta
Ke

ابزارهای اکسل در این فصل
جدول محوری()PivotTable
توابع()Functions

h

oz
i

de

شما با کمتر حسابدار و حسابرسی میتوانید برخورد کنید که طی انجام امور محوله و
روزمره خود ،با مغایرت گیری سروکار نداشته باشد .انجام عملیات مغایرت گیری به صورت
دستی کار بسیار وقتگیر و کسلکنندهای است .استفاده از اکسل جهت مغایرت گیری،
سرعت و دقت شما را چندین برابر خواهد نمود.
برای نمونه مغایرت گیری با استفاده از اکسل در امور زیر قابل انجام است:
تهیه صورت مغایرت بانکی و تعیین اقالم باز (فصل "تهیه صورت مغایرت بانکی
با استفاده از اکسل و  Add-Inکاربردی )"Find Combinations
مطابقت سند افتتاحیه با اختتامیه (فصل "حسابرسی مالیاتی")
بررسی و آزمون صحت تهیه صورتهای مالی اساسی(فصل "تهیه کاربرگ
تأییدیهها مبتنی بر جداول و جداول محوری")
در این قسمت ترفندی کلی را در خصوص مغایرت گیری با اکسل در قالب مثالی
کاربردی توضیح میدهیم.

G

مثال جامع

فایل " " Tarfande MoghayeratGiri.xlsxرا بازنمایید .قصد داریم مشتریان شرکت را
بر اساس شهر گروهبندی نماییم .نمایندههای فروش شرکت ،فهرستهای کلی هر شهر را
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با توجه به اطالعات هر مشتری تکمیل و در سیستم ثبت نمودهاند .اکنون شما قصد دارید مغایرت بین
لیست مرجع و فهرستهای ثبتشده در سیستم را استخراج نمایید ،به گونهای که مشتریان گروهبندی
نشده را در گزارشی مختصر داشته باشیم.
فرایند کلی تدوین دادهها و تهیه گزارش مغایرتها به صورت زیر است.

b
ta
Ke
h
de
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i

لیست کلی مشتریان و مشتریان ثبتشده در لیست شهرها

G

این لیست در قالب یکسانی تدوین و گردآوری میشود .بدیهی است لیست کلی مشتریان و مشتریان
ثبتشده در لیست شهرها( به ازای هر شهر یک لیست) ،از نرمافزار مورد استفاده به اکسل منتقل خواهد
شد .1نمونه لیست به صورت زیر است.

 .1به منظور آشنایی با چگونگی انتقال اطالعات به اکسل ،به فصل"انتقال اطالعات به اکسل" مراجعه نمایید.
)Baraye Kharid Noskheh Chapi + CD (Faylhaye Excel Va Office 2016
www.sayanpajoohan.com

Microsoft Excel

:متشه لصف لسکا اب یریگ تریاغم یاهدنفرت

B

Item1

اصفهان

C

Item2

تهران

D

Item3

شیراز

E

Item4

کرمان

F

Item5

لیست کلی

G

Item6

مشهد

b

ستون

عنوان اولیه

عنوان اصالحشده

Ke

ta

 -10پس از اصالح و تغییر نام ستونها ،جدول محوری به صورت زیر نشان داده میشود .کاربرگ
 Multiple PivotTable2را مشاهده نمایید.

h
de
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i

اکنون جدول محوری مبنای تهیه مغایرتها تهیه گردیده است .شما میتوانید با توجه به آنچه که در
قسمت "گزارش مغایرتها" (قسمت قبل) عنوان شد ،گزارش مغایرتهای مشتریان را تهیه نمایید.

G

 ،PowerPivotابزاری قدرتمند تر برای مغایرت گیری

با وجود اینکه جدول محوری( ،)PivotTableقدرت انعطاف باالیی در مغایرت گیری داردPowerPivot ،

قدرت جدول محوری را به طرز شگفتانگیزی بهبود بخشیده است ،PowerPivot .با گردآوری دادهها از
منابع مختلف( Excel ،Access ،SQL Serverو  )...در فایل اکسل ،و بهرهگیری از ایجاد روابط بین جداول
داده ،تحلیل گران را در تهیه گزارشهای و اطالعات بسیار منعطف و قدرتمند ،یاری میرساند .به منظور
کسب اطالعات در خصوص  ،PowerPivotمیتوانید به کتاب « PowerPivot for Excelو راهنمای جامع
و کاربردی فرمولهای اکسل برای حسابداران ،حسابرسان ،حرفهای های اکسل و هوش تجاری» از همین
نویسنده مراجعه نمایید.
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گزارش توجیهی افزایش سرمایه و ارزیابی
ابزارهای اکسل در این فصل
توابع()Functions
ترکیب توابع

Ke

ta

b

طرحهای توجیهی سرمایه گذاری با اکسل

h

de

گزارش توجیهی افزایش سرمایه و طرحهای توجیهی سرمایهگذاری

oz
i

افزایش سرمایه در مواردی که شرکت ضرورت افزایش نقدینگی را در دستور کار قرار
دهد ،انجام میشود .افزایش سرمایه عموماً از طریق آوردههای نقدی سهامداران یا مطالبات
حال شده ایشان انجام میشود .افزایش سرمایه شرکت با گزارش توجیهی افزایش سرمایه
شروع و پس از تأیید توسط بازرس قانونی ،1مراحل ثبت افزایش سرمایه دنبال میشود.
گزارش توجیهی افزایش سرمایه که توسط مدیر مالی مجموعه تهیه میشود میبایست
میزان افزایش سرمایه را بر مبانی منطقی توجیه نماید .این گزارش معموالً شامل آیتمها
یا موارد متفاوتی است .از جمله این موارد میتوان به دوره بازگشت سرمایه و خالص ارزش
فعلی اشاره نمود.

G

 .1بــازرس قانونــی عمومـاً گــزارش خــود را در خصــوص افزایــش ســرمایه بــر مبنــای بخــش  340اســتانداردهای
حسابرســی ،تحــت عنــوان "رســیدگی بــه اطالعــات مالــی آتــی" تهیــه و ارائــه مینمایــد.
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دوره بازگشت سرمایه با استفاده از تابع Match

فایل " ،" Dore Bazgashte Sarmaye.xlsxجریانهای نقدی پیشبینیشده برای یک پروژه
سرمایهگذاری در طول  15سال آینده را نشان میدهد .فرض بر این داریم که در اولین سال ،پروژه به
جریان نقدی پرداختی  100میلیون ریال نیاز دارد .در طول اولین سال ،پروژه جریان نقدی  14میلیون
ریال تولید کرده است .انتظار داریم جریانهای نقدی هر سال به مقدار 10درصد رشد داشته باشد .چند
سال طول میکشد تا پروژه ،سرمایهگذاری اولیه را تأمین و بازپرداخت کند؟
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G
خانههای در ارتباط با محاسبه جریان نقدی تجمعی ،به صورت زیر فرمول نویسی نمایید.
آدرس خانه

فرمول

B5

=B3

B6

=B1

B7

)=B6*(1+$B$2

C5

=B5

C6

=C5+B6
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انتخاب بانک(موسسه مالی و اعتباری) به منظور دریافت
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تسهیالت مالی با استفاده از ابزارData Table
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de
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ابزارهای اکسل در این فصل
Data Table
قالببندی شرطی()Conditional Formatting

oz
i

به اعتقاد من یک مدیر مالی میبایست توانایی تحلیل هزینههای فرصت از دست رفته،
استفاده صحیح و به موقع از فرصتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی حسابشده را داشته
باشد چرا که نبود هر یک از مهارتهای فوق میتواند منافع زیادی را از شرکت سلب یا
هزینههای باالیی را به شرکت تحمیل نماید( برخی از شرکتها من را شگفتزده کردهاند
به طوری که در استخدام یا بکار گماری یک مدیر مالی یا حسابرس قوی نیز میخواهند
"صرفهجویی" نمایند!).
شرکتها و سازمانها عمدتاً به منظور تأمین مالی و وجوه مورد نیاز خود ،اقدام به
دریافت تسهیالت مالی از اعتباردهندگان مینمایند .بانکها و مؤسسات مالی عمدتاً
وامهای متفاوت با شرایط پرداخت و میزان بهره مختلف در اختیار متقاضیان قرار میدهند.
متقاضیان دریافت وام همیشه در جستجوی دریافت تسهیالت با شرایط بازپرداخت بهتر
و پرداخت بهره منطقیتر میباشند .انتخاب بانک یا موسسه مالی و اعتباری ،به منظور
دریافت تسهیالت مالی ،در شرایط متفاوت ،موضوعی پیچیده است.
اکسل ابزار فوقالعاده قدرتمند  Data Tableرا به منظور تجزیه و تحلیل شرایط پرداخت
وام توسط بانکها و مؤسسات مالی متفاوت در اختیار تحلیل گران مالی قرار داده است.
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مثال :فایل " " Entekhabe Moaseseh Mali Eatebari Ya Bank.xlsxرا باز کنید .دادههای زیر در
خصوص دریافت تسهیالت در قالب قرارداد فروش اقساطی به صورت زیر است.
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جدول اطالعات بازپرداخت وام در تعداد دورههای بازپرداخت مختلف(One-
)Table Data Way

oz
i

de

h

در این مثال قصد داریم بر مبنای کل مبلغ بهره ،مبلغ کل بازپرداخت و مبلغ هر قسط در شرایط
مختلف دورههای پرداخت مورد نظرمان ،بهترین حالت را انتخاب نماییم .ابزاری که در این تحلیلها به
ما کمک میکند استفاده از  Data Tableو تهیه یک جدول دادهای یک سویه است .یک جدول دادهای
یک سویه()One-Way Data Tableنتیجه محاسبات برای مقادیر مختلف یک تک خانه را نشان میدهد.
برای ایجاد جدول تک سویه جهت نشان دادن مبلغ بهره ،مبلغ کل بازپرداخت و مبلغ هر قسط در
شرایط مختلف دورههای بازپرداخت ،به این ترتیب عمل کنید:
 -1فرمولی را که نتیجه مورد استفاده در جدول داده برمیگرداند وارد کنید .در این مثال این فرمول
در  B6:B8وارد شده است .چگونگی محاسبه مبلغ بهره ،و مبلغ هر قسط در قرارداد فروش
اقساطی در فصل "کاربرد اکسل در محاسبات انواع عقود بانکی" نشان داده شده است.
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کاربرد اکسل در حسابداری بهای تمامشده

1

11
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Ke

ابزارهای اکسل در این فصل
توابع()Functions
Calculated Options
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بهای تمامشده محصوالت برای تمامی مدیران شرکتها از اهمیت باالیی برخوردار
است .روند محاسبه بهای تمامشده محصوالت در شرکتهای مختلف ،متفاوت است.
پیچیدگی محاسبه بهای تمامشده  ،بسته به هر صنعت میتواند متفاوت باشد .من طی
سالها حسابرسی و طراحی سیستم در شرکتهای مختلف و متعاقباً صنایع مختلف،
با شرکتهای بسیاری برخورد کردهام که فاقد سیستم مدون محاسبه بهای تمامشده
میباشند.
فقدان سیستم بهای تمامشده در اکثر مواقع به عنوان یک بند شرط در گزارش حسابرس
مستقل ،و به عنوان یک ابهام در گزارش ممیزین مالیاتی همیشه ارائه میگردد .این مهم،
همیشه در تعیین درآمد مشمول مالیات توسط ممیزین مالیاتی ،شرکت را وادار به تحمل
هزینه مالیات بر درآمد غیر واقعی خواهد نمود.
ما در سایان پژوهان 2سیستمهای جامع محاسبه بهای تمامشده را برای شرکتها
و سازمانهای متفاوت طراحی نمودهایم .این سیستمها مدیران را در هدایت شرکت یا
راهبردهای دقیقتر و پرداخت هزینه مالیات بر درآمد منطقیتر کمک
سازمان  ،اجرای ُ
نموده است.

G

 .1شــما میتوانیــد بجــای اســتفاده از واژگان "حســابداری صنعتــی" از معادل صحیــح عبــارت ،Cost Accounting
یعنــی "حســابداری بهــای تمامشــده" ،اســتفاده نمایید.
2. www.sayanpajoohan.com
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برخی از حسابداران بهای تمامشده ،محاسبات بهای تمامشده را در کاربرگهای هوشمند اکسل طراحی
مینمایند .با توجه به اینکه اکسل دارای قابلیتهای فراوانی در تهیه جداول پیشرفته محاسباتی است ،این
نرمافزار میتواند به عنوان یکی از بهترین نرمافزارهای تجزیه و تحلیل دادههای محاسباتی بهای تمامشده
عمل نماید .در این قسمت ما تنها به یکی از امکانات پیشرفته این نرمافزار که اختصاصاً در حسابداری بهای
تمامشده کاربرد فراوانی دارد میپردازیم.
ما در این فصل به تخصیص هزینه واحدهای خدماتی به واحدهای تولیدی را در قالب یک مثال
کاربردی میپردازیم .تخصیص هزینه در زمانی دارای پیچیدگی است که ما قصد داشته باشیم تخصیص
را به صورت دو طرفه انجام دهیم.

b
ta

تخصیص دو طرفه

Ke

همان طور که در باال بیان شد تخصیص هزینه به صورت دو طرفه ،بر مبنای دو معادله دو مجهولی حل
خواهد شد(در زمانی که ما قصد داشته باشیم هزینه دو واحد خدماتی را به دو واحد تولیدی تخصیص
دهیم) .تعداد معادالت و تعداد مجهوالت هر معادله بسته به تعداد واحدهای خدماتی دارد.
تخصیص هزینه به صورت دو طرفه در اکسل بر اساس آدرسهای چرخشی انجام میگیرد .زمانی
که اکسل پیامی به نمایش بگذارد که کارپوشه تان حاوی یک آدرس چرخشی است ،یعنی یک حلقه یا
وابستگی بین دو یا چند خانه یک کاربرگ وجود دارد .برای مثال اگر مقدار خانه  A1بر مقدار خانه C2
اثرگذار باشد ،مقدار خانه  C2بر مقدار خانه  D2اثرگذار باشد و مقدار خانه  D2بر خانه  A1اثرگذار باشد یک
آدرس چرخشی رخ میدهد .شکل زیر نقش یک آدرس چرخشی را نشان میدهد.
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مثال :فرض کنید شرکت صنعتی گناباد ،دارای دو واحد تولیدی قهوه و پودر شیر و دارای دو واحد
خدماتی حسابداری و حسابرسی است .شرکت گناباد تصمیم گرفته است که هزینههای واحدهای خدماتی
حسابداری و حسابرسی که به ترتیب مبالغ  180/000/000و  70/000/000ریال است را به واحدهای
تولیدی به صورت دو طرفه تخصیص دهد.
فایل " "Takhsise Hazine.xlsxرا باز کنید .مقدار زمان حسابداری و حسابرسی استفادهشده به وسیله
هر بخش شرکت به صورت زیر است:
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صورتهای مالی اساسی تحت اکسل

12
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ابزارهای اکسل در این فصل
توابع()Functions
اشتراکگذاری فایل های اکسل()Share Workbook
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بسیاری از محاسبات و عملیات مورد کاربرد در حسابداری و حسابرسی ساده بوده اما
حجم زیاد دادهها ،تکرار و توالی عملیات در کنار دقت و سرعت ،مجموعه این عملیات
و محاسبات را نسبتاً پیچیده کرده است .پیش از ارائه نرمافزارهای صفحه گسترده،
حسابداران جهت انجام محاسبات خود مجبور به تهیه کاربرگهای کاغذی متعددی بوده
و در صورت نیاز به تغییرات ،ناگزیر به صرف زمان زیادی برای تهیه مجدد کلیه کاربرگها
و انجام مجدد محاسبات بودند .به واسطه قابلیتهای زیاد نرمافزارهای صفحه گسترده و
به ویژه اکسل ،محبوبیت آنها در بین حسابداران و حسابرسان هر روز افزایش یافته و
به گونهای که امروزه میتوان ادعا نمود انجام امور معمول آنها بدون استفاده از اینگونه
نرمافزارها نسبتاً غیرممکن شده است .از جمله مزایای اکسل در مدلسازی عبارتاند از:
 -1قابلیت فرمول نویسی و انجام دقیق و سریع محاسبات و امکان ممیزی آنها
 -2قابلیت استفاده از توابع و فرمولهای محاسباتی آماده و عدم نیاز به برنامهنویسی
و تعریف فرمولهای پیچیده آماری ،مالی
 -3تغییر خودکار محاسبات در صورت تغییر دادهها
 -4قابلیت تهیه انواع مختلف نمودارها
 -5قابلیتهای گرافیکی متنوع در نمایش و چاپ ارقام ،متن ،اشکال و نمودارها برای
تهیه سریع گزارشهای مدیریتی
 -6ساده بودن استفاده از نرمافزار

G
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 -7قابلیت ذخیرهسازی حجم زیادی از دادهها و اطالعات در قالب فایلهای کم حجم
 -8امکان استفاده از محتویات فایلهای اکسل در سایر نرمافزارهای کاربردی مانند نرمافزارهای
حسابداری و مالی و نرمافزارهای آماری مانندSpss
 -9امکان ارتباط با سایر نرمافزارهای گروه آفیس مانند اکسس
 -10استفاده زیاد اکسل در نرمافزارهای کاربردی مالی و حسابداری به عنوان یک نرمافزار مکمل
همراه نرمافزار ،به گونهای که بسیاری از نرمافزارهای کاربری امکان تهیه گزارشها و خروجیهای
خود را در قالب فایلهای اکسل فراهم کردهاند(معدنچی زاج و غروی نخجوانی.)1389 ،

b

مزایای استفاده از صورتهای مالی تحت اکسل

Ke

ta

مزایای استفاده از صورتهای مالی تحت اکسل عبارتاند از:
 -1حسابداران و حسابرسان در تهیه و ردیابی اقالم صورتهای مالی از سرعت و دقت بیشتری
برخوردار میشوند.
 -2دستیابی به چگونگی محاسبه هر یک از اقالم صورتهای مالی با استفاده از ابزارهای موجود در
اکسل(ابزار حسابرسی) تسهیل مییابد.
 -3قابلیت گزارش در بین کاربرگهای یادداشتهای همراه و صورتهای مالی اساسی ،با استفاده
از ابزار  Hyperlinkفراهم است.
 -4گزارشهای مورد نیاز را میتوان با استفاده از اطالعات موجود در صورتهای مالی تحت اکسل،
تهیه نمود .از جمله:
تهیه نسبتهای مالی
تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
تعیین سطح اهمیت حسابرسی (این قسمت در "اکسل برای حسابرسان" مورد بحث قرار گرفته
است)
تأییدیهها
خالصه  5ساله صورتهای مالی
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مدل بندی صورتهای مالی اساسی در اکسل

قابلیت محاسبه و محاسبه مجدد اکسل ،ابزار مناسبی برای مدل بندی صورتهای مالی در اکسل است.
علیرغم پیچیدگی نه چندان زیاد مدل بندی صورتهای مالی در اکسل ،من تعداد زیادی از حسابداران و
حسابرسان را مالقات کردهام که با این مفاهیم ناآشنا هستند.
در ابتدا الزم است مبنای مدل بندی صورتهای مالی را تشریح نماییم .اصوالً تهیه صورتهای مالی
اساسی میبایست بر مبنای قالببندی پیشبینیشده در استاندارد حسابداری شماره یک ایران باشد.
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هیئت تدوین استانداردهای حسابداری ایران ،قالببندی مزبور را به منظور رعایت یکنواختی و قابلیت
مقایسه صورتهای مالی شرکتهای مختلف ،ارائه نموده است.
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فایل"" Sourathaye Mali Asasi Tahte Excel.xlsxرا باز کنید.
مدل بندی صورتهای مالی در اکسل شامل شش مرحله زیر است.
 -1طراحی هر یک از صورتهای مالی شامل ترازنامه ،صورت سود و زیان ،سود و زیان جامه و صورت
جریان وجوه نقد
 -2ایجاد و طراحی کاربرگهای یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی متناسب با اقالم
صورتهای مالی
 -3فرمول نویسی کاربرگهای یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای
حسابداری ایران
 -4ایجاد ارتباط(پیوند) بین یادداشتهای همراه در کاربرگهای صورتهای مالی اساسی و متن
صورتهای مالی
 -5ایجاد  Hyperlinkدر یادداشتهای همراه در کاربرگهای صورتهای مالی اساسی
 -6ایجاد لیست کلی اسامی کاربرگهای موجود در کارپوشه
این بخش شما را با تهیه صورتهای مالی با استفاده از اکسل آشنا مینماید .فرایند تهیه صورتهای
مالی بر مبنای تهیه کاربرگهای اصلی زیر انجام میشود.تراز آزمایشی
یادداشتهای توضیحی
ترازنامه
صورت سود و زیان
صورت سود و زیان جامع
صورت جریان وجوه نقد
به طور خالصه روند گردش دادهها در تهیه صورتهای مالی تحت اکسل به صورت زیر است.
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 yyصورت جریان وجوه
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نقد

h
de

کاربرگ تراز آزمایشی

oz
i

این کاربرگ حاوی دادههای کلیه حسابها در قالب تراز آزمایشی در سطح تفصیل است .تراز آزمایشی
در سطح تفصیل را میتوانید با فنون مطرحشده در فصل "انتقال اطالعات به اکسل" و "بانک اطالعاتی
حسابداری در اکسل" تهیه نمایید .تراز آزمایشی به صورت زیر نشان داده میشود.

G
پس از تهیه تراز آزمایشی در سطح تفصیل ،ستونهای شماره کاربرگ تکمیلی جریان وجوه نقد و
شماره یادداشتهای توضیحی بر مبنای شماره ستونهایی که در ستون  Aکاربرگ های تکمیلی جریان
وجوه نقد و یادداشتهای توضیحی تکمیل خواهد شد .به عبارت دیگر ما این کدها را در کاربرگ تراز
آزمایشی مشخص میکنیم تا تعیین کنیم که اکسل چه اقالمی را با استفاده از  SUMIFهایی که در ستون
 Hیادداشتهای توضیحی و کاربرگ تکمیلی وجوه نقد وارد نمودهایم ،درج نماید .به منظور تفهیم بهتر
موضوع ،کاربرگ یادداشتهای توضیحی را مالحظه نمایید.
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کاربرد اکسل در محاسبه استهالک داراییهای ثابت

13

b
ta
Ke

ابزارهای اکسل در این فصل
توابع()Functions
ترکیب توابع

h

oz
i

de

اکسل توابع مالی متعددی را ارائه نموده است .استفاده از این توابع شما را در محاسبه
سریع و آسان یاری خواهد نمود .از جمله توابع مالی ارائهشده توسط مایکروسافت اکسل،
توابع استهالک است که در طبقه  Financialتوابع اکسل طبقهبندی شده است .ما در این
فصل ضمن تشریح روشهای استهالک ،به کمک توابع مزبور ،استهالک را به روشهای
مختلف محاسبه میکنیم.

