كدينگ نرم افزار حسابداري و سطوح مختلف حسابها در نرم افزار حسابداري
امروزه استفاده از كدينگ براي ساده ترين موارد هم بسيار رايج شده است ،شايد گره خوردن زندگي ما با كدينگ ،از مزايا و يا
از نظر بعضي ،از معايب همه گير شدن سيستمهاي كامپيوتري و نرم افزاري است .بدليل مغز رياضي سخت افزارهاي توليد
شده تا كنون ،كليه اين ابزارها فهم و ارتباط بهتري از اعداد دارند تا حروف ،پس براي نزديك شدن به فهم كامپيوترها استفاده
از كدينگ حسابداري ،كدينگ كاﻻها و ساير كدينگها بسيار فراگير شد.
كدينگ نرم افزار حسابداري

در نرم افزارهاي حسابداري جهت ثبت اسناد و گردش مالي حسابها ،نياز به تعريف حسابها بصورت سلسله مراتبي
است .كدينگ حسابها نيز به تعريف سلسله مراتبي حسابها كمك ميكند ،همچنين استفاده از كدينگ حسابها در
حسابداري ،باعث مي شود بتوانيم حسابها را بر اساس نظمي كه مورد نظر ماست مرتب كنيم.
عموما كدينگ نرم افزار حسابداري به نحوي ايجاد مي شود كه در ابتدا حسابهاي دائم كه قابليت نقد شوندگي باﻻتري دارند
قرار گيرند و كد كوچكتر به آنها تخصيص داده شود .پس از حسابهاي دائم ،حسابهاي سود و زياني و در نهايت حسابهاي
انتظامي كد دهي مي شوند.
در سيستم حسابداري ،حداقل دو سطح حساب وجود دارد .حساب كل و حساب معين .بر حسب نياز سطوح ديگري نيز به
كدينگ نرم افزار حسابداري افزوده مي شود .مانند گروه حساب كه باﻻتر از كل قرار مي گيرد و حساب تفصيلي كه پايينتر از
معين قرار مي گيرد .حاﻻ به توضيح هريك از اين سرفصلها مي پردازيم.
گروه حساب

به گروه حساب عموما يك كد يك رقمي اختصاص داده مي شود.گروههاي حساب معموﻻ همه جا يكسان هستند و تفاوتهاي
جزئي در تعريف دارند .گروه حسابها از داراييها شروع ميشود به حسابهاي انتظامي ختم مي شود .اگر ترتيب نقد شوندگي
را در نظر بگيريم كدينگ با چنين ترتيبي خواهيم داشت :داراييها ،بدهيها ،حقوق صاحبان سهام ،درآمدها ،هزينهها و
حسابهاي انتظامي.
اين گروهها ممكن است بر اساس نياز مشتري به داراييهاي جاري ،داراييهاي ثابت ،بدهيها ،بدهيهاي بلند مدت و …
تقسيم شود.

حساب كل

حساب كل يكي از مهمترين قسمتهاي كدينگ نرم افزار حسابداري است .با توجه به اينكه اين سرفصل از حساب بايد در دفاتر
قانوني ثبت شود )دفتر كل( تعريف آن بسيار مهم است .تعريف كدينگ حساب كل بايد به نحوي باشد كه پاسخگوي اداره
دارايي باشد .تراز كل ،دفتر كل و ساير گزارشاتي كه در سطح كل از نرم افزار حسابداري استخراج ميشود بايد گوياي وضعيت
مالي يك مجموعه باشد .اين گزارشات شامل درآمدهاي مشمول ماليات ،در آمدهاي معاف از ماليات ،هزينههاي عملياتي،
هزينههاي غير عملياتي ،داراييهاي نقد و … هستند.
براي كدينگ كل معموﻻ دو يا سه رقم با احتساب كد گروه كافي بنظر ميرسد.

حسابهاي معين

حساب معين براي مشخص كردن جرئيات حساب كل استفاده مي شود ،بطور مثال موجودي نقد و بانك شامل جزئيات بانكها،
صندوق و تنخواه گردانها هستند .اهميت حسابها ي معين كمتر از حساب كل نيست ،حساب معين در كنترل گردش حساب
و تفكيك ريز موجودي حسابها و هزينهها و درآمدها نقش اساسي دارد و به تصميم گيريهاي مديريتي و پيگيريهاي مالي
كمك خواهد كرد.
براي حساب معين معموﻻ بين  ٤تا  ٦رقم كد با احتساب كد حساب كل در نرم افزار حسابداري در نظرگرفته ميشود.

حسابهاي تفصيلي

جزئيترين سطح حسابها ،حساب تفصيلي است .در هر بنگاه اقتصادي حساب تفصيلي كامﻼ بر اساس فعاليت آن مجموعه
مشخص مي شود ،نام مشتريان ،حسابهاي بانكي و ساير سر فصلهاي شخصي هر مجموعه در اين سطح قرار ميگيرد.

همچنين روش برخورد با سطح تفصيل حسابها و تعداد سطوح تفصيل مورد استفاده در هر بنگاه اقتصادي ميتواند متفاوت
باشد ،امروزه بسياري از نرم افزارهاي مالي اجازه استفاده از تفصيلي شناور را فراهم كردهاند ،اين نوع حساب تفصيل ،مستقل از
معين تعريف ميشود و براي هر حساب در كل نرم افزار حسابداري يك كد حساب اختصاص داده ميشود .هنگام ثبت سند
مشخص ميشود كه اين حساب مربوط به كدام معين است.
اين روش كدگذاري گزارشهاي بسيار قوي و جامعي را در اختيار حسابدار قرار ميدهد.
بر اساس نياز هر بنگاه اقتصادي ،در سطح پايينتر از حساب معين ،ممكن است بيش از يك حساب تفصيلي استفاده شود .طور
مثال در شركتهاي پيمانكاري بسيار پيش ميآيد كه يك پروژه بين پيمانكاران خرد تقسيم ميشود .در اين صورت پروژه
بعنوان يك سطح تفصيل و پيمانكار خرد نيز يك سطح تفصيل ديگر ميباشد.
در نتيجه ميتوان گفت كه كدينگ نرم افزار حسابداري ضرورتي است كه استفاده از رايانه به ما تحميل كرده است و اين
ضرورت دلچسب افزايش سرعت و سهولت دسترسي به اطﻼعات پردازش شده مالي هر مجموعه را فراهم ميكند.

