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የራሳቸውን ንግድ የመጀመር ፍላጎት ያላቸውንና አነስተኛና ጥቃቅን ንግዶች ያሰለጥናሉ፡፡ የአለም ስራ ድርጅት በበኩሉ ምርጥ ተሞክሮዎችን
በማውጣት ያሰራጫል፣ ስልጠናዎችን ያካሂዳል፣ የክትትልና ግምገማ ተግባሮችን ያከናውናል፣ የፕሮግራሙን ጥራት ይቆጣጠራል እንዲሁም
የፕሮግራሙን አተገባበር በተመለከተ የቴክኒክ ምክር ይሰጣል፡፡

ስለ ንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ፕሮግራም
ንግድዎን ያሻሽሉ ለጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ባለቤቶችና ስራአስኪያጆች የተዘጋጀ የስራአመራር ስልጠና ፕሮግራም ነው፡፡ ስልጠናው ኢላማ
ያደረገው የንግድ ስራ አመራር ክህሎቶቻቸውን አሻሽለው በእውቀት ላይ የተመሰረተ ንግድ በማንቀሳቀስ ንግዳቸውን በዘላቂነት የማስቀጠል፣
ሽያጭያቸውን የመጨመርና ወጪዎቻቸውን መቀነስ ለሚሹ ጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ አንቀሳቃሾች ነው፡፡ በአጠቃላይ በንግድዎን እንዴት
ወጤታማ አደርጋለሁ ብለው ለሚያስቡባቸው ዋነኛ ጥያቄዎችዎ ምላሽ ይሰጣል፡፡
የስልጠና ፕሮግራሙ ታሪካዊ አመጣጥ የስዊድን አሰሪዎች ኮንፈዴሬሽን ለስዊድን ኢንተርፕርነሮች ካዘጋጀው የስራ አመራር ስልጠና ፕሮግራም
ነው፡፡ ቀጥሎም የስልጠና ዘዴውንና የመማሪያ መፃህፍቱን የአለም ስራ ደርጅት በታዳጊ አገሮች የሚገኙ የአነስተኛ ንግድ አንቀሳቃሾችን የንግድ
ስራአመራር ፍላጎቶች ለማሟላት በሚያስችል መንገድ አዘጋጅቶታል፡፡
ንግድዎን ያሻሽሉ በስድስት ክፍለ ስልጠናዎች (ሞጂዩሎች) የተከፋፈለ ሲሆን እነሱም ግዥና የእቃ ክምችት ቁጥጥር፣ ግብይት፣ የወጪዎች ስሌት፣
የሂሳብ መዝገብ አያያዝ፣ የንግድ እቅድ አዘገጃጀት እና ሰዎችና ምርታማነት ናቸው፡፡ እነዚህን ክፍለ ስልጠናዎች በተናጥልም ሆነ በአንድ ላይ
መስጠት ይቻላል፡፡ ሞጂዩሎቹ በአንድ ላይ የሚሰጡ ከሆነ እስከ ሰባት ቀናት ይወስዳል፡፡ የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠናዎች መስተጋብራዊና ችግር
ፈቺ የመማር ዘዴዎችን ይጠቀማሉ፡፡ የመማሪያ መፃህፍቱ በቀላሉ ለመረዳት በሚያስችል መንገድ የተፃፉ፣ በምስሎች የታጀቡ፣ ምሳሌያዊ
ታሪኮችን የሚጠቀሙ እንዲሁም በንግድ ላይ መተግበር በሚያስችሉ የተግባር መልመጃዎችን የያዙ ናቸው፡፡
ንግድዎን ያሻሽሉ፤ የሂሳብ መዝገብ አያያዝ ለጥቃቅንና አነስተኛ ንግዶች አስፈላጊ የሆኑ የሂሳብ መዛግብትን በመለየት ቀላል የሆነ የሂሳብ
መዝገብ አያያዝ ዘዴዎችን እንዲጠቀሙ እንዲሁም ቢሳሂብ መዝገብ ተጠቅመው ንግዳቸውን እንዴት እንደሚያሻሽሉ ያስተምራል፡፡