G
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کاربرد اکسل در مدل بندی انواع عقود بانکی

14

b
ta

Ke

ابزارهای اکسل در این فصل
توابع()Functions
 Add-Inکاربردی Accounting And Auditing Functions For Excel

oz
i

de

h

شرکتها به منظور تأمین سرمایه در گردش یا سرمایهگذاریها ،اقدام به دریافت
تسهیالت مالی(کوتاه مدت یا بلندمدت) مینمایند .انتخاب بانک یا موسسه مالی و اعتباری
به منظور اخذ تسهیالت ،در فصل "انتخاب بانک(موسسه مالی و اعتباری) به منظور
تسهیالت مالی با استفاده از ابزار  "Data Tableمورد بحث قرار گرفت .ما در این فصل قصد
داریم ضمن تشریح عقود بانکی ،محاسبات عقود بانکی از جمله فروش اقساطی ،مشارکت
مدنی را با اکسل و  Add-Inکاربردی حسابداری و حسابرسی سایان پژوهان ،1توصیف
نماییم.

G
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نام عقد

خسارت تأخیر

نحوه محاسبه مبلغ بازپرداخت

نحوه محاسبه سود

× مدت دیرکرد بهروز × مبلغ بازپرداخت = مبلغ دیرکرد
در صورتی که مدت به ماه باشد باید بر  2400تقسیم شود.

ً
مثلا اگر
نکته :کلیـه نرخهـا در فرمولهـا بایـد بـه صـورت اعـداد طبیعـی (نه بـه صـورت درصد) درج شـود.
نـرخ وام  %16اسـت در فرمـول عـدد  16درج میشـود.

b

مدلسازی عقود بانکی در اکسل

Ke

ta

مدلسازی عقود بانکی با استفاده از اکسل در ادامه به تفصیل تشریح میشود .این مدلسازی همچنین
با استفاده از  Add-Inکاربردی  Accounting and Auditing Functions for Excelکه در ادامه به روشی
بسیار آسانتر ارائه میگردد.
مثال :شرکت پارت ،مبلغ  400/000/000میلیون ریال وام در تاریخ  1389/04/18از بانک دریافت
نموده است ،نرخ بهره تسهیالت دریافتی  18درصد و نرخ جریمه تأخیر 6درصد است .اقساط پرداخت وام
دریافتی ماهانه طی  8قسط از تاریخ  1389/05/18پرداخت میشود .ضمن مدلسازی وام مزبور در عقود
مختلف بانکی ،در صورتی که اقساط  7و  8تا پایان سال  1389توسط شرکت پرداخت نگردد مبلغ جریمه
تعلقگرفته (و پرداختنشده) در پایان سال مالی  1389را مشخص نمایید.
در ادامه صرفاً نحوه مدلسازی و فرمولهای نوشتهشده در عقود مختلف بانکی تشریح میشود .فایل "
 "Tashilate Mali.xlsxرا باز کنید.

h

de

oz
i

G

نکته :در مـدل بنـدی عقـود بانکـی از  Add-Inکاربردی حسـابداری و حسابرسـی سـایان پژوهان و Add-In
توابـع زبـان پارسـی ،اسـتفاده شـده اسـت .بنابراین قبـل از مدل بنـدی ،الزم اسـت  Add-Inهـای مزبور
را بـا توجـه بـه آنچـه در فصـل ”Add-Inهـای کاربردی اکسـل" مـورد بحث قـرار گرفت ،نصـب نمایید.

مدلسازی عقد مضاربه در اکسل

کاربرگ "مضاربه" را فعال نمایید .مدلسازی عقد مضاربه به صورت زیر نمایش داده میشود.
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:مهدراهچ لصف یکناب دوقع عاونا یدنب لدم رد لسکا دربراک

b
ta

خانه

شرح

فرمول

)=J_DIFF($B$5;B8

تعداد روز از زمان دریافت تسهیالت تا تاریخ قسط

h

C8

Ke

فرمولهای نوشتهشده در مدلسازی فوق به صورت زیر است.

F8

محاسبه سود قسط

H14

 =E8+D8مبلغ قسط
)=J_DIFF(B14;$E$1

تعداد روز از تاریخ قسط هفتم تا پایان سال مالی

G

G14

=(D8*C8*$B$2)/36500

oz
i

G8

de

E8

 =$B$1/$B$4مبلغ اصل هر قسط

 =F14*($B$2+$B$3)*G14/36500جریمه دیرکرد قسط هفتم
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 ،Solverابزاری قدرتمند در تجزیه و تحلیل
ابزارهای اکسل در این فصل
توابع()Functions
Solver

Ke

ta

b

بهای تما م شده ،حجم فعالیت و سود

16

oz
i

de

h

تجزیه و تحلیل بهای تمامشده ،حجم فعالیت و سود یکی از اساسیترین ابزارهای
برنامهریزی سود است .این تجزیه و تحلیل ،اثرات تغییر در حجم فعالیت ،قیمت فروش،
هزینه متغیر هر واحد و هزینههای ثابت را بر درآمد کل ،هزینه کل و سود عملیاتی بررسی
میکند .ما در فصل "کاربرد اکسل در حسابداری بهای تمامشده" به شرح مختصری از
سیستم حسابداری بهای تمامشده پرداختیم .در این فصل بر اساس نتایج گرفتهشده از
سیستم حسابداری بهای تمامشده ،قادر خواهیم بود با توجه به قیمت تمامشده ،قیمت
فروش و همچنین در نظر گرفتن محدودیتهای موجود ،به کمک ابزار قدرتمند ،Solver
اقدام به برنامهریزی تولید نماییم به گونهای که حداکثر سود عاید شود.

G

نکته :همانگونـه کـه سـرفصلهای ایـن کتـاب گویـا اسـت ،مـا قصـد نداریـم مطالبـی صرفـ ًا

مبتنـی بـر تئـوری هـای حسـابداری ،مطـرح نماییـم .بنابرایـن در ایـن کتاب سـعی شـده
اسـت ،مثالهـا بـر اسـاس دادههـای واقعـی و روشهـای اجراشـده در عمـل ،عنـوان شـود.
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:مهدزناش لصف Solverلاعف مجح ،هدش مامت یاهب لیلحت و هیزجت رد دنمتردق یرازبا Solver،

 -4در پایان دکمه  Solveرا کلیک نمایید .کادر محاورهای  Solver Resultsنمایش داده میشود.

b
ta
Ke

oz
i

de

h

 -5دکمه  Okرا کلیک نمایید.
در این مرحله ستون  Aبه شما نشان خواهد داد که چه داروهایی را تولید کنید تا بیشترین
سود( 541882ریال) برای شرکت حاصل شود.

G
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 Consolidateو جدول محوری (،)PivotTable

ta

b

ابزارهای قدرتمند در تهیه صورتهای مالی تلفیقی

17

Ke

ابزارهای اکسل در این فصل
Consolidate
جدول محوری()PivotTable
Remove Duplicate

h
de

oz
i

در پایان هر دوره مالی حسابداران به منظور گزارش وضعیت و عملکرد مالی ،اقدام به
تهیه صورتهای مالی اساسی مینمایند .فرض کنید شما در پایان سال مالی ،قصد دارید
صورتهای مالی تلفیقی تهیه نمایید .ابتداییترین گزارش مورد نیاز شما یک تراز تلفیقی
از کلیه شرکتهای گروه خواهد بود .بنابراین به عنوان مدیر مالی شرکت اصلی با کلیه
مسئولین مالی شرکتهای گروه اعالم میکنید که یک نسخه از تراز آزمایشی به تاریخ
پایان سال مالی(و قبل از بستن حسابهای موقت و دایم) برای شما ارسال نمایند .پس از
دریافت فایل اکسل تراز آزمایشی هر شرکت ،مرحله بعدی ،تلفیق ترازها است.

G
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فایل" " Talfighe Tarazha.xlsxرا باز کنید.

تلفیق ترازها

Ke

ta

b

به منظور تلفیق ترازها اکسل دو ابزار قدرتمند را به کاربران ارائه نموده است:
Consolidate
جداول محوری ()PivotTable
ما در این قسمت به بررسی چگونگی استفاده از این ابزارها در تلفیق ترازها با ارائه یک مثال کاربردی
میپردازیم.
دادههای گردآوریشده از سه شرکت پارت ،آریا و دایا به صورت زیر است.
شکل زیر دادههای تراز شرکت پارت را نمایش میدهد(ترازهای سایر شرکتها در کاربرگ های مجزا
درج شده است):

h
de
oz
i
G

تلفیق ترازها با استفاده از Consolidate

پس از اینکه تراز آزمایشی سه شرکت را به یک کارپوشه منتقل کردید ،کاربرگی جدید در کارپوشه
ایجاد و به منظور تلفیق ترازها به صورت زیر عمل نمایید.
 -1خانه  A1را در کاربرگ جدید فعال نمایید.
 -2گزینه  Consolidateرا از گروه  Data Toolsدر برگه  Dataانتخاب نمایید.
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b

ta

تلفیق ترازها با استفاده از جدول محوری()PivotTable

Ke

اگر از من بپرسید آچارفرانسهی اکسل چیست؟ بدون تعلل جواب میدهم "جداول محوری" .ابزاری
که بیشک کاربردیترین وسیله برای حسابداران و حسابرسان به شمار میآید .در این قسمت کاربرد و
ترفندی دیگر از جداول محوری را به شما نشان خواهیم داد.
در تلفیق ترازها ،استفاده از جداول محوری به جای  Consolidateبسیار آسانتر و راحتتر خواهد
بود ،به شرطی که شما با مفاهیم مدل بندی و استانداردسازی دادههای مبنای تهیه جدول محوری ،آشنا
باشید.

h

de

oz
i

تهیه تراز تجمیعی به منظور استانداردسازی دادههای مبنای تهیه جدول محوری
تراز آزمایشی تجمیعی در واقع ترکیبی از ترازهای شرکتهای پارت ،آریا و دایا است .به منظور تدوین
تراز تجمیعی ابتدا کاربرگی جدید ایجاد نموده و با "تراز تجمیعی" نامگذاری نمایید .سپس به کاربرگ تراز
شرکت پارت رفته و تمام جدول تراز را انتخاب کرده و با فشار دکمه  Ctrl + Cدامنه انتخابی را کپی و در
کاربرگ جدید  Pasteنمایید.
در مرحله بعد ترازهای شرکتهای آریا و دایا را نیز به ادامه جدول داده در کاربرگ جدید(تراز تلفیقی)
 Copyو  Pasteنمایید.
در کنار ستون کد یک ستون اضافه و با عنوان شرکت نامگذاری نمایید .برابر دادههای متناظر هر سطر،
نام شرکت مربوطه را در ستون شرکت درج نمایید .در این زمان کاربرگ "تراز تجمیعی" به صورت شکل
زیر خواهد بود.

G
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b
ta

Ke

با پیمایش جدول محوری میتوانید تراز تلفیقی را در ستونهای  Iو  Jکه در واقع ستونهای جمع سه
تراز میباشند ،مشاهده نمایید.

h
de
oz
i
G
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تهیه و تنظیم دفاتر قانونی(روزنامه و کل) با اکسل

19

b
ta
Ke

ابزارهای اکسل در این فصل
توابع()Functions
جدول محوری()PivotTable

h

oz
i

de

ماده  11آییننامه روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک(و تحریر دفاتر قانونی)
بیان میدارد" :مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری مینمایند باید کلیه معامالت و
سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مؤدیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل(دفتر درآمد
و هزینه) باید هر گونه درآمد و هزینه و خرید و فروش داراییهای قابل استهالک خود را
طبق مقررات این آییننامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند و لو آنکه برای نگهداری
حسابها از ماشینهای الکترونیکی و کارت حسابها استفاده نمایند".
همچنین ماده 13آییننامه مزبور تاکید کرده است" :در مواردی که دفاتر روزنامه و کل
نگهداری میشود ،کلیه معامالت و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در مورد
نگهداری دفاتر مشاغل ،درآمدها و هزینهها و خرید و فروش داراییهای قابل استهالک باید
در همان روز انجام ،حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت میگردد".
در راستای رعایت موارد11و  13آییننامه روشهای نگهداری دفاتر و اسناد دفاتر و
مدارک ،حسابداران ملزم به نگارش دفاتر قانونی(روزنامه و کل) به صورت روزانه میباشند.
اما با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از شرکتها و سازمانها از نرمافزارهای
حسابداری جهت نگهداری حسابها استفاده مینمایند میتوانند دفاتر را به صورت ماهانه
ثبت نمایند .ماده  17آییننامه مذکور در این خصوص بیان داشته است" :مؤدیانی که از
سیستمهای الکترونیکی استفاده مینمایند ،موظفاند حداقل ماهی یکبار خالصه عملیات

G
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دادهشده به ماشینهای الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت
تعیینشده در ماده  14این آییننامه(حداکثر تا پانزدهم ماه بعد) به دفتر کل منتقل نمایند .عالوه بر این
به منظور تسهیل در رسیدگی باید آییننامهها یا دستورالعملهای کار ماشین و برنامههای آن و نحوه کار
با نرمافزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند .ضمناً مؤدیان مذکور مکلفاند
هر سه ماه یکبار خالصه عملیات دادهشده به ماشینهای الکترونیکی را حداکثر تا  10روز پس از پایان
سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند".

Ke

ta

b

به منظور ثبت اسناد حسابداری ماهانه میبایست اسناد زیر را تهیه نمایید(اسناد عموماً در سطح کل
ثبت میشوند):
 -1سند افتتاحیه
 -2اسناد ماهانه(هر ماه یک سند ،به صورتی که گردش حساب در سطح کل ،یک سند حسابداری
تلقی شود).
 -3اسناد بستن حسابهای موقت
 -4سند بستن حسابهای دایم
با این تفاسیر ،شما الزم است تنها حدود  14یا  15سند در دفاتر ثبت نمایید و الزم نخواهد بود انبوه
زیادی از اسناد حسابداری را که معموالً زمان زیادی را از حسابداران میگیرد ،در دفاتر وارد نمایید.

h

de

oz
i

تهیه اسـناد حسـابداری جهت ثبـت دفاتر با ابـزار قدرتمند جـدول محوری
()PivotTable

G

دادههای الزم جهت تهیه اسناد حسابداری به صورت زیر است:
شماره سند حسابداری ،تاریخ(ماه) ،عنوان(حساب) کل ،بدهکار ،بستانکار
ما در اینجا از دادههای بانک اطالعاتی حسابداری استفاده مینماییم .مراحل زیر را به منظور تهیه تراز
آزمایشی ،دنبال نمایید:
 -1فایل" "Database of Accounting in Excel-Dafater Ghanooni.xlsxرا بازنمایید.
 -2کاربرگ بانک اطالعاتی حسابداری( )Tableرا فعال کرده و در کنار ستون تاریخ ،یک ستون
جدید ،وارد( )Insertنمایید.
 -3نام ستون را با عنوان"ماه" ،نامگذاری نمایید.
 -4به خانه  K2رفته و فرمول زیر را به منظور وارد نمودن کاراکترهای"ماه" درج نمایید.
))]];5;2تاريخ سند[;]=VALUE(MID(Table2[[#This Row

 -5پس از فشار کلید ( Enterبا توجه به اینکه دامنه به جدول -Table-تبدیل شده است) فرمول به
خانههای زیرین نیز تعمیم داده میشود.
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تهیه صورت مغایرت بانکی با استفاده از اکسل و

ta

b

 Add-Inکاربردی Find Combinations1

20

Ke

ابزارهای اکسل در این فصل
جدول محوری()PivotTable
 Add-Inکاربردی Find Combinations
AutoFilter

h
de

oz
i

حسابداران و حسابرسان در بسیاری موارد به منظور انجام تحلیلهای مالی و محاسباتی،
اقدام به مطابقت دو یا چند سری ارقام مینمایند .به طور مثال حسابداران در پایان هر
ماه(و یا مقاطع کوتاهتر) ،اقدام به تهیه صورت مغایرت بانکی مینمایند .حسابداران به
منظور تهیه صورت مغایرت ،اقالم بدهکار دفاتر حسابداری را با اقالم بستانکار صورتحساب
بانکی و همچنین اقالم بستانکار دفاتر حسابداری را با اقالم بدهکار صورتحساب بانکی
مطابقت میدهند.
در ادامه ابتدا ،ترفند مقایسه دو لیست و تعیین اقالم باز تشریح میگردد و سپس با
استفاده از  Add-Inکاربردی  ،Find Combinationsبه بررسی مغایرتها میپردازیم.

G

 .1نحــوه نصــب  Add-Inمزبــور در فصــل  ”Add-Inهــای کاربــردی اکســل" بــه صــورت مفصــل تشــریح شــده
اســت.
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ترفند مقایسه دو لیست و تعیین اقالم باز با جدول محوری()PivotTable

Ke

ta

b

در این قسمت چگونگی و نحوه تهیه گزارش اقالم باز دو لیست در قالب صورت مغایرت بانکی ارائه
میگردد .شما میتوانید با استفاده از این فن عالوه بر تهیه صورت مغایرت بانکی ،در سایر تطبیقهای
مشابه که در امور حسابداری و حسابرسی با آن سروکار دارید ،استفاده نمایید.1
در زمانی که شما قصد دارید دو لیست را در اکسل با هم مقایسه نمایید ،این نکته را باید همیشه مد
نظر داشته باشید که هر دو لیست باید دارای یک فیلد مشترک باشند .زمانی که شما از فیلد مشترک
مطمئن شدید ،میتوانید با استفاده از ابزار جدول محوری ( ،)PivotTableمقایسه مزبور را انجام دهید.
در این بخش به طور مثال اقالم بدهکار دفاتر حسابداری با اقالم بستانکار صورتحساب بانکی تطبیق
داده میشود .فایل " "Moghayese 2List Va Tayine Aghlame Baz.xlsxرا باز کنید.
دادههای مورد نیاز به تفکیک کاربرگ به صورت زیر است.
کاربرگ گردش بانک طبق دفاتر حسابداری(شماره سند بانکی ،بدهکار)
کاربرگ گردش بانک طبق صورتحساب بانکی(توضیحات-شماره سند بانکی ،بستانکار)
کاربرگ تلفیقی(سیستم ،شماره سند بانکی ،مبلغ)

h

کاربرگ گردش بانک طبق دفاتر حسابداری

oz
i

de

دادههای این کاربرگ از زیرسیستم نقد و بانک به اکسل منتقل میشود .در فرایند انتقال اطالعات
شما میتوانید از فنون توصیفشده در فصل انتقال اطالعات استفاده نمایید .کاربرگ مزبور را فعال نمایید.
دادهها به صورت زیر نمایش داده میشود.

G
 .1بــه منظــور کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص ترفندهــای مغایــرت گیــری ،میتوانیــد بــه فصــل "ترفندهــای مغایــرت گیــری
بــا اکســل" مراجعــه نماییــد.
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بررسی اقالم باز با استفاده از  Add-Inکاربردی Find Combinations

Ke

ta

b

با توجه به اینکه مبالغ واریز و برداشت شده منعکس شده در صورتحساب بانکی به صورت ریز اقالم ثبت
میشود و از طرفی مبالغ واریز و یا برداشت شده از حسابهای بانکی(وجوه واریز شده به حساب بانکی و
چکهای کشیده شده جهت برداشت از حسابهای بانکی) ثبت شده در دفاتر حسابداری شرکت ،ممکن
است به صورت تجمعی ثبت شود .بنابراین تعداد زیادی از اقالم با هم مطابقت داده نخواهد شد.
بررسی اقالم باز که ممکن است به صورت تجمعی در یکی از صورتها ثبت شده باشد را میتوانید با
استفاده از ابزار فوقالعاده عالی  Find Combinationsمورد بررسی قرار دهید و تعداد اقالم باز را کاهش
دهید(نحوه و چگونگی نصب این  Add-Inدر فصل Add-Inهای کاربردی اکسل به صورت مفصل تشریح
شده است).
پس از نصب  Add-Inابزار  Find Combinationsدر برگه  Reviewاضافه خواهد شد.

oz
i

de

h

برای مثال جهت تطبیق اقالم باز بدهکار دفاتر حسابداری اقالم بستانکار صورتحساب بانکی مراحل زیر
را دنبال نمایید.
 -1فایل " "Barrsi Aghlame Baz ba add-In Find Combinations.xlsxرا باز کنید.
 -2کاربرگ تطبیق را به صورت تنظیم نمایید .ابزار Find Combinationsرا از برگه  Reviewانتخاب
نمایید.

G
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سیستم حقوق و دستمزد تحت اکسل 22

b
ta

Ke

ابزارهای اکسل در این فصل
جدول()Table
ارزشگذاری()Data Validation
توابع()Functions
 Add-Inکاربردی Accounting And Auditing Functions For Excel
 Add-Inکاربردی توابع زبان پارسی
Goal Seek
AutoFilter

h

de

oz
i

G

نرمافزار اکسل به عنوان یکی از نرمافزارهای صفحه گسترده ،کاربرد زیادی در علوم
مختلف دارد .از این نرمافزار میتوان در سیستمهای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطالعات
بهره برد .امروزه برای طراحی بانکهای اطالعاتی از نرمافزارهای تخصصی بانک اطالعاتی
استفاده میشود .یکی از روشها ،روش رابطهای است .فرض ما بر این است که میخواهیم
این روش را به عنوان پایه طراحی بانک اطالعاتی استفاده کنیم .نرمافزار نگاشته شده نیز
عالوه بر اهداف آموزشی ،چگونگی مدل بندی سیستم حقوق و دستمزد را تحت اکسل
نشان میدهد.
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اطالعات
کلی ساالنه

دادههای اولیه

b
ta
Ke

اطالعات کلی ساالنه

oz
i

de

h

کاربرگ مزبور در واقع نخستین کاربرگی است که کاربر میبایست اقدام به تکمیل دادههای مشخصشده
نماید .در کاربرگ مزبور دادههای زیر بر مبنای اطالعات حسابداری و مالیاتی و همچنین بیمهای وارد
میشود:
الف) سال کارکرد
ب) ماه کارکرد
ج)معافیت مالیاتی ساالنه :منظور از معافیت مزبور ،معافیت مالیاتی ماهانه حقوق و دستمزد است که
ساالنه توسط سازمان امور مالیاتی کل کشور تعیین میشود.
د)سقف بیمه :منظور سقف بیمه در ماه است که اگر مبلغ مشمول بیمه در ماه از این سقف بیشتر
باشد سقف بیمه مزبور مالک محاسبه بیمه خواهد بود.
ه)عناصر حقوقی بخشنامه قانون کار :حق مسکن ،خوار و بار ،حق اوالد و بن کارگری در این
قسمت با توجه به بخشنامه قانون کار در سال کارکرد مربوطه ،تعیین میشود.

