 ٨اشتباه رايج حسابداري كسب و كارهاي كوچك را ميدانيد ؟
به لطف طيف وسيعي از نرمافزارهاي حسابداري موجود براي كسب و كارهاي متوسط و كوچك امروز ،راحتتر ميتوان حساب
پولهاي خرج شده كسب و كار را داشت.
درحالي كه نرمافزارهاي حسابداري ،دفترداري و حساب و كتاب را براي كسب و كارهاي كوچك آسانتر كردهاند ،خطاها و
اشتباهات بسيار رايجي را از دستهبندي نادرست يك معامله تا انجام دادن تمامي حساب ها توسط خود شما انجام ميدهند.
برخي از اشتباهات حسابداري جزئي و ناچيز است و هنگامي كه به ضرورت توسط فردي در كسب و كارتان مشخص ميشوند
به راحتي قابل حل هستند .اما اشتباهات جديتري نيز وجود دارد كه ميتواند تاثير قابل توجهي بر روي سﻼمت مالي كسب و
كارتان داشته باشند.
به مرور زمان ،شيوههاي حسابداري ضعيف ميتواند واقعيت سﻼمت مالي شركت شما را خدشه دار كند .در موارد جدي،
اشتباهات مكرر حسابداري و روش هاي حسابداري بد ميتواند كسب و كار شما را به ورشكستگي يا اداره امور شركتها
بكشاند.
در اين مقاله به هشت خطاي رايج حسابداري كسب و كارهاي كوچك خواهيم پرداخت و توضيح ميدهيم كه چگونه ميتواند
باعث مشكﻼت ،هم كوچك و هم قابل توجه ،براي كسب و كارتان شوند.

. ١فرض اينكه سود هميشه به معناي جريان نقدي است

شما به تازگي قراردادي  ٥٠هزار دﻻري را بستهايد كه به سرانجام رساندن آن سه ماه براي شركت تان طول ميكشد .اين
معامله براي كسب و كارتان  ٢٠هزار دﻻر براي تامين مالي پروژه هزينه خواهد داشت ،پس ٣٠هزار دﻻر سود را براي اين
معامله ثبت ميكنيد قبل از اينكه چيزي را تحويل داده باشيد.
اين اشتباه بزرگي است .چه اتفاقي مي افتد اگر معامله به جاي سه ماه ،به مشكلي برخورد كه باعث شود با سه ماه تاخير انجام
بگيرد؟ اگر هزينههاي شما افزايش يابد و برآورد  ٢٠٠٠٠دﻻر هزينه شما را نادرست كند چه؟
وسوسه انگيز است كه هر معامله را هنگام بستن به عنوان درآمد بنويسيد هرچه باشد درآمد جديدي براي كسب و كارتان
است .اما چنين كاري باعث ميشود شركت تان بهتر از آنچه كه واقعا هست به نظر برسد و تصوير تحريف شدهاي از شرايط
واقعي شركتتان پيش روي شما بگذارد.
. ٢جدي نگرفتن دفترداري به اندازه كافي
كليد حسابداري موثر ثبت كردن همه چيز است ،از معامﻼت كوچك گرفته تا پرداختهاي بزرگ از مشتريان و خريداران.
بسيار مهم است كه مطمئن باشيد همه چيز ثبت و به درستي در حسابهاي تان دسته بندي ميشود.
مهم نيست شركت تان چقدر كوچك است ،جدي گرفتن حسابداري به شما تصويري دقيق و قابل اطمينان از سﻼمت
شركتتان ميدهد و باعث ميشود تعيين كنيد عملكردتان در دورهاي خاص چقدر خوب )يا ضعيف( بوده است.
ايجاد يك سيستم حسابداري و دفترداري جدي ،از دسته بندي كردن درست انواع مختلف داراييها و بدهيها تا انجام بررسي
ماهانه حسابها و دفترها ،براي كسب و كارتان كليد حفظ كردن امنيت مالي آن است.

. ٣شكست در تعيين كاركنان و پيمانكاران

آيا كسب و كارتان كارمند دارد؟ اگر چنين است ،آيا آنها كارمند كسب و كارتان هستند ،يا افراد يا شركتهايي هستند كه
براي قراردادي استخدام كردهايد؟ تفاوت بسيار بزرگي بين كارمند و پيمانكار است تفاوتي كه ﻻزم است در نظر داشته باشيد.
درك تفاوت بين كارمند و پيمانكار ،همچنين پيامدهاي حسابداري اين تفاوت ،براي جلوگيري از ثبت اشتباه حسابهاي كسب
و كارتان حياتي است.

. ٤مديريت تمامي حسابهايتان در خانه

آيا تمامي امور حسابداري و دفترداريتان را در خانه انجام ميدهيد؟ هنگامي كه يك كسب و كار بسيار كوچك را با درآمد
محدود پيش ميبريد ،وسوسه انگيز خواهد بود كه براي كاهش هزينهها خودتان حسابداري را انجام بدهيد.
درحالي كه برعهده گرفتن امور حسابداري به نظر روش خوبي براي صرفه جويي در هزينه است ،ميتواند در واقع براي كسب و
كارتان هزينهبر شود .داشتن يك حسابدار برايتان هزينه خواهد داشت تا اينكه خودتان امور حسابداري را انجام بدهيد اما
همچنين باعث صرفه جويي در هزينهها ميشود.