ፀሀፊዎች እና ምስጋና
የሂሳብ መዝገብ አያያዝ፤ ንግድዎን ያሻሽሉ መማሪያ መፅሃፍ የጋራ ጥረት ውጤትና ፕሮገራሙን ወደ ሶስት አስርተ አመታት ለሚጠጋ ጊዜ
በመተግበር የካበተ እውቀትንና ልምድን ያንፀባርቃል፡፡ በተለይ የስልጠና ፕሮግራሙን በተለያዩ ሀገሮች የሞከሩ፣ዲዛይን ያደረጉና የተገበሩ
የንጀያ ዋና አሰልጣኞችና አሰልጣኞች አስተዋፅኦ በዋጋ የሚተመን አይደለም፡፡ የስራ ልምዳቸውን፣ ድጋፋቸውንና ገንቢ አስተያቶቻቸውን
በመስጠት የመማሪያ መፅሃፉ ታትሞ አንዲወጣ ካስቻሉት መካከል የንጀያ ፕሮግራም ተግባሪዎች አውታር፣ አማካሪ ድርጅቶችና የአለም
ስራ ድርጅት የስራ ባልደረባዎች ይገኙበታል፡፡
የዚህ መማሪያ መፅሃፍ ዝግጅት የተመሰረተው እ.አ.አ በ2003 ተዘጋጅተው በነበሩት የንግድዎን ያሻሽሉ መሰረታዊ መማሪያ ማፅሃፍት
ሲሆን ፀሃፊዎቹም ማተስ ቦርግንቫል፣ ሲሲሊያ ፓልመርና በርበራ ሙሪ ነበሩ፡፡ ፡፡ የንግድዎን ያሻሽሉ መሰረታዊ መማሪያ መፃህፍትን
ያዘጋጀው ሃራሬ ዝምባብዌ ይገኝ የነበረው የአለም ስራ ድርጅት የንጀያ ክፍለ አህጉራዊ የፕሮጀክት ፅህፈት ቤት ነው፡፡
ነባሩን ፅሁፍ በማሻሻልና በአነስተኛ ንግድ ልማትና በተያያዥ መስኮች ላይ የቅርብ ጊዜ አስተሳሰቦችን የሚያካትቱ አዳዲስ ምእራፎችን
በመጨመር የአሁኑን ህትመት የፃፉት የእ.አ.አ የ2015 ህትመት የፀሀፊዎች ቡድን ማይ ቲ ላንና ፕራናቲ ሜህታን ናቸው፡፡ የአፃፃፍ አቅድና
የቋንቋ ኤዲት ስራዎች የተከናወኑት በስቲቭ ሬይሞንድ ነው፡፡
ረቂቅ ፅሁፉን አንብበው ከማሰልጠን ከልምዳቸው በመነሳት አስተተያየት ለሰጡት የንጀያ ዋና አልጣኝ ለሆኑት ለዲሶው ዞማሆውን፣ጌሙኑ
ዊጀሰና፣ ሲቦንጊሌ ሲባንዳና ዋልተር ቬርሆፍ ብዙ ምስጋና ይገባቸዋል፡፡ ከአለም ስራ ድርጅት ባልደረቦች ማሬክ ሃርግሶግ፤
በኢንተርፕራይዝ መምሪያ ከአረንጓዴ ስራዎች ፕርግራም፣ የመማሪያ መፅሃፉን ይዘት ለማዳበር ላደረጉት አስተዋፅኦ ተመስጋኝ ናቸው፡፡
ከፋይናንስ አገልግሎቶች ጋር ትስስር ስለማድረግ በመማሪያ መፅሃፉ ወስጥ የቀረበውን ፅሁፍ ለማዳበር፣ አጫጭር አስተዋፅኦዎች፣
ምክሮችና ሌሎች ድጋፎች የተገኘው ከቸሪይል ፍራንኬዊክዝ እና ከሴቬሪይን ዴቦስ፤ በአይኤልኦ ኢንተርፕራይዝስ መምሪያ ከማህበራዊ
ፋይናንስ የቴክኒክ ባለሙያዎች ነው፡፡
የመማሪያ መፅሃፉን የውስጥ ዲዛይንና የምስል-ግራፊክ ስራዎች የተከናወኑት በታይ ቫን ሉዋን ሲሆን የሽፋን ዲዛይኑ የተዘጋጀው ደግሞ
በማውሪዞ ኮስታንዛ ነው፡፡
በመማሪያ መፅሃፉ የዝግጅት ሂደት ላይ ጠቃሚ ሃሳቦችን በመስጠትና ስራው እንዲጠናቀቅ በማበረታታት በዋጋ የማይተመን ድጋፍ
ያደረጉት የንጀያ የአለም አቀፍ ማስባበሪያ ቡድን አባላት፤ ማርቲን ሴቨርስ (በእሴት ሰንሰለት ልማትና የንግድ እድገት አገልግሎቶች
ስፔሻሊስት) ፣ ኢቫ ማጁሪን (የንጀያ አለም አቀፍ አስተባባሪ) እና ቶኮዚል ኒውማን ናቸው፡፡
ወደ አማርኛ የተረጎሙት፣ የውስጥ ዲዛይንና ግራፊክ እንዲሁም የሽፋን ዲዛይኑን ከዋናው የእንግሊዝኛው ህትመት ጋር አመሳስለው
ያዘጋጁት በኢትዮጵያ የንጀያ ዋና አሰልጣኝ ታደሰ ገብረስላሴ ናቸው፡፡ የአማርኛ ቋንቋውን ኤዲት ያደረጉት ደግሞ ዶ/ር ማሬው አለሙ
ናቸው፡፡