G

دادههای اولیه

پس از تکمیل کاربرگ "اطالعات کلی ساالنه" ،کاربرگ "دادههای اولیه" که مشخصات کلی کارکنان
و دادههای احکام کارگزینی و همچنین دادههای مربوط به کارکرد ،ساعات اضافه کاری و ...نشان میدهد،
تکمیل خواهد شد.
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بخش سوم

ta

b

اکسل برای حسابرسان

Ke

سطح اهمیت در حسابرسی مبتنی بر 395. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Add-In
نمونه گیری در حسابرسی  مبتنی بر اکسل399.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تهیه کاربرگ تأییدیه ها مبتنی بر جدول ( )Tableو جدول محوری (407. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)PivotTable

h

حسابرسی مالیاتی :استفاده  از اکسل به عنوان نرم افزار استخراج داده 433. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

de

حسابرسی وجوه نقد :حسابرسی حسابهای بانکی با اکسل449.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حسابرسی وجوه نقد :میانگین موزون وجوه نزد تنخواه گردان457. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

oz
i

اقالم راکد و سنواتی در حسابرسی صورتهای مالی مبتنی بر جدول محوری(461. . . . . . . . . . . . . . . .)PivotTable
ابزار حسابرسی و وارسی کاربرگ 473. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G

آزمون های نرم افزار حسابرسی با اکسل481. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
آزمون حسابهای دریافتنی :کشف کاله به کاله 525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
کشف  تقلب با اکسل  :استفاده از اکسل به عنوان نرم افزار کشف تقلب533. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
روش های تحلیلی مبتنی بر اکسل563. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
کاربرد اکسل در حسابرسی دولتی و عملیاتی595 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حسابرسی مبتنی بر ریسک با اکسل :حسابرسی حسابهای پرداختنی 603. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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حسابرسی که در ماهرشدن نسبت به فناوری اطالعات کوتاهی کند،
همانند بازیکن گلفی است که بلد نیست چوگان را درست در دست
بگیرد.
توماس هوک



b

بخش سوم

Ke

ta

اکسل برای حسابرسان

مبتنی بر رویکرد دگرگونسازی حسابرسی

h

oz
i

de

به درستی که فناوری ،واقعاً دنیا را تغییر داده است .به ویژه در دهه گذشته ،شرکتها برای ایجاد
تغییرات اساسی در نحوه اجرای فعالیتهای تجاری خود از فناوری استفاده کردهاند .متأسفانه حسابرسان
از این کار عقب ماندهاند.
ممکن است شخصی بگوید" :در موسسه ما ،همه حسابرسان لپ تاپ دارند" و "عالوه بر این ما فرایند
فعالیت بدون کاغذ را شروع کردهایم .شما نمیتوانید تصور کنید که موسسه ما چقدر پول صرف بکار
گیری فناوری میکند!"
احتماالً این گفته درست باشد .با این حال شاید برخی از مؤسسات حسابرسی هزینههای زیادی صرف
این نوآوریها نمایند ،اما به ندرت از فناوری برای ایجاد تغییر اساسی در نحوه کسب شواهد و ارزیابی
آنها استفاده میکنند .درحالیکه صاحبکاران از نظر فناوری به طور روزافزونی در حال پیشرفت هستند،
حسابرسان به اجرای وظایف خود به شیوهای همانند قرن بیستم ادامه میدهند(هوک.)2003 ،
پائلوکوئلیو در این ارتباط عبارتی اندیشمندانه دارد:
"قورباغههای آب پزی وجود دارند که فکر میکنند هنوز ،اطاعت مهمترین عامل زندگی است ،و نه
رقابت :به کسی که میتوانیم ،دستور بدهیم و از کسی که قدرت دارد ،اطاعت میکنیم .کجاست زندگی
حقیقی؟ بهتر است نیم سوخته از شرایطی بگریزیم ،اما زندگی کنیم و آمادهی واکنش باشیم .انسانها

G
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دوست دارند مانند کوران ،راهی را که قب ً
ال بازشده طی کنند ،و هرگز از خود نپرسند که آیا راه بهتری
وجود دارد یا نه".1

Ke

ta

b

به اعتقاد من حسابرسان را میتوان به صورت زیر تقسیمبندی کرد:
 -1حسابرسان شصت بیستی( :)60202حسابرسانی که به چارچوب توجه دارند .حسابرسانی که
صرفاً بر ارتباط حلقههای ارتباطی میان تراز آزمایشی و صورتهای مالی تاکید دارند.
 -2حسابرسان گزارشی :حسابرسانی که بر گزارش اصرار دارند ،حسابرسانی که بر تلفیق و ترکیب
بندهای گزارش و نگارش خرسندکننده تاکید دارند.
 -3حسابرسان دستوری :حسابرسانی که بر اجرای دستورالعمل یا دستور کارهای حسابرسی
تاکید دارند .حسابرسانی که نشریه  95سازمان حسابرسی تحت عنوان "دستورالعمل حسابرسی"
را ،قرآن یک حسابرس میدانند .3این حسابرسان صرفاً منتظر استانداردهای جدید هستند.
 -4حسابرسان سیستمی :حسابرسانی که بر تفکری سیستمی ،روشهای تحلیلی و بهبود مستمر
تاکید دارند .این حسابرسان بر کیفیت حسابرسی اصرار دارند .این گروه ،مبتکر بوده و منتظر
روشها و فنون جدید هستند .حسابرسانی که با در نظر گرفتن درستکاری مدیریت ،حسابرسی
خود را با رویکرد و روششناسی پیشگیرانه در بازشناخت تقلب همراه مینمایند .به گونهای
که حسابرسی برای یافتن شواهد تقلب صورت میگیرد .با این رویکرد ،پیشفرض درستکاری
مدیریت ،سبب احساس ایمنی کاذب نسبت به صحت معامالت مالی نمیشود.4
به طور خالصه این حسابرسان دارای دید تونلی نیستند ،به جزئیات توجه مینمایند و با وسعت نظر
فکر میکنند.

h

de

oz
i

G

.1

.2
.3
.4

مطالعــات زیستشــناختی نشــان دادهانــد کــه اگــر قورباغـهای را در ظرفــی بیندازیــم و آن ظــرف را بــا آب محیــط زندگـیاش پــر
کنیــم ،و بعــد آب را آرامآرام گرمکنیــم ،قورباغــه ســرجایش میمانــد و هیــچ واکنشــی نســبت بــه افزایــش تدریجــی حــرارت تغییــر
محیــط نشــان نمیدهــد .تــا ایــن کــه آب بــه جــوش آیــد و قورباغــه میمیــرد .شــاد و پختــه میمیــرد .از ســوی دیگــر ،اگــر
قورباغ ـهای را در ظرفــی پــر از آب جــوش بــی اندازیــم ،بیدرنــگ میپــرد .ســوخته ،امــا زنــده اســت!(پائلوکوئلیو).
عــدد  ،6020نشــاندهنده عطــف اســتاندارد در پرونــده جــاری حسابرســی کــه بــه طــور معمــول کاربــرگ تهیــه صورتهــای مالــی
را نشــان میدهــد ،اســت.
این حسابرسان حتی شماره عطفهای غیر از دستورالعمل را غیراستاندارد مینامند.
بیانیــه شــماره  99اســتانداردهای حسابرســی  FASBدربــاره نادرســت نماییهــای تقلــب کارانــه بااهمیــت در صورتهــای مالــی ،بــر
لــزوم هشــیاری حســابرس بــا ذهنیــت شــک اندیشــی حرفـهای نســبت بــه رویدادهــا یــا شــرایطی کــه ممکــن اســت نشــانه
وقــوع تقلــب یــا زمینهســاز تقلــب باشــد ،تاکیــد نمــوده اســت.
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رویکردها و کشف تقلب
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استفاده از اکسل در فرایند حسابرسی ،افزایش کیفیت و کارایی حسابرسی را به همراه خواهد داشت.
شما میتوانید شهرت موسسه حسابرسی خود را بهبود بخشیده100 ،1درصد اقالم را به جای نمونهگیری
آزمون نمایید 2و فعالیتهای کارافزای حسابرسی را به حداقل برسانید.3
با وجود چشمانداز جدید در حوزه حسابرسی ،به حسابرسان کمک میشود تا به اصطالح "جنگلی پر
از درخت را ببینند" .گرچه بسیاری مواقع آزمونهای محتوا بیش از حد روی "درختان" و یا جزئیات یک
حوزه تمرکز میکند تا بتواند الزامات حسابرسی را انجام دهد(النزا.)2006 ،4
با کاربرد ترفند تحلیل دادهها به صورت مستمر یا تکراری ،سازمانها زودتر میتوانند تقلب را کشف
کنند و احتمال وقوع زیان بیشتر را کاهش دهند(موسسه حسابرسان داخلی .)2009 ،5امروزه حسابرسی
داخلی به عنوان روش رایج برای پیگیری موفقیتآمیز فعالیت متقلبانه است .ابزار رایج کشف تقلب که
توسط حسابرسان داخلی استفاده میشود ،فنون و ابزارهای حسابرسی به کمک رایانه است(سینگلتون و
دیگران.)2004 ،6
رویکرد ما در این بخش ،آموزش تفکری سیستمی ،سیستمهای اطالعاتی و کشف تقلب است .در این
بخش شما میتوانید ابعاد جدیدی از کشف تقلب را با استفاده از ابزار قدرتمند اکسل ،به طور ویژه در فصل
"کشف تقلب با اکسل" و همچنین استفاده از این ابزار به عنوان نرمافزار حسابرسی در فصل " آزمونهای
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 .1هنگامــی کــه حسابرســان از فنــاوری در راههــای نوآورانــه اســتفاده میکننــد ،شــهرت و جلــوه موسســه حسابرســی در نظــر
صاحبــکاران فعلــی و آتــی افزایــش مییابــد .تصــور کنیــد شــما مدیرعامــل یــک شــرکت ســهامی عام هســتید بــه منظــور اطمینان
از ارائــه مطلــوب صورتهــای مالــی بــه بــورس اوراق بهــادار ،قصــد داریــد حســابرس مســتقل انتخــاب نماییــد .بنابراین هنــگام ارزیابی
یــک موسســه حسابرســی ،آیــا موسسـهای را انتخــاب میکنیــد کــه از فناوریهایــی ماننــد اکســل(یا ســایر نرمافزارهــای اســتخراج
داده) بــرای اجــرای مقــدار زیــادی از آزمونهــای قدرتمنــد و خردمندانــه اســتفاده میکنــد یــا موسسـهای کــه متکــی بــه رویکــرد
ســنتی اســت؟ آیــا ایــن ســؤال ســخت اســت؟ خیــر! (هــوک.)2003 ،
 .2اســتفاده از اکســل ،حســابرس را قــادر میســازد تــا  100درصــد جامعــه را در زمانــی بســیار کمتــر از آن انــدازه زمــان کــه صــرف
اجــرای ایــن روشهــای تحلیلــی بــه صــورت دســتی میشــود ،آزمــون کنــد.
روش کشــف تقلــب تــا جایــی کــه ممکــن اســت بایــد در گســتردهترین تعــداد جمعیتی(نمونههــای بــزرگ) انجــام شــود .و وقتــی
کــه حجــم نمونهگیــری زیــاد شــود بــه فنــون رایانـهای نیــاز پیــدا خواهیــم کــرد.

G

Albrecht ,Conan C. (2010) Fraud and Forensic Accounting in a Digital Envaironment, Available from: www.
theifp.org/research-grants/IFP-Whitepaper4-

اســتفاده از نــرم افــزار ایــن امــکان را بــه حســابرس میدهــد کــه نــه فقــط یــک نمونــه ،بلکــه 100درصــد دادههــای معامــات را
بررســی کــرده و شــماری از فنــون حسابرســی کــه در طــی چندیــن ســال تکامــل یافتهانــد و ثابــت شــده کــه در کشــف نــا بــه
هنجاریهــای کــه میتوانــد نشــانه فعالیــت متقلبانــه باشــد ،مفیــد و موثــر باشــد را انجــام دهــد.

Singleton, Tommie, Todd, Kelly and Messina, Frank (2004). How to Use Computer Assisted Audit Techniques to
Uncover Fraud, Available from: http://www.forensicstrategic.com

 .3اکســل میتوانــد مقــدار زیــادی اطالعــات را بــه ســرعت پــردازش کنــد .بــدون شــک ایــن پــردازش از انســان ســریعتر اســت.
اســتفاده از اکســل در تهیــه کاربــرگ تأییدیههــا و اســتخراج اقــام راکــد و ســنواتی(موجودی کاال یــا حســابهای دریافتنــی و
پرداختنــی) ،تعــداد اندکــی از میــان بســیاری از روشهــای کارافزایــی اســت کــه اکســل بــه آســانی انجــام میدهد(بــرای نمونه شــما
میتوانیــد فصــل" تهیــه کاربــرگ تأییدیههــا مبتنــی بــر جــداول( )Tableو جــداول محــوری()PivotTable
" را مالحظه نمایید).
4. Lanza, Richard. B
5. The Institute of Internal Auditors
6. Singleton, Tommie
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نرمافزار حسابرسی با اکسل" به طور اخص ،و در سایر فصول (مانند آزمون حسابهای دریافتنی :کشف کاله
به کاله و  )...مورد بررسی قرار دهید.
آنچه در این بخش مطالعه خواهید کرد ضمن تشریح دیگر ابزارهای اکسل که پیش از این در بخشهای
اول و دوم این کتاب آموزش داده نشده است (ازجملهConditional Formatting، Advanced Filter،
 PivotChartو  ،)...بستری را فراهم میکند تا هدف اصلی نگارش بخش «اکسل برای حسابرسان» این
کتاب ،یعنی «فنون رایانهای کشف تقلب» ،محقق شود.

حسابرسان رسالت واالتری دارند!
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حسابرسی صرفاً یک فرایند بوروکراتیک اداری نیست! حسابرسی صرفاً جزئی جداییناپذیر از فرایند
اعتباربخشی به صورتهای مالی نیست! حسابرسی صرفاً یک شغل و حرفه به منظور کسب درآمد
نیست! حسابرسی علیرغم اینکه یک «حرفه» است ،یک «هنر» است! هنری که نباید با سهلانگاری
عدهای مخدوش شود .همانطور که قداست یک هنر باید حفظ شود ،قداست و اعتبار «حسابرس» و
«حسابرسی» باید به شیوه ای مناسب و درخور مراقبت شود« .حسابرسان غیرحرفهای» درست به همان
اندازه به حرفه شریف «حسابرسی» خدشه وارد میکنند که «بازیگران غیرحرفهای» به حرفه شریف
«بازیگری» در سینما خدشه وارد کردهاند .حسابرسان در مقابل «اعتماد جامعه» و «اعتباری که نزد جامعه
دارند» مسئولاند؛ و در یک جمله:
«حسابرسان رسالت واالتری دارند!»
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نکته :مسـئولیت حسابرسـان و مجموعـه اقداماتـی کـه حسابرسـان میتوانندبهمنظـور حفـظ اعتبـار و حیثیـت
حرفـهی حسابرسـی انجـام دهنـد (ازجمله اجـرای فنون رایانهای کشـف تقلـب ،)1بهطور مفصـل در فصول

«مسـئولیت حسـابرس بودن» و «برنامهای برای پیشـرفت حسابرسـان» کتاب «حسابرسـی پیشـرفته :اصول
حسابسـازی در ایـران و فنـون رایانهای کشـف تقلب برای حسابرسـان مبتنی بـر  Excelو »PowerPivot
مـورد بحـث قرار گرفته اسـت.

)1. Fraud Detection Computer Techniques(FDCT
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سطح اهمیت در حسابرسی مبتنی بر23 Add-In

b
ta

Ke

ابزارهای اکسل در این فصل
توابع()Functions
 Add-Inکاربردی Accounting and Auditing Functions for Excel

G

سطح اهمیت مبتنی بر Add-In
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بخش  32استانداردهای حسابرسی ،با عنوان اهمیت در حسابرسی ،در خصوص سطح
اهمیت ،چنین بیان میدارد:
ت را مشخص
ي از اهمي 
ل قبول 
ن قاب 
ي حسابرسي ،ميزا 
س در برنامهريز 
بند( .)5حسابر 
ف نمايد .اما ،هم
ت (كمي) را كش 
ی بااهمی 
ت و يا تحریفها 
ميكند ك ه بتواند اشتباها 
ت و يا تحریفها بايد مورد توج ه قرار گيرد.
مبلغ(كميت) و ه م ماهيت(كيفيت) اشتباها 

جهت محاسبه سطح اهمیت با استفاده از  Add-Inکاربردی Accounting and Auditing

 Functions for Excelالزم است  Add-Inمذکور را از  CDپیوست نصب نمایید .1روش
نصب  Add-Inدر فصل" Add-Inهای کاربردی اکسل" ،به طور مفصل تشریح گردیده است.

 Add-In .1مزبــور توســط ســایان پژوهــان طراحــی و ارائــه گردیــده اســت .بــه منظــور دریافــت آخریــن ویرایش
 Add-Inمزبــور ،ســایت زیــر را بازدیــد نمایید.
www.sayanpajoohan.com
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نمونهگیری در حسابرسی مبتنی بر اکسل 24
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ابزارهای اکسل در این فصل
توابع()Functions
ابزار  Random Number Generationدر  Add-Inکاربردی Analysis ToolPak
Subtotal
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ما در این فصل پس از بحث در رابطه با نمونهگیری و استفاده از اکسل در نمونهگیری ،به
ضرورت اجرای فنون رایانهای میپردازیم که «آزمون  100درصد تراکنشها» را در دستور
کار قرار داده است .محوریت اصلی این فنون مبتنی بر استفاده از رویکرد «سند رسی
ممنوع (تحلیل تراکنشها)» است که در کتاب «حسابرسی پیشرفته :اصول حسابسازی
1
در ایران و فنون رایانهای کشف تقلب برای حسابرسان مبتنی بر  Excelو »PowerPivot
بهعنوان یکی از سه رویکرد کشف تقلب معرفی شده است.

G

نمونهگیری

بخش 530استانداردهای حسابرسی ،با "عنوان نمونهگیری در حسابرسی و سایر
روشهای انتخاب اقالم برای آزمون" ،چنین بیان میدارد:
ي را جهت
ي مناسب 
ي بايد شيوهها 
ی حسابرس 
ي روشها 
س هنگا م طراح 
بند( .)2حسابر 
ي الز م را به
ن نمايد ك ه بتواند شواهد حسابرس 
ی تعيي 
ن به گونها 
ي آزمو 
ب اقال م برا 
انتخا 
ي كند.
ي گردآور 
ن حسابرس 
ی آزمو 
ي ب ه هدفها 
منظور دستياب 
 .1بهمنظور کسب اطالعات بیشتر در خصوص کتاب مزبور ،سایت زیر را بازدید نمایید.
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اکنون اسنادی که دارای جمعهای باالتری میباشند در باالی لیست قرار گرفته و شما میتوانید
نمونههای حسابرسی را بر مبنای جمعهای باالتر انتخاب نمایید.

عالوه بر نمونهگیری 100 ،درصد تراکنشها را آزمون کنید!
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در قرن بیست و یکم ،اجرای حسابرسی صرفاً بر اساس نمونهای از اسناد و تراکنشها ،امری غیرحرفهای
تلقی خواهد شد .هرچند که اجرای روشهای تحلیلی تا حدودی میتواند خطر حسابرسی نمونهگیری را
کاهش دهد« ،آزمون  100درصد تراکنشها» با استفاده از «فنون رایانهای کشف تقلب» 1ضرورت دارد.
حسابرسان با استفاده از فنون رایانهای میتوانند:
خریدها و فروشهای با قیمتهای بیشتر یا کمتر از نرخهای متعارف را استخراج کنند
نوسانات غیرعادی در مانده حسابها (از قبیل تنخواه ،موجودی کاال و  )...را کشف کنند
معامالت غیرمتعارف با اشخاص وابسته را با «داشبوردهای رسواکننده» برمال نمایند
و ...
کتاب «حسابرسی پیشرفته :اصول حسابسازی در ایران و فنون رایانهای کشف تقلب برای حسابرسان
مبتنی بر  Excelو  »PowerPivotآزمونهایی را خلق کرده است تا بتوانید با کمک شاه و وزیر ( Excelو
 )PowerPivotتراکنشهای متقلبانه را کشف نمایید .آزمونهای زیر صرفاً نمونهای از اصلیترین آنهاست:
آزمون یک و نیم برای و آزمون  50درصد سایان پژوهان
آزمونهای سینوسی سایان پژوهان
داشبوردهای رسواکننده سایان پژوهان
و ...
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)1. Fraud Detection Computer Techniques(FDCT
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تهیه کاربرگ تأییدیهها مبتنی بر جدول (25 )Table

ta

b

و جدول محوری ()PivotTable

Ke

ابزارهای اکسل در این فصل
جدول()Table
جدول محوری()PivotTable
توابع()Functions
Paste Special
AutoFilter
قالببندی شرطی()Coditional Formatting
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ما در این بخش قصد داریم عالوه بر تعریف ویژگیهای منحصربهفرد جداول( )Tableو
جداول محوری( ،)PivotTableبا ارائه مثالهای کاربردی ،راه را برای تهیه سریع و دقیق
کاربرگ تأییدیهها ،هموار نماییم .بنابراین پس از تشریح جنبههای تأییدیههای حسابرسی
بر اساس استانداردهای حسابرسی ،به تفصیل به بحث در ارتباط با چگونگی تنظیم کاربرگ
تأییدیهها با استفاده از دو ابزار قدرتمند اکسل( Tableو )PivotTableمیپردازیم.
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Ke

ta

b

در این مرحله شما میتوانید ستونهای حاوی عدد(مبلغ) را سه رقم سه رقم به وسیله کاما( ),جدا
نمایید و در صورتی که دادهها به طور کامل نمایش داده نمیشود و عرض ستونها به منظور نمایش
تمامی دادههای خانهها ،با دابل کلیک بر فاصله میانی بین دو ستون در قسمت سر ستونها ،تنظیم
نمایید(همچنین شما میتوانید پس از انتخاب کل کاربرگ تأییدیهها ،از گزینههای  Wrap textو Shrink
 to fitدر برگه  Alignmentکادر محاورهای  ،Format cellsاستفاده نمایید).

h

de

نکته :زمانـی کـه یـک گـزارش فعـال اسـت ،لیسـت فیلدهـای جـدول نمایـش داده میشـود .فیلدهایـی که در
بخشـی از جـدول محـوری بـکار رفتهاند در لیسـت با رنگ توپر نشـان داده میشـوند .برای فعال سـاختن

کلیـک نمایید.