از كسورات مالياتي كه از آنها خبر نداريد تا خطاهايي كه به سختي ميتوانيد در شركت خود ببينيد اما يك كارشناس به
راحتي متوجه آنها ميشود ،مديريت تمامي حساب و كتابها در خانه باعث ميشود فرصت صرفه جويي كردن در هزينهها را از
دست بدهيد.

. ٥عدم موفقيت در تطبيق دفاتر با حسابها بانكي

مهم است كه كسب و كارتان بطور مرتب حسابهاي بانكي اش را مغايرتگيري كند .مغايرتگيري فرايند بررسي است كه در
آن مانده حساب آنطور كه در دفاتر شما فهرست شده است درست باشد و تضمين كند كه با مانده واقعي در حساب هاي
بانكيتان مطابقت دارد.
گهگاهي ،هزينهها و مخارج كوچكي وجود دارند كه ممكن است به آنها فكر نكرده باشيد تا در جايي ثبت نشوند .تطبيق دادن
حساب هاي تان از وجوه نقد بانكي كسب و كارتان تا حسابهاي قابل پرداخت به شما اجازه ميدهد به دقت وضعيت ماليتان
را دنبال كنيد.
كسب و كارهاي كوچك بايد هميشه هر ماه دفاترشان را تطبيق بدهند تا مطمئن شوند تمامي معامﻼتشان به درستي ثبت
شده است و از هماهنگ نبودن دفاترشان با وضعيت واقعي حساب هاي شان جلوگيري كنند.

. ٦فراموش كردن ثبت معامﻼت كوچك

كسب و كارتان چگونه معامﻼت كوچك را مديريت ميكند؟ به راحتي ميتوان فكر كرد كه معامﻼت نقدي خرد بياهميتاند،
اما ضروري است كه كسب و كارتان سوابق همه هزينه هايش را داشته باشد هرچقدر هم كه ناچيز باشند.
اين موضوع به ويژه در محيطهاي خرده فروشي مهم است كه معامﻼت بسياري بصورت نقدي صورت ميگيرد .همچنين مهم
است سوابق معامﻼت كوچكي مانند پرداخت براي تحويل پستي را داشته باشيد حتي اگر هزينه آن ناچيز است.
معامﻼت كوچك را ثبت و پيگيري كنيد تا مديريت معامﻼت بزرگ برايتان به مراتب راحتتر شود .با ثبت معامﻼت كوچك،
قادر خواهيد بود هنگامي كه شركتتان رشد كرد و تعداد معامﻼت افزايش يافت ،حساب كتابهايتان را به راحتي مديريت
كنيد.
. ٧ارتباط ضعيف با حسابدار

آيا حسابدارتان ميداند كسب و كار شما چطور پيش ميرود؟ مهم است كه كسب و كارتان اطﻼعات كاملي از معامﻼتش داشته
باشد و حتي مهمتر اينكه اين اطﻼعات به روشني در اختيار حسابدار قرار بگيرد.
اشتباهات به ظاهر كوچك مانند خريد محصوﻻت يا خدمات به ويژه آنهايي كه هزينههاي ماهيانه دارند و گزارش ندادن آنها به
حسابدارتان ميتواند باعث مشكﻼت جدي و بار كاري اضافي زيادي شود.
همانند ارتباط روشن با حسابدار ،ثبت تمامي سوابق ،چه بصورت ديجيتالي يا هر شكل ديگر ،نظارت بر تمامي درآمد و
هزينههايتان را راحتتر ميكند.
. ٨اختصاص ندادن بودجه شفاف به هر پروژه

آيا شركتتان پروژهها را بدون اينكه به هر كدام بودجه شفافي تخصيص بدهد شروع ميكند؟ دنبال كردن يك پروژه بدون
داشتن تصوري از هزينههايي كه براي شركت خواهد داشت ،به سادگي باعث ميشود بيش از آنچه انتظارش را داشتيد متحمل
هزينه شويد.
عدم بودجهبندي موثر همچنين باعث ميشود به سختي بتوانيد پروژهاي را مهار كنيد كه به وضوح بيش از آنچه كه بايد براي
شركتتان هزينه دارد .اينكار باعث ميشود شركتتان بودجه محدود خود را بر روي پروژههايي خرج كند كه بازگشت
سرمايهگذاري دارند.
هرچه كسب و كارتان پابرجاتر ميشود بيشتر آگاه ميشويد كه چقدر كسب و كارتان براي ادامه فعاليت خود هزينه خواهد
داشت .اين موضوع باعث ميشود بودجه تان را براي پروژه هايي تنظيم كنيد كه به اندازه كافي بزرگ هستند كه موفقيت را
ممكن بسازند اما بيش از حد بزرگ يا بي فايده نباشند.