መቅድም
ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ከገጠርና ከከተማ የትውልድ አካባቢዎቻቸውን እየለቀቁ የተሻለ የስራና የኑሮ እድል ለማግኘት
ወደ ውጭ አገሮች በመሄድ ላይ ይገኛሉ፡፡ ከፌደራል የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር በተገኘ መረጃ መሰረት በአሁኑ ጊዜ ከ2 ሚሊዮን በላይ የሆኑ
ኢትዮጵያውያን በሰሜን አሜሪካ፣ በመካከለኛው ምስራቅ፣ በአውስትራሊያና በሌሎች የአፍሪካ አገሮች ውስጥ ይኖራሉ፡፡ በርካታ
ኢትዮጵያውያን በመካከለኛው ምስራቅ አገሮች ውስጥ የሚገኙ ሲሆን በተለይም ባለፉት ሶስት አስርተ አመታት ሳውኡዲ አረቢያ ከፍተኛ
ቁጥር ያላቸው ያልሰለጠኑና በከፊል የሰለጠኑ ስራ ፈላጊ ኢትዮጵያውያን መዳረሻ ሆና ቆይታለች፡፡ ሆኖም እ.አ.አ በ2013 የሳኡዲ አረቢያ
መንግስት “የሳኡዲን የስራ ገበያ ለአገሬዎቹ” በሚል መርህ በመንቀሳቀስ በወሰደው እርምጃ በአገሪቱ ውስጥ ካለ ፈቃድ በልዩ ልዩ መስኮች
ተሰማርተው የሚገኙ የሌሎች አገሮች ዜጎችን ከአገሪቱ አስወጥቷል ፡፡ በዚህም ምክንያት እ.አ.አ ከህዳር 2013 እስከ መጋቢት 2014 ብቻ
163,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በግዳጅ ወደሃገራቸው እንዲመለሱ አድርጓል፡፡ ይህ በእንዲህ እንዳለ “ከህግ መተላላፎች ነፃ የሆነች
አገር” ተብሎ በሚጠራ ሌላ ዘመቻ እ.አ.አ በመጋቢት 2017 ተጨማሪ 100,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን የሳኡዲ መንግስት ወደ
አገራቸው መልሷል፡፡
ተመላሽ ስደተኞች በመቀበል ሂደት የኢትየጵያ መንግስት አጋር ከሆኑ ሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶቸ ጋር በመሆን በአግባቡ እንዲከናወን
አድርጓል፡፡ ነገር ግን ተመላሽ ስደተኞችን ለዘለቄታው መልሶ የማቋቋሙ ጉዳይ በአብዛኛው ምላሽ ያላገኘና ገና በጅምር ደረጃ ላይ የሚገኝ
ነው፡፡ በአለም ስራ ድርጅትና በሌሎች ተቋሞች የተደረጉ የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት አብዛኞቹ ስደተኞች ሲያገኙ የነበረውን ገቢ
ለፍጆታ የተጠቀሙበትና ለዘመድ ወዳጅ አስቀድመው በመላካቸው ባዶ እጃቸውን የተመለሱ ናቸው፡፡ ከዚህም በላይ አብዛኞቹ ተመላሾች
በውጭ አገሮች በቆዩበትም ጊዜ ሆነ በሚመለሱበት ሂደት በቀላሉ የማይገመት የጤና፣ የስነ ልቦናና ማህበራዊ ጉዳት እንደረሰባቸው ከእነዚህ
ጥናቶች ለመረዳት ይቻላል፡፡
በዚህም መሰረት ተመላሾችን በዘለቄታው ለማቋቋም ለሚደረገው ጥረት አስተዋፅኦ ለማድረግ የአለም ስራ ደርጅት ከአውሮፓ ህብረት
በተገኘ የፋይናንስ ድጋፍ “የኢትዮጵያ ተመላሾች መልሶ ማቋቋሚያ” የተሰኘ ፕሮጀክት በመተግበር ላይ ይገኛል፡፡ ፕሮጀክቱ ግለሰብን
ተጠቃሚ ባደረገ መልኩ ሰብአዊ መብቶችን መሰረት ያደረገ ሲሆን በአማራ፣ ኦሮሚያና ትግራይ ብሄራዊ ክልሎች ወስጥ የሚገኙ ተመላሾችን
ተጠቀሚ ያደርጋል፡፡ በተለይ ልዩ ትኩረት የሚያደርገው ለተለያዩ ማህበራዊና ስነልቦናዊ ጉዳት የተጋለጡ ተመላሽ ሴቶችና ልጃገረዶች ላይ
ነው፡፡ በዚህም መሰረት እነዚህ በፕሮጀክቱ የታለሙ ተመላሾች በስራ ፈጠራ፤ በክህሎት ስልጠናና በህይወት ክህሎት አገልግሎቶች ተደራሽ
እንዲሆኑ ይታገዛሉ፡፡ ከዚህ አኳያ ይህንን የተመላሾችን እንደገና በዘላቂነት የማቋቋም አላማዎችን ለማሳካት እንዲያስችለው ፕሮጀክቱ ልዩ
ልዩ ተቋሞች ለተመላሾች የሚሰጧቸውን አገልግሎቶች በጥራትና በቅልጥፍና እንዲያሳድጉ የሚያስችል ስልታዊ አቅም የመገንባት እንዲሁም