G

مرحله سوم :سفارشی سازی جدول محوری تأییدیهها

oz
i

جـدول محـوری روی جایـی از آن کلیـک نماییـد و بـرای غیرفعـال کردن آن ،جـای دیگـر در کاربرگ را

فیلتر نمودن حسابهای غیرقابل استفاده جهت مشخص نمودن مبلغ خالص طلب یا بدهی
توجه کنید که در قسمت باالیی گزارش جدول محوری ،یک فلش پایین افتادنی(-)Drop-Downفلش
رو به پایین -وجود دارد .اگر روی آن کلیک نمایید ،اکسل لیستی از مقادیر موجود را نشان میدهد .با
انتخاب یا عدم انتخاب جداگانه آیتمهای این لیست که شامل  Select Allمیشود .شما میتوانید آنچه را
که در جدول محوری نشان میدهد را تغییر دهید.
ما در این قسمت ،حسابهایی که در تهیه جدول محوری تأییدیهها استفاده نمیشوند و در تعیین مانده
طلب یا بدهی اشخاص ،به نوعی مزاحم هستند فیلتر نمودهایم.
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ج فرايند تأییدخواهی
ي نتاي 
ارزياب 

Ke

ta

b

پس از تهیه کاربرگ تأییدیه و حسابهای دارای مغایرت و تأییدیههای واصل نشده ،حسابرس
میبایست نتایج فرایند تأییدخواهی را ارزیابی نماید ،و در صورت محدودیت یا ابهام ،بند شرط گزارش
حسابرسی 1را تنظیم نماید.
بخش  50-5استانداردهای حسابرسی ،با عنوان "تأییدخواهی برونسازمانی" ،در خصوص مغایرتهای
گزارششده توسط پاسخدهندگان ،چنین بیان میدارد:
ن را مورد
ط پاسخدهندگا 
ی گزارششده توس 
ي مغایرتها 
ل و فراوان 
س همچنين ،دالي 
بند( .)35حسابر 
ي واحد مورد رسيدگي
ق حسابدار 
ف در سواب 
ت نشاندهنده تحري 
ن اس 
ت ممك 
توج ه قرار ميدهد .مغاير 
ی مالي ،ارزيابي
ن را بر صورتها 
ت اثر آ 
ن و اهمي 
ف را تعيي 
ل تحري 
س دالي 
ن حالت ،حسابر 
باشد ك ه در اي 
ی اجرا و حدود روشهای
س ماهيت ،زمانبند 
ف باشد ،حسابر 
ت نشان ه يك تحري 
ميكند .چنانچ ه مغاير 
ي ميكند.
ن شواهد مورد نياز ،دوباره بررس 
ي فراه م كرد 
ي الز م را برا 
حسابرس 
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 .1نمونه بند حسابرسی تأییدیهها به صورت زیر است:
پاســخ تأییدیههــای ارســالی جهــت ســرفصل حســابها و اســناد دریافتنــی و موجــودی کاالی امانــی مــا نــزد دیگــران بــه ترتیــب
بــه مبالــغ  24529و  17856میلیــون ریــال  ،ســرفصل حســابهای پرداختنــی بــه مبلــغ  35746میلیــون ریــال و بانکهــای
ملــت شــعبه مرکــزی  ،صــادرات شــعبه مرکــزی  ،ملــت شــعبه ولیعصــر تــا تاریــخ تنظیــم ایــن گــزارش واصــل نگردیــده
اســت  .همچنیــن خالــص مغایــرت موجــود در ســرفصل حســابهای پرداختنــی بــه مبلــغ 15786میلیــون ریــال از بابــت ســازمان
خصوصیســازی و شــرکت ســایان اســت کــه مانــده طلــب خــود را بــه ترتیــب بــه مبالــغ 27864و 12078میلیــون ریــال بیشــتر
و کمتــر اعــام نمــوده اســت .
بــا توجــه بــه مراتــب فوقالذکــر تعييــن تعديــات احتمالــي ناشــي از مراتــب فــوق منــوط بــه ارســال پاســخ تأییدیههــای در
خواســتي و رفــع مغايــرت احتمالــي خواهــد بــود .
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ta
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نرم افزار استخراج داده


Ke

ابزارهای اکسل در این فصل
AutoFilter
Go to Special
فیلتر پیشرفته()Advanced Filter
جدول محوری()PivotTable
ترفند FillBlanks
 Add-Inکاربردی FillBlanks
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ممیزان مالیاتی باید بسیار هوشیارتر و خبرهتر از حسابرسان مستقل ،باشند .اهمیت این
موضوع به دلیل تعیین درآمد مشمول مالیات و اخذ مالیات منطقی مبتنی بر درآمد واقعی،
روشن است .سهلانگاری در انجام این وظیفه خطیر ،عدم رعایت مساوات در اخذ مالیات،
تضییع حقوق دولت و نارضایتی مؤدی را به همراه خواهد داشت.
"تخصیص زمان کم در رسیدگیها"" ،تونلی تفکر کردن "1و "عدم در نظر گرفتن سطح
اهمیت حسابرسی "2از جمله مواردی هستند که غالباً غیرحرفهای بودن حسابرسیها و
ناعادالنه بودن درآمد مشمول مالیات تعیینشده را به همراه خواهد داشت.3
 .1بــرای مثــال بــه رد دفاتــر بــه دلیــل عــدم ثبــت یــک رویــداد مالــی غیــر موثــر بــر درآمــد مشــمول مالیــات
ثبتنشــده اشــاره نمــود.
 .2بــرای مثــال بــه رد دفاتــر بــه دلیــل عــدم ثبــت یــک رویــداد مالی کــم اهمیــت (از دیدگاه حسابرســان مســتقل)
اشــاره نمود(ســطح اهمیــت بــه طــور مفصل در فصــل "ســطح اهمیت در حسابرســی" تشــریح گردیده اســت).
 .3مــن بــا بســیاری از شــرکتها برخــورد کــردهام کــه بــه دلیــل تبعیــض و غیرحرفـهای بــودن درآمــد مشــمول
مالیــات تعیینشــده ،قانونــی کار کــردن را کنــار گذاشــته و بــه سیســتمهای حسابســازی (دو سیســتمی)
روی آوردهانــد .چــرا کــه بــه اعتقــاد آنهــا همیشــه دو سیســتمی بــودن ،الاقــل پرداخــت مالیــات حقیقــی را بــه
همــراه خواهــد داشــت.
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در این فصل به طور خاص و در سایر فصلهای این کتاب ،فنونی به منظور انجام حسابرسی در زمان
کمتر و باکیفیت ،مطرح شده است .شما به عنوان حسابرسان مالیاتی میتوانید با اجرای این فنون ،فرآیند
حسابرسیتان را بهبود بخشید.

استفاده از اکسل به عنوان یک نرمافزار استخراج داده

Ke

ta

b

استفاده از نرمافزارهای استخراج داده 1به سرعت در مؤسسات حسابرسی سایر کشورها در حال افزایش
است .این در حالی است که حسابرسان ما هنوز به روشهای سنتی ،وظایف خود را انجام میدهند.
اکسل که یکی از نرمافزارهای استخراج داده به حساب میآید ،قابلیتهای فراوانی در استخراج داده از
سیستمهای مختلف حسابداری صاحبکاران و تجزیه و تحلیل دادهها ،را دارد.
بکار گیری اکسل به عنوان یک نرمافزار استخراج داده ،نیازمند تنظیم و تدوین جدولی از دادههای
حسابداری در خصوص اطالعات حسابداری بر مبنای سیستم حسابداری خواهد بود .در این زمینه شما
میتوانید از نرمافزار حسابداری اطالعات را به اکسل منتقل نمایید و در صورتی که نرمافزار مورد استفاده
این ویژگی را ندارد ،شما میتوانید با استفاده از فنون یادشده در فصل" انتقال اطالعات به اکسل" اطالعات
مورد نیاز را تدوین نمایید.
پس از انتقال اطالعات ،با استفاده از فنون زیر میتوانید گزارشهای مورد نیاز خود را حسب مورد
استخراج نمایید.
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ابزار فیلتر()AutoFilter

G

به منظور فعال کردن ابزار  AutoFilterدر یک جدول داده ،یکی از خانههای اولین سطر جدول داده را
انتخاب و از برگه  Filter ،Dataرا کلیک نمایید .به منظور غیرفعال کردن ابزار  ،AutoFilterعمل مزبور را
مجددا ً تکرار نمایید.
نکته :در صورتـی کـه محـدوده داده را بـه جـدول( )Tableتبدیـل کـرده باشـید ،ابـزار  AutoFilterبه طور
پیشفـرض فعـال خواهـد بود.

فایل" "Database of Accounting in Excel.xlsxرا باز کنید .و کاربرگ اسناد حسابداری را فعال نمایید.
ابزار  AutoFilterرا با استفاده از یکی از روشهای گفتهشده فعال نمایید.
استخراج هزینههای ثبتشده در ارتباط با حقوق و دستمزد و حقالزحمه پیمانکاران
 -1ستون عنوان گروه را به صورت زیر فیلتر نمایید.

1. Data extraction software

)Baraye Kharid Noskheh Chapi + CD (Faylhaye Excel Va Office 2016
www.sayanpajoohan.com

Microsoft Excel

:مشش و  تسیب لصف هداد جارختسا رازفا مرن ناونع هب لسکا زا  هدافتسا :یتایلام یسرباسح

حسابرسان مالیاتی باید گامی بلندتر بردارند!

«استقالل» و «شک اندیشی حرفهای» حسابرسان مالیاتی شگفتانگیز است؛ اگر آن را با «فنون
رایانهای کشف تقلب» 1آمیخته نمایند 3 ،عنصر اصلی «مثلث کشف تقلب» 2کامل خواهد شد و ماحصل
اجرای چنین حسابرسیای ،اعجاب انگیز خواهد بود.
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من در کتاب «حسابرسی پیشرفته :اصول حسابسازی در ایران و فنون رایانهای کشف تقلب برای
حسابرسان مبتنی بر  Excelو  ، 3»PowerPivotچکلیست ویژهای را برای حسابرسان مالیاتی طراحی
کردهام .اجرای آزمونهای بحث شده در کتاب مزبور میتواندهزینههای غیرقابلقبول مستندی را متکی بر
«آزمون  100درصد تراکنشها» در اختیار حسابرسان مالیاتی قرار دهد .برای مثال حسابرسان مالیاتی به
کمک فنون آموزش داده می توانند بیش نمایی هزینهی مصرف مواد را با کمک فنون رایانهای و تحلیل
مواد مصرفی ( ) BOM4بهصورت ریالی مشخص نمایند و مصرف نامساعد مواد را بهعنوان «هزینهی
غیرقابلقبول» گزارش نمایند.

G
)1. Fraud Detection Computer Techniques(FDCT

« .2مثلــث کشــف تقلــب» بهطــور مفصــل در کتــاب «حسابرســی پیشــرفته :اصــول حسابســازی در ایــران و فنــون رایان ـهای کشــف
تقلــب بــرای حسابرســان مبتنــی بــر  Excelو  »PowerPivotمــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت.
 .3بهمنظور کسب اطالعات بیشتر در خصوص کتاب مزبور ،سایت زیر را بازدید نمایید.
www.sayanpajoohan.com
4. Bill Of Material

)Baraye Kharid Noskheh Chapi + CD (Faylhaye Excel Va Office 2016
www.sayanpajoohan.com

447

Microsoft Excel
فصل بیست و هفتم

حسابرسی وجوه نقد :حسابرسی حسابهای بانکی 27

ta

b

با اکسل

Ke

ابزارهای اکسل در این فصل
توابع()Functions
AutoFilter
جدول محوری()PivotTable
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کلید حسابرسی تقلبات در پروراندن ذهنیتی است که در هر وضعیت نه تنها آراستگی
مشهود را ،بلکه نارساییها و نقصهایی را هم که ممکن است در پس آن آراستگی باشد،
درک کند(بولونا و لیندکوئیست.)2006 ،
حسابرسان در هنگام کار با اطالعات و رویدادهای مالی ،و تهیه گزارشهای الزم با
چالشهای زیادی مواجهاند .ممکن است یک حسابرس با توجه به سوابق کاری متعدد
خود ،تجزیه و تحلیلهای زیرکانهای را اجرا نماید اما اعمال و اجرای اینگونه تجزیه و
تحلیلها ممکن است با اشتباهها یا مشکالتی همراه باشد.
به اعتقاد من ،حسابرسان به صرف عضویت در ارگانی که به "خبره" بودن نامآشناست،
خبره تشخیص داده نخواهند شد ،بلکه حسابرسان کارآمد دارای چشمانی تیزبین ،هوشی
نبوغ آمیز و مغزی فهمیدهاند که با رویکرد تفکر سیستمی ،حسابرسی خود را طراحی و
اجرا میکنند.
فرض کنید آقای شفیعی به عنوان حسابرس شرکت پژوهان ،قصد دارد نسبت به
عدم سوءاستفاده از حسابهای بانکی ،اطمینان حاصل نماید .او در ابتدا کار را با بررسی
آخرین صورت مغایرت بانکی پایان سال مالی مورد رسیدگی شروع میکند .پس از اعمال
کنترلهای مورد لزوم نسبت به صورت مغایرتها ،کار در همین جا تمام نمیشود .در

G
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مرحله بعد به منظور اطمینان از عدم سوءاستفاده از حسابهای بانکی او نیازمند گزارشی خواهد بود که
جمع گردش مالی بدهکار و بستانکار صورت حساب بانکی را با جمع گردش مالی بستانکار و بدهکار دفاتر
حسابداری ،مقایسه نماید.

Ke

ta

b

تهیه این گزارش و مقایسه گردش بانک با دفاتر به این دلیل است که حسابرس نسبت به عدم
برداشتهای غیرمجاز و تأمین مجدد وجه در طی سال مالی اطمینان حاصل نماید .بدیهی است اگر
شخصی در ابتدای سال مالی مبلغ  100/000/000ریال را برداشت و در ماههای پایانی سال مجددا ً به
حساب واریز نماید مطمئناً سایر کنترلها ،اینگونه برداشتها را کشف نخواهد کرد.
ما این کار را با تهیه گزارشی ماهانه تهیه میکنیم به نحوی که جمع گردش ماهانه بدهکار و بستانکار
به صورت حساب بانکی را با جمع گردش ماهانه بستانکار و بدهکار دفاتر حسابداری مقایسه شود.
اکنون وقت آن رسیده تا قدرت زیادی که جداول محوری درون خود پنهان کردهاند آشکار شود.
قابلیتهای درون جدول محوری منتظر هستند تا به کمک شما جدول محوری را به صورتی که دوست
دارید درآورید.
فنونی که در این بخش ارائه میشود شما را قادر خواهد کرد تا به ماورای جدول محوری رفته و نحوه
سفارشی کردن جدول محوری را یاد بگیرید .قبل از هر چیز شما باید جدول مبنای جدول محوری را تهیه
نمایید .تهیه این جدول مستلزم استانداردسازی دادهها و تهیه کاربرگ تلفیقی است.

h

de

استانداردسازی دادهها

oz
i

چرخه کلی فرآیند مطابقت گردش بدهکار صورتحساب بانکی با گردش بستانکار دفاتر و مطابقت
گردش بستانکار صورتحساب بانکی با گردش بدهکار دفاتر به صورت زیر است.

G
جدول محوري
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b
ta

بررسی مغایرتها

Ke

به طور معمول جمع گردش بدهکار حساب بانکی طبق دفاتر با جمع گردش بستانکار حساب بانکی
طبق صورت حساب بانکی و همچنین جمع گردش بستانکار حساب بانکی طبق دفاتر با جمع گردش
بدهکار حساب بانکی طبق صورتحساب بانکی میبایست برابر باشد .عدم تطابق این گردشها باهم ،ممکن
است به یکی از دالیل زیر باشد:
 -1برداشتها و واریزهای غیرمجاز
 -2اشتباه حسابدار
 -3اشتباه بانک
اشتباه حسابدار را میتوانید با بررسی ثبتهای حسابداری صادرشده در سیستم حسابداری که باعث
ایجاد مغایرت و عدم تطبیق گردش بانک با حسابداری شده ،توجیه نمایید .همچنین اشتباه بانک که
عموماً ناشی از اشتباه کارمند بانک در ثبت چکها یا فیشهای واریزی است ،میبایست توجیه شود.
تاکید میشود حسابرس میبایست در خصوص تاریخهای برداشت و واریز وجه ناشی از اشتباههای
حسابدار بانک ،حساس باشد .به طور معمول اینگونه اشتباهات در یک تاریخ رخ میدهد و در همان تاریخ
نیز ثبت اصالحی در سیستم بانک اعمال میشود در غیر این صورت (زمانی که اصالح اشتباه توسط بانک
با تأخیر چندروزه انجام گرفته است) ،حسابرس باید علت را جویا شود.

h

de

oz
i

G

نکته :مطالـب ایـن فصـل صرفـ ًا ترفنـد کوتـاه و موجـزی از حسابرسـی وجـوه نقـد بـود .کتـاب «حسابرسـی

پیشـرفته :اصـول حسابسـازی در ایـران و فنـون رایانهای کشـف تقلـب برای حسابرسـان مبتنی بـر Excel

و  »PowerPivotاز همیـن نویسـنده ،علاوه بـر مـروری مختصـر بر حسابرسـی سـرفصلهای مختلف

حسـابداری (ازجملـه موجـودی نقـدو بانـک ،حسـابهای دریافتنـی ،جـاری شـرکا و )...بـه شـیوه سـنتی،
حسابرسـی تمامـی سـرفصلهای حسـابداری بـا رویکـردی سیسـتمی و مبتنـی بـر فنـون رایانـهای کشـف
تقلـب آمـوزش داده اسـت.
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اقالم راکد و سنواتی در حسابرسی صورتهای مالی

Ke

ta

b

مبتنی بر جدول محوری()PivotTable

29

h
oz
i

de

ابزارهای اکسل در این فصل
جدول محوری()PivotTable
توابع()Functions
ابزار Paste Special

G

از بارزترین بندهای گزارشهای حسابرس مستقل ،بند اقالم راکد و سنواتی حسابهای
دائم است .این بند که همیشه از آن به عنوان محدودیت در حسابرسی یاد میشود در اکثر
شرکتهای مورد حسابرسی نمود دارد .با توجه به اینکه شرکتها عمدتاً دارای مطالبات و
بدهیهایی میباشند که از سنوات گذشته منتقلشده و تا تاریخ صدور گزارش حسابرسی
تسویه نگردیدهاند تهیه و تنظیم بند گزارش حسابرسی مربوطه زمان زیادی از عملیات
حسابرسی را در بر میگیرد.

تعریف اقالم راکد و سنواتی

اقالم راکد و سنواتی به اقالمی از مطالبات(حسابها و اسناد دریافتنی ،علیالحسابها
و پیشپرداختها و )..و بدهیها(حسابها و اسناد پرداختنی ،پیش دریافتها و )...
اطالق میشود که در سال قبل از سال مورد رسیدگی منتقلشده و تا تاریخ گزارش
حسابرسی(تاریخ خروج کارکنان حسابرسی از واحد مورد رسیدگی) تسویه نگردیده است.
به عبارتی دیگر با توجه به اینکه از زمان ایجاد طلب یا بدهی زمان زیادی گذشته و تسویه
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فرایند محاسبه اقالم راکد و سنواتی با استفاده از جدول محوری()PivotTable

فرآیند محاسبه اقالم راکد بر اساس آنچه در قسمتهای قبل عنوان شد ،به صورت زیر است .ما در این
قسمت به بررسی و تشریح چگونگی محاسبه مبلغ سنواتی حساب کل "حسابها و اسناد دریافتنی تجاری"
در سال مالی مورد رسیدگی  ،1386میپردازیم.
فایل " "Gozareshe Arghame Raked Ba PivotTable.xlsxرا باز کنید.

b
ta
Ke
h
de

جدول محوري اقالم راکد

oz
i

انتقال دادهها (ماندههای افتتاحیه و گردش حسابها) به اکسل

G

دادههای مورد نیاز را با توجه به گزارش تشریح شده در قسمت قبل را که شامل اجزاء زیر است با
توجه به آنچه در فصل "انتقال اطالعات به اکسل" عنوان شد ،به اکسل منتقل نمایید .با توجه به عملکرد
نرمافزارهای حسابداری ،انتقال دادههای گزارش مزبور به اکسل ،در سه مرحله انجام میشود.
 -1انتقال مانده افتتاحیه حسابها در سال مورد رسیدگی :جهت تهیه این گزارش ستونهای کد
حساب(تفصیل) ،عنوان حساب(تفصیل) ،و مبلغ مورد نیاز است که با تهیه تراز آزمایشی سند
افتتاحیه و انتقال آن به اکسل ،قابل تهیه است .در مثال مورد بررسی ،کاربرگ "گردش در سند
افتتاحیه ،"1386را مشاهده نمایید.
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آزمونهای نرمافزار حسابرسی 1با اکسل

31

b
ta

Ke

ابزارهای اکسل در این فصل
توابع()Functions
ابزار  Descriptive Statisticsدر  Add-Inکاربردی Analysis ToolPak
جدول محوری()PivotTable
ابزار  Regressionدر  Add-Inکاربردی Analysi ToolPak
قالببندی شرطی()Conditional Formatting

h

de

oz
i

"حسابرسان باید روالهای مشخص محتوایی به منظور کشف تقلب در طرح
حسابرسیشان بگنجانند .مطابق استانداردهای حسابرسی ،کشف تقلب امری جانبی یا
اتفاقی در رابطه با حسابرسی مالی است .این است که بسیاری از حسابرسان یا متوجه
نشانههای جریانات تقلب آمیز نمیشوند ،یا به خودشان میقبوالنند که چنین جریاناتی
بیرون از محدوده کارشان است و حسابرس مسئولیتی ندارد 2که درباره چنان موضوعاتی
اقدام کند"(بولونا و لیندکوئیست.)2006 ،
متن فوق قسمتی از قانون کشف و افشای تقلبات مالی مصوب  1986ایاالتمتحده
آمریکا است .با توجه به آنچه در حرفه حسابرسی در کشور ما در جریان است ،ضروری به
نظر میرسد دگرگونسازی قابلتوجهی در فرایند حسابرسی از طرف سازمانهای ذیربط
ابالغ و اجرایی شود.

G

" .2مسئولیت حسابرسان" به تفصیل در فصل "کشف تقلب با اکسل" تشریح گردیده است.

1. Audit Software
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b

در اجتماع تجارت پیشگی کسانی بر این باورند که این حرفه از پذیرش تغییر اکراه دارد و واکنش آن
به انتقادات کند است ،که شاید هم تمایلی به واکنش ندارد .همین نگرانی در فاینانشال پست سوم ژوئن
 1988چنین بیان شده است:
"این حرفه توانایی آن را دارد که تا روز قیامت نسبت به گزارشهای کمی و کاستی خود بیاعتنا بماند.
به خاطر استفادهکنندگان صورتهای مالی حسابرسی شده به دست حرفهای هایمان ،امیدواریم که همین
بیاعتنایی شامل گزارش کمسیون(تردوی) برای مطالعه در انتظارات عمومی از حسابرسیها 1نشود".
حرفه حسابداری برای آنکه نقش مهم خود را در حفظ کارایی بازارهای معامالت سرمایهای حفظ کند،
باید استانداردهای حسابداری و حسابرسی را با شتاب بیشتری بهبود بخشد .که اگر چنین نکنیم ،منسوخ
میشویم و جایگاه و اعتبار اجتماعی مان از دست میرود(بولونا و لیندکوئیست.)2006 ،

ta

چرا حسابرسان باید «آزمونهای نرمافزار حسابرسی» را فرا گیرند؟

Ke

حفظ «جایگاه واعتبار اجتماعیمان» مستلزم «اجرای فنون رایانهای کشف تقلب» و اجرای «فنون
رایانهای کشف تقلب» مستلزم فراگیری ترفندها و آزمونهایی است که توسط نرمافزارهای حسابرسی اجرا
میشود؛ بنابراین حسابرسان نباید از «پذیرش تغییر» اکراه داشته باشند و میبایست مبتکر رویکردها و
فنونی باشند تا از حیثیت و اعتبار حرفهی حسابرسی به شیوه ارزشمندتری دفاع کنند .کتاب «حسابرسی
پیشرفته :اصول حسابسازی در ایران و فنون رایانهای کشف تقلب برای حسابرسان مبتنی بر  Excelو
 »PowerPivotمیتواند قدرت حسابرسان را در کشف تقلب بهگونهای کارا و اثربخش دگرگون نماید.
2

h

de

oz
i
G
آزمونهای حسابرسی که در ادامه تشریح میشود ،میتواند نقطه شروعی باشد تا حسابرسان فرایندهای
حسابرسیشان را در حرفهشان دگرگون نمایند .این آزمونها همچنین به مراجع مسئول در ارتباط با
حسابرسی میتواند کمک نماید تا بایدها و نبایدهای مشخصی را در حسابرسی ،طراحی و اجرایی نمایند.

1. Report Of The Commission To Study The Public s Expectations Of Audits
)2. Fraud Detection Computer Techniques(FDCT
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دو نوع آزمون در نرمافزار حسابرسی وجود دارد .یک دسته آنهایی هستند که در ماهیت تحلیل
میکنند و دستهای دیگر بر بکار بردن تحلیل بر روی دادههای لیست شده مورد استفاده قرار میگیرند.1
این آزمونها و گزارشهای تحلیلی عبارتاند از:
آزمونهای تحلیلی
گزارشهای تحلیلی(مدیریتی) داده

آزمونهایتحلیلی

2

Ke

ta

b

آزمونهای تحلیلی ،ارزیابی اطالعات مالی به وسیله مطالعه ارتباطهای احتمالی میان دادههای مالی و
غیرمالی برای تعیین اینکه حسابهای ترازنامهای منطقی هستند(.)AICPA.SAS56
بخش  52استانداردهای حسابرسی روشهای تحلیلی را به صورت زیر تعریف نموده است:
ت و روابط
ي نوسانا 
ل پيجوي 
ي عمده ،شام 
ل نسبتها و روندها 
ي تجزي ه و تحلي 
ي يعن 
ی تحليل 
"روشها 
ت دارد يا از مبال غ پيشبينيشده ،انحراف
ت مربوط ،مغاير 
ت آمده ك ه با ساير اطالعا 
ی به دس 
ي و غیرمال 
مال 
دارد".
حسابرسان میتوانند با استفاده از پرچمهای قرمز یا عالئم هشداری که بررسیهای تحلیلی در اختیار
آنها قرار میدهد ،میتوانند حسابرسی خود را بهبود بخشند .اهمیت این عالئم زمانی اهمیت پیدا کردند
که "کمسیون ملی رسیدگی به تقلب در گزارشهای مالی" طی گزارشی که به وسیله "انجمن حسابداران
رسمی آمریکا" منتشر شد اعالم کرد که  36درصد دعاوی و پروندههایی که به وسیله "کمسیون اوراق
بهادار و بورس" علیه حسابرسان و مؤسسات حسابرسی تشکیل گردیده است مبنی بر اینکه در جریان
حسابرسی به بعضی عالئم هشدار توجه ننموده ،آنها را با شک کافی تلقی نکرده و چراغهای قرمز را
ندیدهاند و یا نادیده گرفتهاند(بولونا و لیندکوئیست.)2006 ،
ما در اینجا آزمونهای تحلیلی زیر را نشان خواهیم داد.
 -7طبقهبندی
 -1تحلیل افقی
 -8سن بندی
 -2تحلیل عمودی
 -9قانون بنفورد
 -3نسبتها
 -10رگرسیون
 -4تحلیل روند
 -11شبیهسازی مونتکارلو
 -5ارزیابیهای عملکرد
 -6آمارها

h
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 .1آزمونهــای نــرم افــزار حسابرســی بــا محوریــت مقالــه زیــر از ریچــارد النــزا و بــر پایــه مثالهــای کاربــردی و عملــی در محیــط
حسابرســی بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت.

Lanza Richard. B,(2006)Using Excel as an Audit Software. Available from: http://www.auditsoftware.net
 .2به منظور کسب اطالعات بیشتر درباره روشهای تحلیلی ،به فصل "روشهای تحلیلی مبتنی بر اکسل" مراجعه نمایید.
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تراز شرکت پارت:

Ke

ta

b

تراز شرکت آریا:

h
oz
i

de

کاربرگ(تراز) تلفیقی:

G
نکته :تهیـه کاربرگهـای تلفیقـی را عمومـ ًا بـا اسـتفاده از فرمانهـای  Copyو  Pasteانجـام میشـود .توجـه
داشـته باشـید در زمـان تهیـه کاربـرگ تلفیقـی ،همیشـه فیلـدی را به کاربـرگ اضافـه نمایید کـه ماهیت

دادههـای متناظـر هـر ردیـف را نشـان دهـد .تهیـه کاربـرگ هـای تلفیقـی بـه این سـبک ،بـه شـما اجازه

خواهـد داد تـا در تجزیـه و تحلیـل دادهها و تهیه گزارشها بـه کمک ابزارهـای Subtotal ،AutoFilter

و جـدول محـوری( ،)PivotTableقـدرت مانـور بیشـتری داشـته باشـید .در کاربـرگ تلفیقـی مثـال باال،
سـتون شـرکت ،ماهیـت دادههـای هـر تراز را مشـخص نموده اسـت.
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توابع/فیلدهایمحاسباتی

ایجاد فیلدهای محاسباتی به کمک توابع اکسل در تمامی قریب به اتفاق فصول این کتاب استفاده شده
است .برای مثال شما میتوانید تهیه کاربرگ تأییدیه بانکها را در فصل "تهیه کاربرگ تأییدیهها مبتنی
بر جداول ) (Tableو جداول محوری ( ")Pivot Tableرا مورد بررسی قرار دهید.
جدول متقاطع یا جدول محوری()PivotTable

Ke

ta

b

جداول متقاطع یا جداول محوری به شما اجازه میدهد تا از میان دادههای به ظاهر بیمعنی ،گزارشهای
کاربردی و تحلیلی را استخراج نمایید .جداول محوری که یکی از شگفتانگیزترین ابزارهای اکسل است،
قدرت زیادی در تحلیل و استخراج گزارشهای سریع و انعطافپذیر دارد .برای مثال ابزار جدول محوری
در فصل "تهیه ارقام راکد و سنواتی"" ،تهیه کاربرگ تأییدیهها مبتنی بر جداول ) (Tableو جداول محوری
( ")Pivot Tableو "تهیه صورتهای مالی تلفیقی" مورد استفاده قرار گرفته است.
نکته :بـا ارائـه ابـزار قدرتمنـد PowerPivotاز نسـخه  2010اکسـل ،تجمیـع و تجزیـه و تحلیـل دادههـا بـا

h

جـداول محـوری اکسـل ،قدرتمنـد تـر از گذشـته شـده اسـت .تجزیـه و تحلیـل دادهها بـا بهرهگیـری از

de

 ،PowerPivotتوانایـی شـما را در سـاختن گزارشهـای تحلیلی ،به طرز چشـمگیری افزایـش خواهد داد.
از جملـه ویژگیهـای ارزشـمند ایـن ابـزار ،سـاختن جـداول محـوری مبتنـی بـر دادههـای چندیـن جدول

داده از منابـع اطالعاتـی مختلـف میتـوان اشـاره نمـود .همچنیـن بکارگیـری  ،PowerPivotاسـتفاده از

oz
i

توابـع قدرتمنـد  DAXدر سـاختن فیلدهـای محاسـباتی را امکانپذیر خواهـد نمود .با توجه به گسـتردگی

مبحـث  ،PowerPivotتشـریح جنبههـای اسـتفاده از این ابـزار قدرتمند از حوصله این کتاب خارج اسـت.

شـما میتوانیـد بـه منظـور آشـنایی با نحـوه کار ایـن ابـزار تحلیلـی قدرتمند ،بـه کتـاب «PowerPivot
اکسـل و هـوش تجـاری» از همین نویسـنده مراجعـه نمایید.

G

 for Excelو راهنمـای جامـع و کاربـردی فرمول های اکسـل برای حسـابداران ،حسابرسـان ،حرفهای های

تکراریها()Duplicates

شما به کمک اکسل میتوانید اقالم تکراری را در یک فایل با یک فیلد مشترک شناسایی نمایید .ثبت
دو یا چند بار یک فاکتور فروش یا خرید ،میتواند اثرات فوقالعاده باالیی بر نتیجه وضعیت مالی و عملکرد
مالی یک شرکت داشته باشد .به صورتی که اشتباه در ثبت تکراری رویدادهای مالی چه به دلیل قصور
باشد و چه ناشی از سهلانگاری ،نتایج گمراهکنندهای را در ماحصل گزارشهای مالی (ترازنامهای یا سود
و زیانی) خواهد داشت.
یک حسابرس خبره ،میتواند با استفاده از اکسل اینچنین تحریفاتی را کشف نماید.
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نمونه

ایجاد رندم یا انتخاب نمونه از یک جمعیت مشخصشده را میتوان به کمک اکسل انجام داد .به منظور
آشنایی با نحوه و چگونگی نمونهگیری در حسابرسی با اکسل به فصل "نمونهگیری در حسابرسی مبتنی
بر اکسل" مراجعه نمایید.
تلخیص

b

اکسل به شما این امکان را میدهد که مبالغ عددی را بر مبنای یک فیلد کلیدی ،تجمیع نمایید .ابزار
 Subtotalاین عملکرد را انجام میدهد .به منظور مشاهده نحوه چگونگی کار با ابزار  Subtotalبه فصل
"حسابرسی وجوه نقد :میانگین موزون نزد تنخواه داران" مراجعه نمایید.

Ke

ta

ماحصل یادگیری آزمونهای نرمافزار حسابرسی :توانایی برای اجرای «فنون
1
رایانهای کشف تقلب»

oz
i

de

h

اکنون که شما بر آزمونهای نرمافزار حسابرسی مسلط شدید ،میتوانید «فنون رایانهای کشف تقلب»
را اجرا نمایید .اجرای «فنون رایانهای کشف تقلب» ،نخست اینکه قدرت خالقیت و نبوغ شما را در امر
حسابرسی و کشف تقلب دگرگون مینماید و دوم اینکه از شما فرد شاخصی میسازد که به سنت بسنده
نکرده و فنون نوین را به خدمت میگیرد؛ بهگونهای که توانایی شما در اجرای «فنون رایانهای کشف
3
تقلب» ،همچون نماد «کلید »2خواهد بود که شما را از دیگران متمایز خواهد ساخت.

G
)1. Fraud Detection Computer Techniques(FDCT

 .2رئیسجمهــور روحانــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران در ســال  ،1392از نمــاد «کلیــد» در تبلیغــات ریاســت جمهــوری
بهــره گرفت.انتخابــات ریاســت جمهــوری یازدهــم در حالــی بــا نتیجهایغیرقابلپیشبینــی بــه پایــان رســید کــه شــیوههای جدیــد
انتخاباتــی و ارائــه نمــاد در تعییــن پیــروز انتخابــات نقشــی تعیینکننــده ایفــا کــرد .کارشناســان معتقدنــد طــرح نمــاد «کلیــد»
از ســوی ســتاد حســن روحانــی کــه خــود او در اولیــن برنامــه تلویزیونــی از آن رونمایــی کــرد بــه مــوج ایجــاد شــده در روزهــای
http://www.mehrnews.com/news/2112246
پایانــی انتخابــات کمــک شــایانی کــرد.
« .3فنــون رایانـهای کشــف تقلــب» در کتــاب «حسابرســی پیشــرفته :اصــول حسابســازی در ایــران و فنــون رایانهای کشــف تقلــب برای
حسابرســان مبتنــی بــر  Excelو  »PowerPivotبهصــورت کامـ ً
ا مبتکرانــه و کاربــردی مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت .بهمنظــور
www.sayanpajoohan.com
کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص کتــاب مزبــور ،ســایت زیــر را بازدیــد نماییــد.
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آزمون حسابهای دریافتنی :کشف کاله به کاله

1

32

b
ta
Ke

ابزارهای اکسل در این فصل
توابع()Functions
 Add-Inکاربردی Data Minig

oz
i

de

h

حسابرس باید یاد بگیرد که مانند دزد فکر کند"-ضعیفترین نقطههای ضعف در
این زنجیره کنترلهای داخلی کجاست؟  -حسابرسان خوب لزوماً دارای حس ششم
نیستند :بلکه حواسشان آماده و گوش به زنگ است؛ تلقینات و اشارات را پذیرایند؛ آماده
دیدن و شناختن چیزهای غیرعادیاند .هم کل را میبینند ،هم جای خالیش را .شرالک
هومز(2قهرمان مشهور داستانهای پلیسی داستاننویس انگلیسی به نام سرکانان دویل)3
چنین استعدادی برای دیدن چیزهای غیرعادی داشت :سگی که پارس نمیکرد!
تقلباتی از قبیل شیادی هاروی 4از جمله مواردی است که با کاله به کاله کردن اقدام
به تقلب و کالهبرداری شده است.

G

1. Lapping
2. Sherlok Holmes
3. Sir Arthur Conan Doyle

 .4شــرکت حملونقــل اســمیت مالــک یــک پایانــه کامیــون در بلــه ویــل انتاریــو کانــادا بــود .کارمنــد دایــره
حســابهای دریافتنــی شــرکت بــه نــام خانــم هــاروی ،بــه مــدت هشــت ســال خدمــت ،وفــاداری و صداقــت
خــود را بــه اثبــات رســانیده بــود .کار اصلــی خانــم هــاروی ایــن بــود کــه همـهروزه وجــوه دریافتــی را بــا اصــل
صورتحســابهای فــروش تــراز کنــد و صــورت واریــز نقــدی بــه بانــک را بــا گــزارش نقــدی بــرای پــردازش
رایانـهای تهیــه کنــد .او همچنیــن همــه چکهــای رســیده از مشــتریان را کــه حســاب خریــد نســیه داشــتند
پــردازش میکــرد بــه ایــن صــورت کــه چکهــا را بــا نســخههای فــروش مربــوط بــه خودشــان مطابقــت
مـیداد ،و بــر ایــن اســاس صــورت واریــز آنهــا را بــه حســاب بانکــی ،بــا گــزارش دریافتنیهــا بــرای واردکــردن
در رایانــه تهیــه میکــرد .او گزارشهــای وجــوه نقــد و حســابهای دریافتنــی مربــوط را بــه همــراه وجــه نقــد و
چکهــای مشــتریان ،بــرای امضــا بــه مدیــر خــود ارائــه م ـیداد.
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تاریخچه

Ke

ta

b

کش رفتن از دریافتهای نقدی ،کاله به کاله به وسیله حسابهای دریافتنی ،و دزدی به نام کارکنان
و فروشندگان موهوم ،از تقلباتی است که عموماً به کارکنان رده پایین اختصاص دارد .از سوی دیگر،
شناسایی پیش هنگام فروشها ،به تعویق افکندن ثبت هزینهها ،و بزرگنمایی حساب موجودی همه
دستساخت مدیریت ارشد است .همه اینها را میتوان از طریق آزمونها و فنون حسابرسی کشف کرد،
اما فقط به این شرط که حسابرس بخواهد آزمونها و فنون را بکار گیرد(بولونا و لیندکوئیست.)2006 ،
"تاکید بر تعداد سالهای تجربه موسسه به جای تاکید بر بکار گیری فنون کشف تقلب"" ،گرایشهای
ذهنی منسوخشده" و "تونلی تفکر کردن" ،حسابرسان را در کشف تقلبات ناکام گذاشته است .از طرفی
اگر ذهنیت حسابرس چنان است که به او میگوید "اگر در جستجوی تقلب به قدر کافی کوشا باشی ،آن
را کشف خواهی کرد" ،در کشف تقلبات توانا خواهد بود.
ما در اینجا به مطالعه موردی کاله به کاله 1در یکی از شرکتهایی میپردازیم که سایان پژوهان 2با
تحلیل و ترفندی که در این قسمت تشریح خواهد شد ،کشف نموده است.

de

h

یک شرکت بزرگ تولیدی که محصوالتش در سراسر کشور در حال پخش است ،محصوالت خود را
با تخفیفات مشخصی به نمایندگان فروش هر شهر به فروش میرساند .درصد مشخصی از تخفیفات را
تخفیفات نقدی در بر میگیرد .شرکت سیاست نقدی فروشی را طی دوره مورد بررسی در دستور کار قرار

oz
i

صورتحســابهای فــروش مربــوط بــرای هــر گــزارش همیشــه در پاکــت هــای مهرشــده و دوختــه گذاشــته میشــد .ایــن مدیــر
پاکــت هــا را بــاز نمیکــرد تــا محتــوای آنهــا را تأییــد کنــد .اگــر جمــع مبالــغ واریزشــده بــه حســاب بانکــی بــا جمــع مبالــغ
صورتحســابهای فــروش یکــی بــود ،گــزارش را امضــا میکــرد .مدیــر مربوطــه ماهانــه تحلیــل دیرینگــی حســابهای دریافتنــی را-
یعنــی مــدت بدهــکار مشــتری را -میخوانــد و دربــاره بعضــی از تأخیرهــای پرداخــت ،پرســش میکــرد .خانــم هــاروی بــه مدیریــت
اطــاع مـیداد کــه یکــی از مهمتریــن مشــتریان بــا مشــکالت ســختی در تبدیــل سیســتم حســابداری خــود بــه سیســتم رایانـهای
روبــرو بــوده اســت ،و بنابرایــن خواهــش کــرده اســت در خصــوص مبلــغ بدهــی در سررســید گذاشــتهاش صبــور باشــیم.
خانــم هــاروی بیمــار شــد؛ خانـهاش بــه معــرض فــروش گذاشــته شــد .حملونقــل اســمیت بــر آن شــد تــا شــخص دیگــری را بــه
جانشــینی او اســتخدام کنــد .ایــن شــخص جدیــد وصــول طلــب از صاحبــان دو حســاب دریافتنــی بــا بزرگتریــن مبلــغ مانــده را
شــروع کــرد ،زیــر وصــول ایــن دو مبلــغ بالفاصلــه کاهشــی نمایــان در جمعهــای  60و  90روزه صــورت تحلیــل دیرینگــی پدیــد
آورد .ایــن خانــم از یکــی از ایــن دو شــرکت پرســید کــه آیــا بــا مشــکل رایانــه روبــرو بــوده اســت ،و جــواب منفــی شــنید .ایــن
مشــتری بــه مدیریــت اطــاع داد کــه حســابش را بیشــتر پرداخــت کــرده اســت .شــرکت حملونقــل ســپس بــا وارســی برگههــای
واریــز بانکــی و گزارشهــا دیــد کــه چکهــای ایــن مشــتری عمــده بــرای بازپرداخــت فروشهــای قدیمــی تــر و خریدهــای
مشــتریان دیگــری بــکار بــرده شــده بــود ،نــه بــرای آن صورتحســابهای فروشــی کــه در متــن چــک مشــتری مشــخص شــده بــود.
در نتیجــه تحقیقــات معلــوم شــد کــه کارمنــد دایــره حســابهای دریافتنی(خانــم هــاروی) بــه مــدت شــش ســال بــه اجــرای طرح
کاله بــه کاله مشــغول بوده اســت.
(بولونــا ،جــی جــک و لیندکوئیســت ،رابــرت جــی .حسابرســی تقلبــات و کارشناســی مالی(حســابداری) دادگاهــی :ابزارهــا و فنــون.
( .)2006ترجمــه :حبیــب ا ...تیمــوری ( .)1386نشــریه شــماره 188ســازمان حسابرســی .تهــران :انتشــارات ســازمان حسابرســی).
 .1مطالعــه مــوردی کاله بــه کاله بحــث شــده در ایــن فصــل ،بــه کاله بــه کاله حســابهای دریافتــی قبــل از ثبــت در دفاتــر حســابدرای
پرداخته اســت.

G

2. www.sayanpajoohan.com
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b
ta

را انتخاب نمایید.