የአገሪቱን ተመላሾች በዘለቄታው የመልሶ ማቋቋም ስርአትን የማጠናከር ሚና ይጫወታል፡፡
በዚህ በኩል በፕርጀክቱ ቅድሚያ ከተሰጣቸው የስራ መስኮች መካከል አንዱ ተስማሚ የኢንትርፕርነርሺፕ ማለትም የራሳቸውን ንግድ
ጀምረው የማንቀሳቀስ ስልጠናና የንግድ ልማት አገልግሎቶች ለተመላሾች እንዲያገኙ ድጋፍ መስጠት ነው፡፡ በዚህ ረገድ በአለም ስራ
ድርጅት የተዘጋጀውን የንግድዎን ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ፓኬጆች በፕሮጀክቱ ውስጥ እንዲካተት ተደርጓል፡፡ ንግድዎን
ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ከአለም ትልቁ የጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ የኢንተርፕርነርሺፕና የንግድ ስራአመራር ስልጠና
ፕሮግራም ነው፡፡ በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያን ጨምሮ በ135 አገሮች ውስጥ በመተግበር ላይ ይገኛል፡፡ የስልጠና ፓኬጁ ዋነኛ ትኩረት ሴቶችና
ወንዶች ጥቃቅንና አነስተኛ ንግዶች ጀምረው እንዲያሳድጉ የሚያግዝ ስትራተጂን በመጠቀም ተጨማሪና የተሻሉ የስራ እድሎችን በመፍጠር
ለዘለቄታዊና ሁሉን አካታች ለሆነ የኢኮኖሚ እድገት አስተዋፅኦ ማድረግ ነው፡፡ የስልጠና ፕሮግራሙ ከማንኛውም ንግድ ተፈጥሯዊ
የእድገት ደረጃዎች ጋር ተስማሚ በሆኑ በአራት ተደጋጋፊ ክፍለ ስልጠናዎች የተዋቀረ ሲሆን እነሱም የንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ፣ ንግድዎን
ይጀምሩ፣ ንግድዎን ያሻሽሉና ንግድዎን ያስፋፉ ናቸው፡፡
ነባሮቹን የንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሸሽሉ መፅሃፍት ወቅታዊ ችግሮችን ምላሽ የመስጠት አቅም እንዲኖራቸው የአለም ስራ ድርጅት
የማያቋርጥ ማሻሻያዎች አድርጓል፡፡ በተለይም በጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ልማትና በተያያዥ መስኮች ላይ የቅርብ ጊዜ አስተሳሰቦችን
የሚያካትቱ አዳዲስ ጉዳዮችን በማካተት አይነተኛ ለውጦችና ማሻሻያዎች የተደረገባቸው መፃህፍት እ.አ.አ በ2015 አሳትሟል፡፡ የአለም ስራ
ድርጅት አነዚህ አዳዲስ ተሻሽለው የወጡ የስልጠና ፓኬጆች ጥራታቸውን ጠብቀው እንዲተገበሩ ለማድረግ ስምንት የሰልጣኞች መማሪያ
መፅሃፍትን ከአሰጠልጣኝ መመሪያ መፅሃፍ ጋር ወደ አማርኛ ተርጉሞ አሳትሟል፡፡
የንግድዎን ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ፕሮግራም ተቋሟዊ በሆነ መንገድ አባዝቶ የማዳረስ ስትራቴጂ ስለሚከተል የፕሮጀክቱ
አጋር የሆኑት የቴክኒክና ሙያ ተቋሞችና ኮሌጆች ለተመላሾች ለሚሰጧቸው የልዩ ልዩ ስራ መስኮች ክህሎቶች እንዲሁም
የኢንተርፕርነርሺፕ ስልጠናዎች እንደሚደግፋቸው ፅኑ እምነት አለኝ፡፡ በመጨረሻም ለ“ኢትዮጵያ ተመላሾች መልሶ ማቋቋሚያ ፕሮጀክት፤
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መግቢያ
1፦የዚህ መማሪያ መፅሃፍ ዋና ጉዳይ ስለምንድን ነው?
ይህ መማሪያ መፅሃፍ የሂሳብ መዝገብ አያያዝ ምን እንደሆነ በመግለፅ የሂሳብ መዝገብ መያዝ ለአነስተኛ ንግዶች
ስለሚሰጣቸው ጥቅሞች ያብራራል፡፡ ለንግድዎ ጠቃሚ የሆኑ የሂሳብ መዝገቦችን መለየት እንዲችሉ ያግዞታል፣ የሂሳብ
መዝገብ አያያዝ ክህሎት ያስተምሮታል እንዲሁም በሂሳብ መዝገብ ተጠቅመው እንዴት ንግድዎን እንደሚያሻሽሉ
ያሳዮታል፡፡