Ke

 -4تمامی سطرها را انتخاب نموده و راست کلیک نمایید و از منوی بازشده گزینه Delete Rows
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 -5در کنار ستون کد شعبه بانک ،دو ستون ایجاد( )Insertنمایید.
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 -11گزارش نهایی کاله به کاله در کاربرگ "صورتحساب بانکی-کاله به کاله" نشان داده شده است.

b

ta

ما در این قسمت "کد تفصیلی پرداختکننده" را با استفاده از تابع  ،VLOOKUPبا معیار "شماره سند"

Ke

در صورتحساب بانکی(ستون توضیحات) در مقابل هر مبلغ واریزی در صورتحساب بانک قراردادیم .در
ادامه "شهر پرداختکننده" را با کمک تابع مزبور با معیار "کد تفصیلی پرداختکننده" که در قسمت
قبل مشخص کردیم ،با استفاده از جدول مشخصات نماینده تعیین نمودیم" .شهر مشتری طبق گزارش
بانک" را با معیار "کد شعبه" را مشخص نمودیم و در پایان با مقایسه شهر مشتری طبق اعالم مشتری و
شهر مشتری طبق گزارش بانک ،موارد کاله به کاله شده را در ستون آزمون کاله به کاله آزمون کردیم.
شما میتوانید به عنوان حسابرس لیست موارد کاله به کاله شده را با همکاری مدیران ارشد ،مورد بررسی
قرار دهید.
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معرفی  Add-Inکاربردی Data Mining

G

تقلبات در بانکها  :کشف جریانهای تقلب آمیز در بانکها و مؤسسات مالی و
1
اعتباری با داده کاوی
"گستردگی و پیچیدگی روزافزون فعالیتها ،تشدید رقابت ،تغییرات سریع در محیط اقتصادی ،فناوری
اطالعات و سیستمهای مکانیزه ،بانکها را با انواع ریسکها مواجه ساخته است .سیستمهای کنترل
داخلی ،زیربنا و شالوده اصلی نظام راهبردی بانکها است و نظامی که به منظور هدایت و نظارت بر
فعالیتهای بانکی در راستای تحقق اهداف آن و نمایش شفافیت و پاسخگو بودن استقرار مییابد به
تناسب افزایش تعداد شعب ،این سیستم بایستی تقویت گردد که متأسفانه طی سالیان اخیر با افزایش
تعداد بانکها و شعب آنان ،این امر مغفول واقع شده است.
علل عمده نارساییها ،وقوع موارد تقلب و اشتباه در بانکها وجود ضعف و ناکافی بودن ساختار سیستم
کنترل داخلی آنها است .از آنجایی که نظارت بانک مرکزی یک نظارت عالیه و عمومی است و مواردی
1. Data Mining
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که در شعب و سرپرستی بانکها مورد بازرسی قرار میگیرد ،به صورت تصادفی است  ،از اینرو بر عهده
مدیران ارشد و مدیران شعب است که با یک سیستم کنترل داخلی مناسب ،زمینه نظارت و ارزیابی
مستمر برای اثربخشی موثر را فراهم و کارکنان در این فرآیند مشارکت داشته باشند"1.

برگه Data Mining

Ke

ta

b

متن فوق قسمتی از مصاحبه معاون نظارتی بانک مرکزی ایران با رسانهها است .از بارزترین تقلبات
بانکی انجامشده در تاریخ خدمات بانکی ایران ،میتوان به تقلب  30000میلیارد ریالی در سال 1390
اشاره نمود .به عبارت دیگر تقلب مزبور تأییدی است بر تصدیق مطالب فوق ،به گونهای که اجرای
روشهای سنتی حسابرسی در اغلب اوقات منتج به نتیجه مطلوب نخواهد شد.
تیم نرمافزاری مایکروسافت Add-In ،کاربردی  Data Miningرا برای اکسل ارائه کرده استAdd- .
 Inمزبور قدرت تجزیه و تحلیل حسابرسان را با تقویت انعطافپذیری و قدرت مانور اکسل ،به شکل
محسوسی افزایش داده است .پس از نصب  ،Add-Inبرگه  Data Miningبه نرمافزار اکسل اضافه خواهد
شد .نحوه نصب  Add-Inمزبور در فصل  Add-Inهای کاربردی اکسل به تفصیل تشریح گردیده است.

h
de
oz
i

برگه Analyze

G

تیمهای کشف تقلب سایان پژوهان با همکاری تیمهای داده کاوی گروه سایان ،2با استفاده از تلفیق
و بکار گیری دو دانش حسابرسی و داده کاوی ،فناوریها و فنون کشف تقلب را بهبود بخشیدهاند .با توجه
به اینکه تشریح فنون کشف تقلب با داده کاوی از حوصله این کتاب خارج است در اینجا صرفاً به معرفی
 Add-Inمزبور بسنده میشود .به منظور کسب اطالعات بیشتر در خصوص فنون کشف تقلب در بانکها
با داده کاوی ،سایت  www.sayanpajoohan.comرا بازدید نمایید.

1. www.cbi.ir/showitem/9359.aspx
2. www.sayangroup.org
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کشف تقلب با اکسل :استفاده از اکسل به عنوان 33
1

ta

b

نرمافزار کشف تقلب

Ke

ابزارهای اکسل در این فصل
جدول محوری()PivotTable
توابع()Functions
AutoFilter
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تعریف تقلب و انگیزههای تقلب

G

در مواقعی که صورتهای مالی حاوی تحریف بااهمیت است به گونهای که عناصر
تشکیلدهنده آن صورتهای مالی بیانگر واقعیت نباشد ،گفته میشود که تقلب صورت گرفته
است(اسپاتیس .)2002 ،2از نظر واالس ،)1995(3تقلب ،برنامهای از پیش طراحیشده به
منظور فریب دیگران است که میتواند از طریق ارائه اسناد و مدارک ساختگی صورت گیرد.
فدراسیون بینالمللی حسابداران 4در بیانیه شماره  11خود ،تقلب و اشتباه را از هم جدا
و عنوان میکند که تنها ویژگی متمایزکننده تقلب و اشتباه ،قصد و نیت است و اینکه
اشتباهات ناشی از اعمال غیر عمدی است.

1. Fraud Detection
2. Spathis, C.
3. Wallace.
4. IFAC.
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مسئولیتحسابرسان

Ke

ta

b

چارچوب عملی حرفهای بینالمللی موسسه حسابرسان داخلی ،1تقلب را به صورت زیر تعریف میکند:
"هر عمل غیرقانونی که با فریب ،پنهانکاری یا تخطی از واقعیت مشخص شده باشد .اینگونه اعمال بر
فشار ،تهدید یا اجبار فیزیکی وابسته نیست".
به طور کلی انگیزههای زیادی برای تقلب در گزارشگری مالی وجود دارد .نمونههایی از آن به شرح زیر
است:
2
پاداش مبتنی بر سود گزارششده(واتس و زیمرمن )1986 ،
حفظ با افزایش قیمت بازار سهام(چاو و دیگران)1996 ،3
دستیابی به پیشبینیهای داخلی و خارجی(فاما)1983 ،4
حداقل کردن بدهی مالیاتی(چاو و دیگران)1996 ،
جلوگیری از تخلف در قراردادهای بدهی(اسپاتیس)2002 ،
تأمین مالی به ارزانترین شکل ممکن(کوتسیانتیس 5و دیگران)2006 ،

oz
i

de

h

شاید این گفته که حسابرسان میگویند "ما برای کشف تقلب آموزش ندیدهایم" تا حدودی توجیهپذیر
باشد ،اما دلیلی بر عدم تالش اینان در بهروزرسانی اطالعات خود در امور حسابرسی نیست .متأسفانه با
وجود اینکه حسابرس میبایست همیشه اطالعات و برنامههای حسابرسی خود را متناسب با ماهیت کار
حسابرسی بهروزرسانی و تعدیل نماید ،اغلب حسابرسان در این امور کوتاهی میکنند.6
یادآوری این گفته برایان تریسی به حسابرسان ،شاید خالی از لطف نباشد که "همیشه باید یک شاگرد
باقی بمانید" .همانطور که پت رایلی مربی ،بسکتبال میگوید "اگر در کارتان در حال پیشرفت نیستید و
بهتر نمیشوید ،پس دارید بدتر میشوید".7
"پرونده را تشکیل بده!"" ،برنامه را اجرا کن!" و یا "همانند سال قبل حسابرسی کن!" از جمله موانعی
هستند که پارادایم مطلوب حاکم بر حرفه حسابرسی را متزلزل نموده داده است .وقتی که صحبت از

G

1. The Institute of Internal Auditors.
2. Watts, R. L. and Zimmerman, J. L.
3. Dechow

4. Fama.

5. Kotsiantis.

 .6اگــر مدیــران و تصمیمگیرنــدگان ســازمانهای حرفـهای حسابرســی در خصــوص بهبــود کیفیــت حسابرســی جــدی هســتند ،الزم
اســت تمهیــدات و اقدامــات الزم را جهــت نهادینــه نمــودن آمــوزش مــداوم و مســتمر حسابرســی فراهــم آورنــد.
 .7برخــی از حسابرســان پــس از یــک ،دو ،پانــزده یــا ســی ســال تجربــه در امــور حسابرســی دچــار اعتمادبهنفــس کاذبــی میشــوند که
مانــع آنهــا در بهبــود مســتمر و ارتقــاء ســطح کیفــی حسابرســی میشــود .شــاید جملــه معــروف چارلــز لویــی مونــت کیــو خالــی
از لطــف نباشــد کــه میگویــد" :بایــد زیــاد مطالعــه کنیــد کــه بدانیــد کــه هیــچ نمیدانیــد".
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کشف تقلب در محیط حسابرسی مستقل میشود ،حسابرسان در بسیاری موارد دلیل موجهی را به منظور
انجام این وظیفه نمییابند .1در اینجا الزم است توجه حسابرس به استانداردهای حسابرسی جلب شود.

Ke

ta

b

ب و اشتباه ،در حسابرسي
ط با تقل 
س در ارتبا 
ت حسابر 
ش  24استانداردهای حسابرسی ،مسئولي 
بخ 
ی مالي را به صورت زیر توصیف میکند:
صورتها 
ی مالي " آمده ،هدف
ي صورتها 
ي حسابرس 
ل كل 
ف و اصو 
ش  " 20هد 
بند( . )12همانگون ه ك ه در بخ 
ي تهیهشده ،از تمام
ی مال 
ق صورتها 
س بتواند درباره انطبا 
ت ك ه حسابر 
ن اس 
ي اي 
ی مال 
ي صورتها 
حسابرس 
ق استانداردهاي
ي انجامشده طب 
ي اظهارنظر كند .حسابرس 
ي حسابدار 
ي بااهمیت ،با استانداردها 
جنبهها 
ب يا اشتباه در صورتهای
ت ناشي از تقل 
ف بااهمی 
ي ميشود ك ه از نبود تحري 
ی طراح 
ي به گونها 
حسابرس 
ت آيد.
ل به دس 
ي معقو 
مالي ،اطمينان 
میتوان گفت حسابرسان داخلی ضرورت بیشتری در رابطه با کشف تقلب احساس مینمایند .چرا که
حسابرسان مستقل ،صرفاً بر تقلبهای بااهمیت تاکید دارند.2
مدیرانی که ضرورت یک مجموعه یا تیم مالی قوی را درک نمودهاند ،بر ضرورت استقرار حسابرسی
داخلی و بازرسی و حسابرسی مستمر تاکید دارند.
درحالیکه مدیریت ارشد و هیئتمدیره در نهایت مسئول برنامههای تقلب مدیریت میباشند،
حسابرسی داخلی میتواند نقش کلیدی در کمک به اداره تقلب ایفا کند .حسابرسی داخلی با ارائه یک
ارزیابی بالقوه در وقوع تقلب میتواند به سازمان نشان دهد که چگونه میتواند خطرات ناشی از تقلب را
مدیریت کند(سینگلتون و دیگران.)2004 ،3
شاید تقلب  30000میلیارد ریالی در سال ،1390تلنگری باشد در جهت اینکه حسابرسان ،اقدامات
اساسیتری در خصوص دگرگونسازی روشهای حسابرسیهایشان داشته باشند.4
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 .1مهارتهــای بازرســان جــرم از بعضــی جهــات هماننــد مهارتهــای حســابرس اســت .حســابرس و کارآگاه هــر دو میخواهنــد
حقیقــت را بیابنــد ،حســابرس در رابطــه بــا حســابداری دســت معامــات تجــاری ،و بــازرس یــا کارآگاه در رابطــه بــا رفتار(قانونــی)
شــهروندان .هــردوی اینهــا بایــد ذهــن جســتجو گــر داشــته باشــند .و هــر چیــزی کــه بــه نظرشــان بیــرون از نظــم طبیعــی و
منطقــی مــورد انتظــار اســت ،ماننــد اوقــات غیرعــادی ،جاهــای غیرعــادی و اشــخاص غیرعــادی بــه ســؤال بگیرنــد.
(بولونــا ،جــی جــک و لیندکوئیســت ،رابــرت جــی .حسابرســی تقلبــات و کارشناســی مالی(حســابداری) دادگاهــی :ابزارهــا و فنــون.
( .)2006ترجمــه :حبیــب ا ...تیمــوری ( .)1386نشــریه شــماره 188ســازمان حسابرســی .تهــران :انتشــارات ســازمان حسابرســی).
 .2متأســفانه هــر چنــد کــه حسابرســان مســتقل توجــه ویــژهای بــه کشــف تقلــب ندارنــد ،در صــورت کشــف تقلــب نیــز در برخــی
مــوارد ممکــن اســت بــه رعایــت مصلحتهــا( ،)...اظهارنظــر حرفـهای را ذبــح شــرعی نمــوده و بــه بهانــه قضــاوت حرفـهای ،تقلــب
کشفشــده را افشــا ننماینــد.
3. Singleton, Tommie

 .4فریــب دادن حسابرســان بــا مــدارک ســاختگی ،امضاءهــای جعلــی ،توضیحــات دروغیــن و مــواردی اینچنیــن ،بــرای مدیران بســیار
ســاده اســت .حسابرســان بایــد بــه یــاد داشــته باشــند کــه چنانچــه روزی تقلبــی آشــکار شــود ،جامعــه بــه بهانههــای پوشــالی
ماننــد اینکــه "مدیــران بــه مــا نگفتنــد کــه حسابســازی کردهانــد" یــا "مــا بــرای کشــف تقلــب آمــوزش ندیدهایــم" توجــه
نخواهــد کــرد
(هــوک ،تومــاس( .)2003ضــرورت .دگرگونســازی حسابرســی .چرایــی و چگونگــی .ترجمــه :بهــروز خــدا رحمــی و عبــداهلل آزاد
( .)1386تهــران :انتشــارات ترمــه).
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با وجود اینکه اکسل (و  ،(1PowerPivotپتانسیل فراوانی در انجام آزمونهای حسابرسی و کشف تقلب
دارد ،حسابرسان عمدتاً از اکسل فقط به عنوان نرمافزاری جهت تهیه کاربرگهای معمولی و ساده استفاده
مینمایند.
نکته :مسـئولیت حسابرسـان در حسابرسـی بـه نحـو احسـنتر و کاملتـری بـا عنـوان «مسـئولیت حسـابرس
بـودن» در کتـاب «حسابرسـی پیشـرفته :اصـول حسابسـازی در ایـران و فنون رایانـهای کشـف تقلب برای

حسابرسـان مبتنـی بـر  Excelو  »PowePivotمـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت.

b

استفاده از فناوری برای کشف و پیشگیری تقلب

Ke

ta

پیشرفتهای روزافزون در فناوری به سازمانها اجازه میدهد تا جهت کمک به پیشگیری و کشف تقلب،
کنترلهای مکانیزه را به اجرا درآورند .عالوه بر این ،فناوری سازمانها را قادر میسازد تا از سمت فنون
کنترل تقلب به صورت دورهای و یا ایستا مثل کنترلهای کشف کننده ،به سمت فنون کنترل و نظارت
مستمر تقلب که مزیتی واقعی در جهت پیشگیری تقلب قبل از وقوع ارائه کند ،حرکت کنند(موسسه
حسابرسان داخلی.)2009 ،2

h
de

قدرت اکسل به عنوان نرمافزار کشف تقلب

oz
i

مایکروسافت اکسل یک ابزار همه جا حاضر است .در دسترس بودن این نرمافزار ،تجزیه و تحلیل دادهها
را آسان کرده است .نسبت به سایر پایگاه داده یا سایر مصداقها ،مایکروسافت اکسل به یک کاربر با هر
نسخهای از ویندوز اجازه میدهد ،تا آن را تجربه نماید .به طور معمول اکسل میتواند برای هر شغل
توسعه یابد.
برای حسابداران و حسابرسان ،اکسل زمینه یک محیط راحت را برای کار با آن فراهم کرده است و برای
تعداد زیادی وظایف تجزیه و تحلیل ،اکسل میتواند به آسانی برای آن کار مورد استفاده قرار میگیرد.
اکسل برای کاربران مرتب کردن( ،)Sortفیلتر کردن( ،)Filterادغام کردن داده ( )Mergeرا فراهم کرده
است .با همه دالیل باال و علل دیگر ،مایکروسافت اکسل یک استاندارد صنعتی در مدیریت و تجزیه و
تحلیل دادههای سازمانی است(شین و النزا.)2009 ،3

G

تقلــب در گزارشــگری مالــی هنگامــی کشــف میشــود کــه حســابرس در خصــوص توضیحــات مدیریــت در مــورد مبــادالت و مانــده
حســابها مظنــون باشــد.

Watts, R. L. and Zimmerman, J. L. (1986). Positive Accounting Theory. NJ: Prentice-Hall. - Young, M. R. (2000).
Accounting Irregularities and Financial Fraud. Harcourt Inc. San Diego.
 ،PowerPivot .1ابــزار قدرتمنــد گــزارش ســاز ،تحلیــل داده و هــوش تجــاری و یکــی از  Add-Inهــای قدرتمنــد اکســل اســت کــه در
فصــل" Add-Inهــای کاربــردی اکســل" شــرح داده شــده اســت.
2. The Institute of Internal Auditors
3. Shein, Michelle and Lanza, Richard
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این میرود که توان بالقوه ای برای تقلب در مشتریان جدید اضافهشده وجود داشته باشد(برای مثال
فاکتورهای فروش ثبتشده به حسابهای مشتریان ساختگی برای متورم کردن فروشها در پایان دوره
مالی) .نامها و آدرسها باید برای چنین مشتریانی مورد بررسی قرار گیرد(بولونا و لیندکوئیست.)2006 ،
نکته :مشـابه ترفندی که در این قسـمت ارائه خواهد شـد در فصل "حسابرسـی مالیاتی" تحت عنوان مقایسـه
تـراز افتتاحیـه و اختتامیـه و همچنیـن فصـل "ترفندهـای مغایـرت گیری" ،آورده شـده اسـت .بـه منظور

بررسـی یـک مثـال عینی در خصـوص تعیین مشـتریان اضافه و حذفشـده در سـال مالی مورد رسـیدگی

و تحلیـل گزارشهـا ،مثـال زیر تشـریح میگردد.

b

فیلدهای(دادههای)الزم

Ke

ta

دادههای زیر را تدوین نمایید.
کاربرگ مشتریان جاری( ،)1390کاربرگ مشتریان قدیمی()1389
چرخه کلی تهیه این گزارش به صورت زیر است.

h
de
oz
i
G

گزارش مشتریان
اضافه و حذف شده

فایل " "Moshtariyane Ezafe Va HazfShodeh.xlsxرا باز کنید.
کاربرگهای مشتریان(جدید و قدیم)

این کاربرگها در واقع تراز آزمایشی مشتریان را نشان میدهد که شامل فیلدهای زیر است.
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نوع تقلب

آزمونهای استفادهشده برای کشف تقلب

تقلب در حقوق و دستمزد

با مقایسه تاریخ فسخ قرارداد کاری با دوره پرداخت تحت پوشش به وسیله چک
پرداختشده بررسی کنید که آیا کارمند اخراج شده هنوز حقوق دریافت میکند یا خیر.

حسابهای پرداختنی

با ایجاد فایلهای حسابهای پرداختنی برای فایلهای قراردادها و موجودیها و بررسی
تاریخ قرارداد ،قیمت ،مقدار سفارش شده ،مقدار موجودی دریافت شده ،مقدار صورتحساب
و مبالغ پرداخت قرارداد ،مبلغ معامالتی که با مبالغ قرارداد همخوانی ندارند را پیدا کنید.

کشف تقلبات رایانهای با اکسل

Ke

ta

b

تقلبات در سیستمهای حسابداری و اطالعات مالی ممکن است بزرگ باشد و در بعضی مواقع نیز
کوچک .تقلبات کوچک میبایست به همان اندازه مورد توجه قرار گیرد که تقلبات بزرگ میبایست مورد
توجه است؛ مگر میتوان تصاعد هندسی مغایرتهای کوچک را بیاهمیت خواند! بصیرتهای علمی
همیشه از دیدن استثناها و ناهمخوانیهای کوچک مایه گرفته است.
تقلبات کوچک خود هستهی یک تقلب بزرگ را با طراحی استادانه تشکیل میدهد ،مانند فن"کالباس
تراشی" (خرده پول دزدی) در تقلب رایانهای ،و آن چنین است که تقلبکار برنامهنویس دستور میدهد تا
مبلغی ناچیز از هر چک حقوق کم کند و جمع این کم کردهها را بر چک حقوق خود بیفزاید.1

h

de

نکته :احتمـاالً تـا اینجـا قدرتمنـد بـودن و منعطـف پذیـر بودن اکسـل برای شـما مسـجل شـده اسـت .شـما به

oz
i

عنـوان یـک حسـابرس میتوانید از ایـن ابـزار فوقالعاده قـوی در کنار ابـزار قدرتمنـد 2 PowerPivotبه
منظـور کشـف تقلبـات رایانـهای اسـتفاده نماییـد .بـا توجـه بـه اینکـه تشـریح جنبههای تقلبـات رایانـهای و
سـایر آزمونهـای کشـف تقلـب کـه در باال گفته شـد از حوصله ایـن کتاب خارج اسـت ،در صـورت تمایل

G

میتوانیـد بـه منظـور کسـب اطالعـات بیشـتر در این خصوص ،سـایت سـایان پژوهـان 3را بازدیـد نمایید.

 .1گرچــه بیشتریــن گزارشهــای رســانهای دربــاره رخنــه افکنــی زیرکانــه در رایانههــا بــوده اســت ،فراگیرتریــن جــرم رایانــهای
پرداختهــای مجرمانــه وجــوه اســت کــه عموم ـاً بــه دنبــال مطالبــات کاذب بــه شــکلهای زیــر صــورت گرفتــه اســت:
صورتحسابهای دروغین به نام فروشندگان ،تأمینکنندگان کاالهای سرمایهای ،و پیمانکاران.
مطالبه دروغین کمکهای دولتی (مث ً
ال از بابت بیماری ،از کارافتادگی ،بیکاری)...،
مطالبه دروغین مزایای خدمت.
مطالبه دروغین بازپرداخت از قیمت فروش یا بستانکاری از فروشنده.
مطالبه دروغین حقوق و دستمزد.
مطالبه دروغین بازپرداخت هزینه
(بولونــا ،جــی جــک و لیندکوئیســت ،رابــرت جــی .حسابرســی تقلبــات و کارشناســی مالی(حســابداری) دادگاهــی :ابزارهــا و فنــون.
( .)2006ترجمــه :حبیــب ا ...تیمــوری ( .)1386نشــریه شــماره 188ســازمان حسابرســی .تهــران :انتشــارات ســازمان حسابرســی).
 .2کاربــرد ابــزار قدرتمنــد کــه بــرای اکســل ارائــه گردیــده اســت بــه طــور مفصــل در کتــاب«  PowerPivot for Excelو راهنمــای
جامــع و کاربــردی فرمولهــای اکســل بــرای حســابداران ،حسابرســان ،حرفـهای هــای اکســل و هــوش تجــاری» از همین نویســنده
تشــریح گردیــده اســت.
3. www.sayanpajoohan.com
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:موس و یس لصف بلقت فشک رازفا مرن ناونع هب لسکا زا هدافتسا  :لسکا اب بلقت  فشک

اصول حسابسازی در ایران و فنون رایانهای کشف تقلب

1

Ke

ta

b

اولین گام در یک پیکار شناخت نقشه نبرد است .حسابرسی بدون فهم اصول حسابسازی ابتر و ناقص
است .شاهکلید موفقیت حسابرسان در کشف تقلب ،شناخت نقشه نبرد و فهم اصول حسابسازی است.
مطالبی که در این فصل بحث شد صرفاً تعداد اندکی از آزمونهای حرفهای است که مبتنی بر فنون
رایانهای طراحی گردیده است .کتاب «حسابرسی پیشرفته :اصول حسابسازی در ایران و فنون رایانهای
کشف تقلب برای حسابرسان مبتنی بر  Excelو  »PowePivotاز همین نویسنده ،پس از تشریح اصول
رایج حسابسازی در ایران ،راهبردهای مؤثر و فنون رایانهای کشف تقلب را مبتنی بر مثالهای واقعی و
عملی ارائه داده است .فنون بحث شده برای حسابرسانی است که نمیتوانند به سنت بسنده نمایند و در
جستجوی روشها و فنونی هستند تا بتوانند کیفیت و کارایی حسابرسی را افزایش دهند ،شهرت موسسه
حسابرسی خود را بهبود بخشند 100 ،درصد اقالم را بهجای نمونهگیری آزمون نمایند و بهطور خالصه از
اعتبار و حیثیت حرفهی حسابرسی به نحو احسنتری دفاع نمایند.
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)1. Fraud Detection Computer Techniques(FDCT
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فصل سی و چهارم

ش های تحلیلی مبتنی بر اکسل 34
رو 

b
ta

Ke

ابزارهای اکسل در این فصل
جداول محوری()PivotTable
نمودارهای محوری()PivotChart
نمودارها()Charts
توابع()Functions
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i

رویکرد تحلیلی را میتوان یکی از موفقترین رویکردهای حسابرسی دانست که
ضروری است حسابرسان به آن توجه ویژهای داشته باشند .رویکرد تحلیلی بر پایه تفکری
سیستمی بنا نهاده شده است .بنابراین حسابرسی که نتوانسته است ارتباط بین عناصر
سیستمهای اطالعاتی را درک نماید ،نخواهد توانست بررسیهای تحلیلی موثری را اجرا
نماید .من پروندههای حسابرسی بسیاری را مورد بررسی قرار دادهام اما متأسفانه بسیاری
از حسابرسان ،حسابرسیهای خود را صرفاً بر مبنای دستور کارهای(دستورالعملهای)
حسابرسی اجرا میکنند و بررسیهای تحلیلی به ندرت در پروندههای جاری حسابرسی
به چشم میخورند.1
حسابرسی که در خصوص اجرای روشهای تحلیلی مهارت کافی نداشته باشد ،بعید
است بتواند تقلبهای بااهمیت را کشف کند و از انتشار صورتهای مالی گمراهکننده،
جلوگیری نماید.

G

 .1نبــود بررسـیهای تحلیلــی در حسابرسـیها میتوانــد از ایــن طــرز تفکــر حسابرســان مــا ناشــی شــود کــه در
اغلــب مــوارد میگویند":مــا بــرای کشــف تقلــب آمــوزش ندیدهایــم"!
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Ke
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b

بخش 52استانداردهای حسابرسی با عنوان "روشهای تحلیلی" چنین بیان میدارد:
ي در
ي كل 
ي و همچنين ،در مرحل ه بررس 
ي را در مرحل ه برنامهريز 
ی تحليل 
س بايد روشها 
بند( .)2حسابر 
ل نيز بكار رود.
ي ميتواند در ساير مراح 
ی تحليل 
ي بكار گيرد .روشها 
ن كار حسابرس 
پايا 
تو
ي نوسانا 
ل پيجوي 
ي عمده ،شام 
ل نسبتها و روندها 
ي تجزي ه و تحلي 
ي يعن 
ی تحليل 
بند( .)3روشها 
ت دارد يا از مبال غ پيشبينيشده،
ت مربوط ،مغاير 
ت آمده ك ه با ساير اطالعا 
ی به دس 
ي و غیرمال 
ط مال 
رواب 
ف دارد.
انحرا 
ی روشهای
ي بکار گیر 
ت الز م برا 
ي و اعتماد اطالعا 
ت دسترس 
س معموالً درباره قابلي 
بند( .)11حسابر 
ي اجرا شده
ط واحد مورد رسيدگ 
ي ك ه توس 
ی تحليل 
ل از هرگون ه روشها 
ج حاص 
ي و همچنين ،نتاي 
تحليل 
ي تهیهشده توسط
ت تحليل 
ي پرسوجو ميكند .استفاده از اطالعا 
ت واحد مورد رسيدگ 
است ،از مديري 
ن يابد.
ي تهي ه آنها ،اطمينا 
س از درست 
ش باشد ك ه حسابر 
ي ميتواند اثربخ 
ي در صورت 
واحد مورد رسيدگ 
توماس هوک 1در خصوص اهمیت اجرای روشهای تحلیلی چنین بیان میدارد:
"اگر حرفه حسابرسی نسبت به بهبود کیفیت جدی است ،باید روشهای تحلیلی بیشتر و بهتری را
اجرا کند .یکی از مهمترین دالیل نومیدی از حرفه حسابدار رسمی ،کوتاهی حسابرسان در استفاده از این
ابزارهای فوقالعاده موثر است".
به اعتقاد من ،همانطور که استاد میتواند در میان موسیقی ارکستر ،فلوتی را که خارج مینوازد،
تشخیص دهد؛ یک حسابرس نیز با استفاده از روشهای تحلیلی میتواند تقلبهای مالی را کشف نماید.
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ابتداسیستمیبیندیشید

G

حسابداران و حسابرسان قبل از هر چیز میبایست با مفاهیم اولیه سیستم آشنا باشند .نحوه ارتباط
اجزاء سیستمهای اطالعاتی حسابداری از بنیادیترین مباحثی است که یادگیری آن ضروری است.
توماس هوک جمله معروفی دارد؛ او میگوید در حسابرسی "ابتدا تحلیلی بیندیشید" .به عبارت دیگر وی
بیان میدارد شما به عنوان حسابرس ،همیشه این سؤال را از خودتان بپرسید :چگونه میتوانم با استفاده
از روشهای تحلیلی اثبات کنم که این مانده معقول است؟
به اعتقاد من ،شما زمانی میتوانید روشهای تحلیلی موفقی را اجرا نمایید که دانش کافی در زمینه
سیستمهای اطالعاتی حسابداری داشته باشید .بنابراین میتوانیم به طور خالصه اینچنین بگوییم:
ابتدا سیستمی بیندیشید ،سپس تحلیلی حسابرسی کنید.

1. Thomas P. Houck
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انواع روشهای تحلیلی

1

Ke

ta

b

حسابرسان باید انواع روشهای تحلیلی را که ممکن است در وضعیتهای مختلف مناسب باشد،
بشناسند .گزینههای متعددی موجود است .از جمله مقایسه مانده با:
مانده سال قبل :این مورد شامل مقایسه مانده با اعداد سالهای قبل نیز میشود .حسابرس
میتواند ماندههای ماهانه یا فصلی را نیز مقایسه کند.
سایر حسابهای دفتر کل :بعضی حسابها معموالً همراه با یکدیگر تغییر میکنند .مثالی ساده
این است که کارمزدهای فروش متناسب با فروشها تغییر میکنند.
بودجهها :اگر صاحبکار فرایند بودجهبندی موثری دارد ،مقایسه با اعداد بودجه ممکن است
ارزشمند باشد.
دادههای غیرمالی :ماندههای دفتر کل اغلب با دادههای غیرمالی یا عملیاتی مرتبط هستند.
برای مثال هزینه حقوق با تعداد کارکنان در ارتباط است.2
بخشی از روشهای تحلیلی در فصل "آزمونهای نرمافزار حسابرسی با اکسل" از جمله تحلیل افقی،
تحلیل عمودی ،مورد بحث قرار گرفت .در این فصل ما قصد داریم از قدرت نمودارهای اکسل در روشهای
تحلیلی استفاده کنیم.

h

de

روشهای تحلیلی مبتنی بر نمودارهای قدرتمند اکسل

oz
i

روشهای تحلیلی برای کمک به حسابرس باید در مرحله برنامهریزی حسابرسی مورد استفاده قرار
گیرند تا حسابرسان بتوانند روی نواحی پر ریسک تمرکز کنند .همچنین این روشها در جایی که بتوانند
به عنوان آزمون اولیه مانده یک حساب مورد استفاده قرار گیرند میتوانند بکار روند .کاربرد روشهای
تحلیلی در حسابرسی بر اساس این فرض قرار دارد که در غیاب شرایط متضاد آشکار ،انتظار میرود روابط
معقولی میان اطالعات وجود داشته باشد(النزا.)2006 ،3

G

 .1انواع روشهای تحلیلی از کتاب زیر اقتباس گردیده است:
(هــوک ،تومــاس( .)2003ضــرورت .دگرگونســازی حسابرســی .چرایــی و چگونگــی .ترجمــه :بهــروز خــدا رحمــی و عبــداهلل آزاد
( .)1386تهــران :انتشــارات ترمــه).
 .2ریچــارد النــزا در مقالـهای تحــت عنــوان ” ” Using Regression Analysis To Continuously Monitor Exceptionsروشهــای
تحلیلــی را بــه صــورت زیــر تشــریح مینمایــد:
*تحلیل نسبتها :مانند محاسبه نسبتهای گردش موجودیها یا نسبتهای تعداد دفعات بهره کسبشده
*آزمونهای معقول بودن :مث ً
ال برآورد و تخمین یک مانده و مقایسه آن با مانده واقعی
* تحلیــل رگرســیون :مثـ ً
ا بــرآورد آمــاری هزینههــای حقــوق و دســتمزد بــر اســاس تعــداد کارکنــان ،میانگیــن نــرخ پرداخت
و تعــداد ســاعت کاری انجامشــده.
3. Lanza, Richard. B
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 -13نمودار به صورت زیر نمایش داده میشود.
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تحلیلنمودار
همان طور که مالحظه مینمایید در شش ماهه دوم سال  1390حقوق و مزایا افزایش یافته است
علیرغم اینکه تعداد کارکنان تغییر چشمگیری نداشته است .بررسیهای حسابرس در خصوص علت
افزایش حقوق و مزایا میتواند بیانگر افزایش حقوق در شش ماهه دوم سال  1390باشد که این امر
میبایست برای حسابرس کام ً
ال مستدل و محرز شود.
شما میتوانید مشابه نمودار فوق را به منظور انجام روشهای تحلیلی در خصوص مزایای غیر مستمر و
سایر حسابهای مرتبط با حقوق مانند بیمه سهم کارفرما ،انجام دهید.
همچنین شما میتوانید در خصوص سایر حسابها مانند مبلغ فروش و تعداد فروش ،بررسیهای
تحلیلی مبتنی بر نمودارهای اکسل ،اجرا نمایید .پس از ترسیم نمودارهای روشهای تحلیلی شما قادرید
نوسانات هزینهها به صورت یکجا با سایر حسابهای مرتبط مالحظه نمایید.

G

روش تحلیلی فروش با استفاده از دادههای مصرف مواد(نمودار -XYتحلیل روزانه)

برآورد محصول تولیدی از طریق کارتن مصرفی ،روش تحلیلی موثری است که بسیاری از تقلبهای
مالی را در ارتباط با بیش نمایی یا کم نمایی درآمدها کشف خواهد نمود .ما در این قسمت انحرافات و
مغایرتهای میان محصول تولیدی و کارتن مصرفی را با ترسیم نمودار  ، XYمشخص خواهیم نمود.
با استفاده از این ترفند ،شما میتوانید تقلباتی از قبیل شیادی انجامشده توسط کاتوفسکی 1را کشف
نمایید.
 .1کاتوفســکی کــه رئیــس شــرکت حــرارت مرکزی(ســنترال فیوئــل) در کانــادا بــود ،علیــه آمــوزش و پــرورش یکــی از مناطــق بــه
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کاربرگهای کارتن مصرفی و محصول تولیدی
برای مثال دادههای محصول تولیدی را به صورت زیر به اکسل منتقل نمودهایم.

G
مشابه شکل فوق ،الزم است دادههای کارتن مصرفی را نیز به اکسل منتقل نمایید.
نکته :در مثـال مـورد بررسـی ،واحـد شـمارش محصـول ،کارتـن اسـت .بنابرایـن میبایسـت بـه میـزان کارتن
مصرفـی ،محصـول تولیـد شـده باشـد .در صورتـی که قصـد دارید تحلیلی مشـابه انجـام دهیـد ،این نکته
را مدنظـر داشـته باشـید کـه محصـول تولیدی و مـواد مصرفی همسانسـازی شـود.
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ي اقال م غيرعادي
پيجوي 

de

h

تحلیلنمودار
نقاطی که خطوط نمودار فاصله زیادی نسبت به هم دارند ،انحراف کارتن مصرفی فاحش است .به
عبارت دیگر خطوط ترسیمشده در نمودار نشان میدهد ،ماههای تیر(ماه  )4و مرداد(ماه )5بیشترین
انحراف در کارتن مصرفی را دارند.

G

بخش 52استانداردهای حسابرسی با عنوان "روشهای تحلیلی" در خصوص اقالم غیرعادی ،چنین
بیان میدارد:
ي ميشود
ي شناساي 
ت عمدها 
ی تحليلي ،مغایرتها و نوسانا 
ي روشها 
ي ك ه با اجرا 
بند( .)17در موارد 
ت دارد يا از مبالغ
ت مربوط ،مغاير 
ت ميآيد ك ه با ساير اطالعا 
ی به دس 
ي و غیرمال 
ي اعم از مال 
يا روابط 
ي و شواهد مثبت ه قابل
ل كاف 
ي و دالي 
س بايد موضو ع را پيجوي 
ف عمده دارد ،حسابر 
پیشبینیشده ،انحرا 
ي كند.
ي را گردآور 
قبول 
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کشف تقلب با داشبوردهای رسواکننده سایان پژوهان

Ke

ta

b

روشهای تحلیلی که در این فصل عنوان شد صرفاً گزیدهای از فنونی بود که شما میتوانید با نمودارها
( )Chartونمودارهای محوری اکسل ( )PivotChartاجرا نمایید .برشگرها (Slicer)، PowerPivot،
 PowerViewو  PowerMapدر اکسل اگر با نمودارها ( )Chartو نمودارهای محوری اکسل ()PivotChart
ترکیب شوند ،قدرت خیرهکننده ای در تحلیل داده برای حسابرسان به ارمغان خواهند آورد .کتاب
«حسابرسی پیشرفته :اصول حسابسازی در ایران و فنون رایانهای کشف تقلب برای حسابرسان مبتنی
بر  Excelو  »PowePivotاز همین نویسنده ،ابزارهای هوش تجاری مایکروسافت را با دانش حسابرسی
ترکیب نموده و برای حسابرسی هر یک از سرفصلهای حسابداری ،داشبوردهای رسواکنندهای را
طراحی و ایجاد نموده است .برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص کتاب مزبور میتوانید سایت www.
 sayanpajoohan.comرا بازدید نمایید.
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کاربرد اکسل در حسابرسی دولتی و عملیاتی 35
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ابزارهای اکسل در این فصل
جدول()Table
توابع()Functions
 Add-Inکاربردی توابع زبان پارسی
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هدف ما در این فصل آموزش حسابرسی دولتی و عملیاتی نیست بنابراین فقط به مقدمه
کوتاهی از حسابرسی دولتی و عملیاتی اکتفا مینماییم و در ادامه به شرح مصداقهایی
میپردازیم که شما میتوانید به عنوان یک حسابرس دولتی ،اکسل را در تهیه گزارشهای
صحیح و سریع به خدمت گیرید.

G

حسابرسی دولتی

حسابرسی دولتی عبارت است از رسیدگی یا بررسی معامالت ،حسابها و کنترلهای یک
موسسه عمومی توسط حسابرس به منظور اظهارنظر در مورد اینکه:
الف -فعالیتهای مالی و اقتصادی طبق اصول متداول حسابداری دولتی در صورتها
و گزارشهای مالی انعکاس یافته است.
ب -کنترلها و روشهای عملی ناظر بر رعایت قوانین و مقررات از کفایت الزم
برخوردار است.
ج -دستگاه از کارایی الزم مشتمل بر پیشرفت مناسب فیزیکی کار ،استفاده بهینه
از منابع (مالی ،انسانی و فیزیکی) ،حرکت صحیح به سمت تحقق اهداف کیفی و
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نکته :تأخیـر محاسبهشـده بـه صـورت اعشـار اسـت .بنابرایـن در صورتـی کـه قصـد داریـد مـاه و روز دقیـق
مـدت تأخیـر را محاسـبه نماییـد ،بـه ترتیـب زیـر عمـل نمایید.

تعداد ماه تأخیر

)]]);0تاخیر به ماه[@[(]]>0;INTتاخیر به ماه[@[(=IF

تعداد روز تأخیر

ta

b

)])*30;0ماه@[]]-تاخیر به ماه[@[(;]<>0ماه@[(=IF

Ke

آنچه در باال مالحظه کردید تنها قسمت کوچکی از کاربرد اکسل در حسابرسی رعایت و عملیاتی است،
شما میتوانید اکسل را در ارزیابی عملکرد ،مقایسه و تحلیل دادههای مالی در شرکتها و سازمانهای
مشابه و  ..به خدمت گیرید .به عبارت دیگر قدرت اکسل فراتر از آن چیزی است که تصورش را میکنید.
در ادامه ما با ارائه بحث قانون اجرای حسابرسی عملیاتی ،موانع آن و راهکارهای موجود به طور مختصر
ضرورت استفاده از فناوری برای بهبود کیفیت حسابرسی را مطرح مینماییم.

h

de

قانون اجرای حسابرسی عملیاتی ،موانع و راهکارها

oz
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طبق ماده  218قانون برنامه پنجم كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4قانون مديريت خدمات
كشوري كه فهرست آنها توسط دولت تعيين ميشود و نيز شركتهاي پذيرفتهشده در بورس مکلفاند
از سال دوم برنامه و حداقل يك بار تا پايان برنامه در جهت افزايش صرفه اقتصادي ،کارایی و اثربخشي
فعاليت شركتها و افزايش قابليت اعتماد گزارشهای مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام
نمایند.
فرزانه( ،)1386موانع اجراي حسابرسي عملياتي در دستگاههای اجرايي را در چهار موضوع خالصه
نموده است:
 -1ضعف مهارتهای تخصصي حسابرسان در حسابرسي عملياتي
 -2نحوه گزارشگري عملياتي نامناسب به وسيله سامانه حسابداري دستگاههای دولتي
 -3نبود شاخصهای سنجش عملكرد دستگاههای دولتي
 -4عدم آگاهي مديران از فوايد حسابرسي عملياتي در دستگاههای اجرايي
طبق نظر رایدر( ،)1993در نبود استانداردها و ساير معيارهاي موثر در حسابرسی عملیاتی میتوان از
اين سه راهكار استفاده كرد:
الف) تجزيه و تحلیلهای مقایسهای :اين تجزيه و تحليل از دو راه انجام میشود:

G
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:مجنپ و یس  لصف یتایلمع و یتلود یسرباسح رد لسکا دربراک
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مقايسه عملكرد جاري با گذشته
مقايسه عملكرد واحد مورد رسيدگي با واحدهاي مشابه
ب) استفاده از استانداردهاي جايگزين
ج) آزمون منطقي بودن عمليات
با توجه به اينكه نظام بودجهبندی عملياتي در كشور در حال پياده شدن است ،به نظر میرسد كه بايد
به موازات اين پیادهسازی ،ابزار مكمل و ارزيابي كننده عملكرد اين نظام يعني نظام حسابرسي عملياتي
نيز هماهنگ با آن پياده شود(قديم پور و طريقي.)1388 ،
افشاری و سادات سلماسی( ،)1388پيشنهادهاي اجرايي و كاربردي در خصوص گزارشگري حسابرسي
عملياتي به صورت زير ارائه دادهاند:
لزوم وفاق ملي در سطح تصميم گيران كشور براي نظام بودجهریزی
طراحي نرمافزار مدون و يكپارچه براي فرايند بودجهریزی عملياتي با لحاظ مواد قانوني و
استانداردهاي الزم
توجه و بهروزرسانی اطالعات و دانش كاركنان ،ايجاد انگيزش و احتساب آنها به عنوان دارايي
ارزشمند نه به عنوان بدهي
انطباق چارچوب حسابداري متعارف و موجود با نظام حسابداري تعهدي بودجه كه الزمه
بودجهریزی عملياتي است.
تدوين و گردآوري و انتشار تجربه و دستاورد افراد صاحبنظر در بودجهریزی و حسابرسي
عملياتي در كشور

h
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چرا حسابرسان دولتی باید «فنون رایانهای کشف تقلب» 1را فرا گیرند؟

G

حسابرسان باید «حرفهای» باشند ،حسابرسان دولتی باید «حرفهایتر»! مسئولیت حسابرسان دولتی
(شاغل در سازمان حسابرسی ،سازمان امور مالیاتی ،دیوان محاسبات ،سازمان بازرسی کل کشور و سایر
نهادهای مرتبط با امور حسابرسی) ،در نظام اقتصادی کشوری که هنوز قسمت عمدهای از آن توسط
دولتیها اداره میشود ،بهطورقابلتوجهی مهم و حیاتی است.
با مروری بر تاریخچهی تقلب در ایران 2و اختالسهای میلیاردی در نظام بانکی و اقتصادی کشور،
درمییابیم حسابرسان دولتی مسئولیت سنگینی در قبال مبارزه با فساد (پولشویی) و کشف تقلب دارند.
بهمنظور اجرای حسابرسی هوشمندانه ،کارا و اثربخش ،حسابرسان الزم است «فنون رایانهای کشف
تقلب» را فراگرفته و به خدمت گیرند .برای مثال حسابرسان دولتی با استفاده از فنون رایانهای میتوانند:
)1. Fraud Detection Computer Techniques(FDCT

« .2تاریخچـهی تقلــب در ایــران و جهــان» تحــت همیــن عنــوان در کتــاب «حسابرســی پیشــرفته :اصــول حسابســازی در ایــران و فنون
رایانـهای کشــف تقلــب بــرای حسابرســان مبتنــی بــر  Excelو  »PowePivotبهطــور مفصــل تشــریح گردیده اســت.
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 :موس شخب ناسرباسح یارب لسکا