2፦ይህ መማሪያ መፅሃፍ የተዘጋጀው ለማን ነው?
ከንግድዎን ያሻሽሉ ተከታታይ መማሪያ መፅሃፍቶች ውስጥ አንዱ የሂሳብ መዝገብ አያያዝ ነው፡፡ መማሪያ መፅሃፉ
የተዘጋጀው ለአነስተኛ ንግድ አንቀሳቃሾች እና ንግዳቸውን የማሳደግ አላማ ያላቸውን ሽያጫቸው እንዲጨምርና
ወጪዎቻቸውን እንዲቀንሱ ለማገዝ ነው፡፡

3፦የመማሪያ መፅሃፉ አላማዎች ምንድን ናቸው?
በዚህ መማሪያ መፅሀፍ ተምረው ሲያበቁ የሚከተሉትን ያደርጋሉ፡
የሂሳብ መዝገብ የመያዝ ጥቅሞችን ያብራራሉ፡፡
የትኞቹ የሂሳብ መዝገቦች ለንግድዎ ጠቃሚ እንደሆኑና መያዝ እንደሚገባቸው ይለያሉ፡፡
ለንግድዎን ሂሳብ መዝገብ ይይዛሉ
በሂሳብ መዝገብዎ ተጠቅመው ንግድዎን ያሻሽላሉ

4፦በዚህ መፅሃፍ የሚጠቀሙት እንዴት ነው?
በዚህ መማሪያ መፅሀፍ ውስጥ የሚያገኙት፡
የንግድ ተሞክሮዎች፡ እነዚህን የንግድ ምሳሌያዊ ታሪኮች የራስዎ ንግድ ከሚገኝበት ሁኔታ ጋር አነፃፅረው የንግድዎን
ውጤታማነትና ትርፋማነት ለማሻሻል ይጠቀሙባቸው
ተግባር፡ በእያንዳንዱ ርእስ ከመሃል ላይ የሚገኝ የመተግበሪያ ልምምድ ሲሆን ያገኙትን ሃሳብ በንግድዎ እንዴት
እንዲሚተገብሩት በንቁነት እንዲያስቡበት ያግዝዎታል
ማጠቃለያ፡ ቁልፍ ሃሳቦችን በቀላሉ ለማስታወስ እንዲያግዝዎ በእያንዳንዱ ክፍል መጨረሻ ላይ የሚገኝ ፍሬ ሃሳብ
ነው፡፡
ግምገማ: በእያንዳንዱ የመማሪያ መፅሃፉ ክፍል ማብቂያ ላይ ይገኛል፡፡ ጥያቄዎቹን ሲመልሱ በዚያ ክፍል የቀረበውን
ትምህርት ምን ያህል እንደተረዱት ራስዎን ይገመግማሉ፡፡
“መርዳት ይችላሉን?”: እነዚህ ወደ ተግባር ማሻጋገሪያ መልመጃዎች የሚገኙት በመማሪያ መፅሃፉ መጨረሻ ላይ ነው፡፡
መልመጃዎቹ አዲስ ያገኙትን እውቀትና ከህሎት በንግድዎ የተለያዩ ሁኔታዎች የመተግበር ሙከራዎን እንዲጀምሩ
መግቢያ
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የሚረዱዎ ናቸው፡፡ መልመጃዎቹን በመስራት ከሙሉ መማሪያ መፅሃፉ ባጠቃላይ ምን ያህል መማር እንደቻሉ
ያውቃሉ፡፡
የድርጊት እቅድ፡ የመማሪያ መፅሃፉ ማብቂያ ላይ የሚገኝ ነው፡፡ ይህንን ቅፅ ይሙሉት አዲስ ያገኙትን እውቀት ወደ
ተግባር እንዲያሸጋግሩ ያግዝዎታል፡፡
መልሶች: የግምገማዎችና “የመርዳት ይችላሉን?” መልመጃዎች መልሶች በመማሪያ መፅሃፉ መጨረሻ ላይ ይገኛሉ፡፡
ታዲያ መልሱን ከማንበብዎ በፊት እያንዳንዱን መልመጃ ሰርተው ይጨርሱ፡፡
ጠቃሚ የንገድ ቃላቶች: ያልተረዱትን የንግድ ቃል ትርጉም ማየት ይችላሉ፡፡ ይህ ክፍል በመማሪያ መፅሃፉ መጨረሻ
ላይ ይገኛል፡፡
ጠቃሚ ማስታወሻ፡ በእያንዳንዱ ማስታወሻ ላይ ጠቃሚ መረጃ ይገኛል፡፡ የተቻልዎትን ያህል በእነዚህ መረጃዎች
ይጠቀሙባቸው፡፡ ማስታወሻዎቹ በመማሪያ መፅሃፉ የተለያዩ ክፍሎች ውስጥ በየመሃሉ ይገኛሉ፡፡
በቀላሉ ለመረዳት የሚያግዙ በርካታ ምልክቶች በመማሪያ መፅሃፉ ውስጥ ይገኛሉ፡፡ ምልክቶቹና ትርጉማቸው
እንደሚከተለው ነው:

ይህ ምልክት የሚያከናውኑት ተግባር ወይም መልስ የሚሰጡባቸው ጥያቄዎች መኖራቸውን
ያመለክታል፡፡.
ይህ ምልክት ሲያጋጥምዎ ለተግባር መለማመጃዎችዎና ለግምገማዎችዎ መልሶች እዚህ ቦታ ላይ
እንደሚያገኙ ያመለክታል፡፡
ይህ ምልክት በርእሱ ውስጥ የሚገኘው መረጃ እጅግ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ይጠቁማል፡፡