Ke
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b

بیش نمایی هزینهی مصرف مواد را با کمک فنون رایانهای و تحلیل مواد مصرفی ()BOM1
بهصورت ریالی مشخص نمایند و مصرف نامساعد مواد را بهعنوان «هزینهی غیرقابلقبول»
گزارش نمایند (کاربرد در حسابرسی مالیاتی برای حسابرسان مالیاتی).2
حقوقهای نجومی را با آزمون یک و نیم برابر سایان پژوهان در کسری از ثانیه و با استفاده از
فنون رایانهای استخراج نمایند( .کاربرد در حسابرسی رعایت برای حسابرسان دیوان محاسبات و
حسابرسان سازمان بازرسی کل کشور).
معامالت با اشخاص وابسته را بهگونهای تحلیلیتر با استفاده از داشبوردهای رسواکننده سایان
پژوهان مورد آزمون قرار دهند( .کاربرد در حسابرسی مالی برای حسابرسان سازمان حسابرسی
و سایر حسابرسان)
و ...
زمانی که حسابرسان «فنون رایانهای کشف تقلب» را فرا گیرند و به کار بندند ،بهاحتمال بسیار زیاد
پس از اجرای این فنون و رؤیت نتایج آن خواهند گفت« :من قب ً
ال با چشمانی بسته به حسابرسی اشتغال
داشتم».

h
de
oz
i
G
1. Bill Of Material

 .2کتــاب «حسابرســی پیشــرفته :اصــول حسابســازی در ایــران و فنــون رایانـهای کشــف تقلــب بــرای حسابرســان مبتنــی بــر  Excelو
 »PowePivotچکلیســت حسابرســی مالیاتــی ویــژهای را بــرای حسابرســان مالیاتــی ارائــه داده اســت.
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فصل سی و ششم

حسابرسی مبتنی بر ریسک با اکسل36 :

Ke

ta

b

حسابرسی حسابهای پرداختنی

oz
i

de

h

ابزارهای اکسل در این فصل
 جدول محوری()PivotTable
نمودار()Chart

G

بیانیه استاندارد حسابرسی شماره  90با عنوان "بررسی تقلب در حسابرسی صورتهای
مالی"(منتشرشده در سال  )2002حسابرسان را به ارزیابی بهتر ریسک گزارشگری مالی
متقلبانه و توجه بهتر به آن ملزم میکند.
اجرای موثر حسابرسی مبتنی بر ریسک ،به آگاهی حسابرسان از جنبههای مختلف
گزارشگری متقلبانه از جمله روشهای عمومی حسابسازی ،چرایی حسابسازی توسط
شرکتها و نحوه ارزیابی ریسک حسابسازی صاحبکار ،بستگی دارد.
ما در این فصل قصد نداریم به آنچه تحت عنوان محاسبات ریسک حسابرسی قلمداد
میشود ،مورد بحث قرار دهیم .در اینجا نمونهگیری در حسابرسی به گونهای که قدرت
کشف تقلب را بهبود بخشد ،مطرح میکنیم.
با توجه به اینکه در حسابرسی ،نمونهگیری فرآیندی اجتنابناپذیر است ،در صورتی که
نمونههای انتخابی با رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک انجام پذیرد به نتایج مطلوبتر و
مؤثرتری خواهیم رسید(همانطور که برای حسابرسان شاغل در این حرفه بدیهی است،
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 :موس شخب ناسرباسح یارب لسکا

پس از ترسیم ،نمودار به صورت زیر نمایش داده میشود.

b
ta
Ke
h
de
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i
G

تحلیل نمودار

شما به عنوان حسابرس میتوانید تأمینکنندگان یا فروشندگانی که در جدول نوسانات یا نمودار باال،
به صورت پرت نمایش داده شده است را مورد بررسی قرار دهید .برای مثال "قائنی" و "خسروجردی" در
دادههای باال ،پرت محسوب میشوند.
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:مشش و یس لصف ینتخادرپ یاهباسح یسرباسح :لسکا اب کسیر رب ینتبم یسرباسح

حسابرسی مبتنی بر ریسک بر پایه فهم اصول حسابسازی و اجرای فنون رایانهای
1
کشف تقلب

Ke

ta

b

زمانی که شما اصول حسابسازی و فنون رایانهای کشف تقلب را فرا میگیرید ،به نحو احسنتری
میتوانید آزمونهای حسابرسی را در حوزههایی از حسابداری گسترش دهید که ریسک بیشتری انتظار
میرود .بهعبارتدیگرزمانی که شما بهعنوان حسابرس ،انگیزههای حسابسازی ،روشهای رایج حسابسازی
و روشهای پنهانسازی حسابسازی را فرا گرفته باشید و بر پایه این مفاهیم و اصول بتوانید فنون رایانهای
کشف تقلب را در حوزههای پر ریسک ،خلق و اجرا نمایید ،مطمئناً نتایج بدست آمده در قیاس با رویکرد
سنتی حسابرسی ،شگفتانگیز خواهد بود.
کتاب «حسابرسی پیشرفته :اصول حسابسازی در ایران و فنون رایانهای کشف تقلب برای حسابرسان
مبتنی بر  Excelو  »PowePivotاز همین نویسنده ،حسابرسی مبتنی بر ریسک را بر پایه فناوری اطالعات
و هوش تجاری آموزش داده است.
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G

حسابرسی با استفاده از فنون رایانهای را ،همانند رقصیدن باید آموخت ،چه حرفهای است
حسابرسی که رقصهای تازه میآفریند.

)1. Fraud Detection Computer Techniques(FDCT
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614 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کاربردی ترین توابع اکسل و کلیدهای میان بر
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 تسویپ

کاربردیترین توابع اکسل و کلیدهای میان بر

1

کاربردیترین توابع اکسل

Ke

ta

b

مطالبی که در ادامه میآید صرفاً خالصهای از عملکرد کاربردیترین توابع اکسل را تشریح نموده است.
توجه داشته باشید اگر بر توابع و فرمولهای اکسل تسلط مقدماتی ندارید و آرگومانهای (بخشهای)
هر تابع برای شما بهطور کامل و جامع تبیین نشده است ،پیشنهاد میشود قبل از مطالعه بخشهای
«اکسل برای حسابداران» و «اکسل برای حسابرسان» ،با اجزاء (آرگومانهای) هر تابع آشنایی کامل پیدا
کنید .فصل «راهنمای جامع فرمولهای پرکاربرد اکسل ( 20درصدی که  80درصد کاربرد دارند)» کتاب
« PowerPivot for Excelو راهنمای جامع و کاربردی فرمولهای اکسل برای حسابداران و حسابرسان،
حرفهایهای اکسل و هوش تجاری» بهصورت مختصر و مفید و همچنین کاربردی ،تمامی توابع و
فرمولهای بحث شده در این کتاب را در قالب مثالهای عینی تشریح نموده است.

توابع مالی

تابع

de

h

عملکرد

DDB

محاسبه استهالک دارایی ثابت به روش نزولی مضاعف.

FV

IRR

برگرداندن نرخ بهره برگشت یک سری از گردشهای وجوه نقد.

محاسبه نرخ بازده داخلی (نرخ بهرهای که  NPVپروژه را صفر میسازد).

MIRR

برگرداندن نرخ بازده داخلی دورهای.

NPER

برگرداندن تعداد دورههای سرمایهگذاری

NPV

محاسبه خالص ارزش فعلی.

PMT

برگرداندن پرداختهای منظم اصل و فرع ساالنه

PPMT

برگرداندن پرداخت اصل برای یک سرمایهگذاری در یک مدت معین

G

IPMT

ارزش آتی یک رقم.

oz
i

DB

محاسبه استهالک دارایی ثابت به روش نزولی.

1. Walkenbach, John ,Excel 2007 bible
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رب نایم یاهدیلک و لسکا عباوت نیرت یدربراک

توابعمتنی

تابع

عملکرد

آخرین کاراکتر یا کاراکترهای درون یک رشته متنی را برمیگرداند.

RIGHT
SEARCH
SUBSTITUTE

شماره کاراکتری را برمیگرداند که رشته متنی یا کاراکتر موردنظر ابتدا در آنجا پیدا
میشود (این تابع به بزرگی کوچکی حروف حساس نیست).
متن  new_textرا جایگزین  old_textدر رشته متنی  textمیکند.

TRIM

حذف فاصلههای اضافی.

VALUE

متنی را که شبیه یک عدد یا تاریخ است را به یک مقدار عدد یا تاریخ تبدیل میکند.

Ke

ta

b

TEXT

تبدیل به متن.

کاربردیترین کلیدهای میانبر اکسل

de

h

حرکت در صفحه کاربرگ
عملکرد

کلید(ها)

Home

رفتن به شروع یک ردیف

PgUp

رفتن به صفحه نمایش بعدی

PgDn

رفتن به صفحه نمایش قبلی

oz
i

Arrow

رفتن به سمت راست ،باال ،پایین و چپ به مقدار یک خانه

Ctrl+PgDn

رفتن به برگه بعدی

Alt+PgUp

رفتن به سمت چپ به اندازه یک صفحه نمایش

Alt+PgDn

رفتن به سمت راست به اندازه یک صفحه نمایش

Ctrl+Home

رفتن به اولین خانه()A1در کاربرگ

Ctrl+End

رفتن به آخرین خانه پر در کاربرگ

G

Ctrl+PgUp

رفتن به برگه قبلی
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 تسویپ

فهرست موضوعی ابزارهای اکسل
ابزار

بخش

شماره
فصل
4

انتقال اطالعات به اکسل()Export

6

بانک اطالعاتی حسابداری در اکسل

عنوان فصل

8

ترفندهای مغایرت گیری با اکسل

b

9

گزارش توجیهی افزایش سرمایه  ،طرحهای توجیهی سرمایهگذاری

11

کاربرد اکسل در حسابداری بهای تمامشده

اکسل برای
حسابداران

12

صورتهای مالی اساسی تحت اکسل

13

کاربرد اکسل در محاسبه استهالک داراییهای ثابت

14

کاربرد اکسل در مدل بندی انواع عقود بانکی

15

 ،Scenario Managerابزاری قدرتمند برای مدیران مالی

Ke

ta

7

بهکارگیری توابع ،جایگزینهای توابع و تجزیه و تحلیل داده با
کاربردهای مالی

22

سیستم حقوق و دستمزد تحت اکسل

19

تهیه و تنظیم دفاتر قانونی(روزنامه و کل) با اکسل

سطح اهمیت در حسابرسی مبتنی بر  Add-Inکاربردی Accounting

24

نمونهگیری در حسابرسی مبتنی بر اکسل

27
28
29

G

23

and Auditing Functions for Excel

25
اکسل برای
حسابرسان

de

18

کاربرد اکسل در حسابداری مدیریت

oz
i

توابع( )Functionsو
ترکیب پیشرفته توابع

h

16

 ،Solverابزاری قدرتمند در تجزیه و تحلیل بهای تمامشده ،حجم
فعالیت و سود

تهیه کاربرگ تأییدیهها مبتنی بر جداول( )Tableو جداول
محوری()PivotTable

حسابرسی وجوه نقد :حسابرسی حسابهای بانکی با اکسل

حسابرسی وجوه نقد :میانگین موزون وجوه نزد تنخواهگردان

اقالم راکد و سنواتی در حسابرسی صورتهای مالی مبتنی بر جداول
محوری()PivotTable
آزمونهای نرمافزار حسابرسی با اکسل

32

آزمون حسابهای دریافتنی :کشف کاله به کاله

34

روشهای تحلیلی مبتنی بر اکسل

33
35

کشف تقلب با اکسل :استفاده از اکسل به عنوان نرمافزار کشف تقلب
کاربرد اکسل در حسابرسی دولتی و عملیاتی
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لسکا یاهرازبا یعوضوم تسرهف

ابزار

بخش

Get External Data

اکسل برای
حسابداران

ماکرو()Macro

اکسل برای
حسابداران

شماره
فصل
4

انتقال اطالعات به اکسل()Export

4

انتقال اطالعات به اکسل()Export

4

انتقال اطالعات به اکسل()Export

8

ترفندهای مغایرت گیری با اکسل

5

5
17
18

کاربرد اکسل در حسابداری مدیریت

19

تهیه و تنظیم دفاتر قانونی(روزنامه و کل) با اکسل

20

Find Combinations

Ke
25
27
29
31

قالببندی(Format

)Cells

Remove Duplicates

فیلترپیشرفته

()Advanced Filter

اکسل برای
حسابداران
اکسل برای
حسابداران

36

اقالم راکد و سنواتی در حسابرسی صورتهای مالی مبتنی بر جداول
محوری()PivotTable

آزمونهای نرمافزار حسابرسی با اکسل

کشف تقلب با اکسل :استفاده از اکسل به عنوان نرمافزار کشف تقلب
روشهای تحلیلی مبتنی بر اکسل

G

34

اکسل برای
حسابداران

حسابرسی مالیاتی :استفاده از اکسل به عنوان نرمافزار استخراج داده

حسابرسی وجوه نقد :حسابرسی حسابهای بانکی با اکسل

33

اکسل برای
حسابداران

تهیه کاربرگ تأییدیهها مبتنی بر جداول( )Tableو جداول
محوری()PivotTable

de

اکسل برای
حسابرسان

تهیه صورت مغایرت بانکی با استفاده از اکسل و  Add-Inکاربردی

oz
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26

Group

دادهها و گزارشهای پویا در اکسل

h

جدول محوری
()PivotTable

دادهها و گزارشهای پویا در اکسل

Consolidateو جداول محوری( )PivotTableابزارهای قدرتمند در
تهیه صورتهای مالی تلفیقی

ta

b

اکسل برای
حسابداران

عنوان فصل

حسابرسی مبتنی بر ریسک با اکسل :حسابرسی حسابهای پرداختنی

6

بانک اطالعاتی حسابداری در اکسل

6

بانک اطالعاتی حسابداری در اکسل

6

بانک اطالعاتی حسابداری در اکسل

17

Consolidateو جداول محوری( )PivotTableابزارهای قدرتمند در
تهیه صورتهای مالی تلفیقی

6

بانک اطالعاتی حسابداری در اکسل
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ابزار

بخش
اکسل برای
حسابرسان

Subtotal

اکسل برای
حسابرسان
اکسل برای
حسابداران

b

جدول()Table

اکسل برای
حسابداران

26

حسابرسی مالیاتی :استفاده از اکسل به عنوان نرمافزار استخراج داده

7

بهکارگیری توابع ،جایگزینهای توابع و تجزیه و تحلیل داده با
کاربردهای مالی

24
7
22
25

ta

اکسل برای
حسابرسان

شماره
فصل

عنوان فصل

 Add-Inکاربردی
Accounting And
Auditing Functions
For Excel
Scenario Manager

Ke

اشتراکگذاری فایل
های اکسل(Share
)Workbook

کاربرد اکسل در حسابرسی دولتی و عملیاتی

7

22
10
10
25

بهکارگیری توابع ،جایگزینهای توابع و تجزیه و تحلیل داده با
کاربردهای مالی
سیستم حقوق و دستمزد تحت اکسل

انتخاب بانک(موسسه مالی و اعتباری) به منظور دریافت تسهیالت
مالی با استفاده از ابزارData Table
انتخاب بانک(موسسه مالی و اعتباری) به منظور دریافت تسهیالت
مالی با استفاده از ابزارData Table

تهیه کاربرگ تأییدیهها مبتنی بر جداول( )Tableو جداول
محوری()PivotTable

اکسل برای
حسابداران

31

آزمونهای نرمافزار حسابرسی با اکسل

11

کاربرد اکسل در حسابداری بهای تمامشده

اکسل برای
حسابداران

12

صورتهای مالی اساسی تحت اکسل

14

کاربرد اکسل در مدل بندی انواع عقود بانکی

اکسل برای
حسابداران
اکسل برای
حسابرسان

اکسل برای
حسابداران

22

G

Calculated Options

اکسل برای
حسابرسان

تهیه کاربرگ تأییدیهها مبتنی بر جداول( )Tableو جداول
محوری()PivotTable
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i

قالببندی شرطی
(Conditional
)Formatting

اکسل برای
حسابداران

سیستم حقوق و دستمزد تحت اکسل

h

Data Table

اکسل برای
حسابداران

بهکارگیری توابع ،جایگزینهای توابع و تجزیه و تحلیل داده با
کاربردهای مالی

de

Data Validation

اکسل برای
حسابداران

35

نمونهگیری در حسابرسی مبتنی بر اکسل

سیستم حقوق و دستمزد تحت اکسل

سطح اهمیت در حسابرسی مبتنی بر  Add-Inکاربردی Accounting

23

and Auditing Functions for Excel

15

 ،Scenario Managerابزاری قدرتمند برای مدیران مالی
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ابزار

بخش

Solver

اکسل برای
حسابداران
اکسل برای
حسابداران

Consolidate

 Add-Inکاربردی
Find Combinations

اکسل برای
حسابداران
اکسل برای
حسابداران

16
17
20
20
22

سیستم حقوق و دستمزد تحت اکسل

25

Number

 Generationدر
 Add-Inکاربردی

حسابرسی وجوه نقد :حسابرسی حسابهای بانکی با اکسل

33

کشف تقلب با اکسل :استفاده از اکسل به عنوان نرمافزار کشف تقلب

اکسل برای
حسابداران

21

h

ابزار Random

27

تهیه کاربرگ تأییدیهها مبتنی بر جداول( )Tableو جداول
محوری()PivotTable

انتقال اطالعات از فایلهای اکسل و متنی به بانکهای
اطالعاتی()Import

اکسل برای
حسابداران

22

سیستم حقوق و دستمزد تحت اکسل

28

حسابرسی وجوه نقد :میانگین موزون وجوه نزد تنخواهگردان

اکسل برای
حسابرسان
اکسل برای
حسابداران
اکسل برای
حسابرسان

35
22

24

کاربرد اکسل در حسابرسی دولتی و عملیاتی

G

Goal Seek

Find Combinations

تهیه صورت مغایرت بانکی با استفاده از اکسل و  Add-Inکاربردی

oz
i

 Add-Inکاربردی
توابع زبان پارسی

تهیه صورت مغایرت بانکی با استفاده از اکسل و  Add-Inکاربردی

de

 Save asو ذخیره
فایل به صورت
متنی( csv ،txtو )...
یا IFF

Consolidateو جداول محوری( )PivotTableابزارهای قدرتمند در
تهیه صورتهای مالی تلفیقی

Ke

اکسل برای
حسابرسان

 ،Solverابزاری قدرتمند در تجزیه و تحلیل بهای تمامشده ،حجم
فعالیت و سود

Find Combinations

ta

b

AutoFilter

شماره
فصل

عنوان فصل

سیستم حقوق و دستمزد تحت اکسل

نمونهگیری در حسابرسی مبتنی بر اکسل

Analysis ToolPak

Paste Special

اکسل برای
حسابرسان

فنFillBlanks

اکسل برای
حسابرسان

25

تهیه کاربرگ تأییدیهها مبتنی بر جداول( )Tableو جداول
محوری()PivotTable

29

اقالم راکد و سنواتی در حسابرسی صورتهای مالی مبتنی بر جداول
محوری()PivotTable

26

حسابرسی مالیاتی :استفاده از اکسل به عنوان نرمافزار استخراج داده
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ابزار

بخش

 Add-Inکاربردی

اکسل برای
حسابرسان

FillBlanks

شماره
فصل

عنوان فصل

26

حسابرسی مالیاتی :استفاده از اکسل به عنوان نرمافزار استخراج داده

26

حسابرسی مالیاتی :استفاده از اکسل به عنوان نرمافزار استخراج داده

نمایش فرمولها
در اکسل(Show
)Formula

اکسل برای
حسابرسان

30

فرمول(Evaluate

اکسل برای
حسابرسان

30

ارزیابی

ابزار حسابرسی و وارسی کاربرگ

Trace ،Dependents

اکسل برای
حسابرسان

30

 Add-Inکاربردی

اکسل برای
حسابرسان

30

اکسل برای
حسابرسان

31

de

ردیابی فرمول(Trace

ابزار حسابرسی و وارسی کاربرگ

ta

)Formula

b

Go to Special

اکسل برای
حسابرسان

30

ابزار حسابرسی و وارسی کاربرگ

31

آزمونهای نرمافزار حسابرسی با اکسل

ابزار Descriptive

 Statisticsدر Add-In
کاربردی Analysis

ابزار  Regressionدر
 Add-Inکاربردی
 Add-Inکاربردی
Data Minig

اکسل برای
حسابرسان

نمودارهای محوری
()PivotChart

اکسل برای
حسابرسان

نمودارها()Charts

اکسل برای
حسابرسان

G

Analysi ToolPak

اکسل برای
حسابرسان

آزمونهای نرمافزار حسابرسی با اکسل

oz
i

ToolPak

ابزار حسابرسی و وارسی کاربرگ

h

XLAnalyst

Ke

 Precedentsو
)Remove Arrows

ابزار حسابرسی و وارسی کاربرگ

32

آزمون حسابهای دریافتنی :کشف کاله به کاله

34

روشهای تحلیلی مبتنی بر اکسل

34

روشهای تحلیلی مبتنی بر اکسل

36

حسابرسی مبتنی بر ریسک با اکسل :حسابرسی حسابهای پرداختنی
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 -1اکبری ،فضل ا ...و علی مدد ،مصطفی ( .)1379بررسی تحلیلی یا استفاده از تجزیه و تحلیل در
حسابرسی(چاپ اول) ،نشریه 143شماره سازمان حسابرسی .تهران :انتشارات سازمان حسابرسی.
 -2افشاري ،اسدا ...و سادات سلماسي ،میر حمید ( .)1388بررسي مسائل گزارشگري حسابرسي
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 -4بولونا ،جی جک و لیندکوئیست ،رابرت جی .حسابرسی تقلبات و کارشناسی مالی(حسابداری)
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اقتصادی.
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 -9سازمان حسابرسی( .)1391نشریه شماره160سازمان حسابرسی :استانداردهای حسابداری .تهران:
انتشارات سازمان حسابرسی.
 -10سازمان حسابرسی( .)1383بخش  505استانداردهای حسابرسی :تأیید خواهی برونسازمانی.
تهران :انتشارات سازمان حسابرسی.
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 -13شهنازی ،مهدی( .)1386مدلسازی با توابع اکسل .تهران :انتشارات ناقوس.
 -14فرزانه ،حيدر ( .)1386بررسي موانع اجرايي حسابرسي عملياتي در دستگاههای اجرايي از ديدگاه
مديران و كارشناسان .دانش حسابرسي ،شماره.24
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