ይህ ምልክት ግምገማዎች ማጠናቀቅ እንዳለብዎ የሚያመለክት ሲሆን ግምገማዎቹ ደግሞ ከመማሪያ
መፅሃፉ የተማሩትን ለመለካት ይረዱዎታል፡፡
ይህ ምልክት የሚያመለክተው ከመማሪያ መፅሃፉ አንዱን ከፍል ማጠናቀቅዎንና በዚህ የመፅሃፉ ክፍል
ለተነሱ ጉዳዮች ጠቃሚ ማጠቃለያ መኖሩን ነው፡፡
ይህ ምልክት ሲያጋጥምዎ ተጨማሪ መረጃ ከየት ማግኘት እንደሚችሉ ወይም ምን ማድረግ እንዳለብዎ
ይጠቁምዎታል፡፡

ii | የ ሂ ሳ ብ መ ዝ ገ ብ አ ያ ያ ዝ

ክፍል አንድ፦የንግድ ሂሳብ መዝገብ መያዝ

1፦የሂሳብ መዝገብ አያያዝ ምንድን ነው?

ምጥን ሬስቶራንት
ዛሬ ብዙ ደንበኞች ነበሩን፤
በጥሬ ገንዘብ ሳጥናችን ውስጥ
ያገኘነው ገንዘብ ግን በጣም
ትንሽ ነው፡፡

640 ብር ዱቤ አለብ ሽ፡፡

የለም ፋጡማ! እኔ
ያለብኝ 500 ብር ብቻ
ነው፡፡ የምከፍለው ደግሞ
በወሩ መጨረሻ እንደሆነ
የነገርሺኝ አንቺው ራስሽ
ነሽ፡፡

ዛሬ እኮ ለተወሰኑ
አቅራቢዎች
ከፍለሻል፡፡

ምቹ ግሮሰሪ

ክፍል አንድߊ የንግድ ሂሳብ መዝገብ መያዝ
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የምጥን ሬስቶራንት ችግር ምንድ ነው?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------የሬስቶራንቱ ባለቤት ችግሩን ለመከላከል ምን ማድረግ ነበረበት?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------የምቹ ግሮሰሪ ባለቤትና ደንበኛዋ ያልተግባቡበት ምክንያት ምን ነበር?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------የግሮሰሪው ባለቤት ችግሩን ለመከላከል ምን ማድረግ ነበረባት?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------የሬስቶራንቱ ባለቤት የጥሬ ገንዘብ አያያዝ ችግር እንዳለበት አስተውለዋል፡፡ የተወሰኑ ክፍያዎች እንደፈፀመ
ረስቶታል፡፡ በቀን ውስጥ የተቀበላቸውን ሁሉንም ገቢዎችና ወጪዎች ቢመዘግብ ኖሮ በሳጥን ውስጥ የቀረው ጥሬ
ገንዘብ ለምን ትንሽ ሊሆን እንደቻለ በትክክል ባወቀ ነበር፡፡
የምቹ ግሮሰሪ ባለቤት ፋጡማና ደንበኛዋ ስላለባት የዱቤ መጠንና የመክፈያ ቀን አልተግባቡም ነበር፡፡ ፋጡማ
ስለንግድ እንቅስቃሴዋ ዝርዝር መረጃ ብትመዘግብ ኖሮ ከራሷ ደንበኛ ጋር አለመግባባት አይፈጠርም ነበር፡፡

2 | የሂሳብ መዝገብ አያያዝ

ይህ በጣም ጥሩ ነው
ፋጡማ!
አዲስ ማቀዝቀዣ መግዛት
እፈልጋለሁ፡፡ ብድሩንም በ6
ወር ውስጥ መክፈል
እንደምችል እርግጠኛ ነኝ፡፡

በሰኔ ወር ለሚሰጡ ትእዛዞች
5% ቅናሽ ቃል በገባህልኝ
መሰረት በዙ ትእዛዞች
አስተላልፌ ነበር፡፡

ነገርግን ባንኩ የንግድሽን
የሽያጭና የትርፍ መዛግብት
እንዲሁም ለወደፊት ያለሽን
እቅድ ማየት ይፈልጋል፡፡

የለም! እኔ ያልኩት ቅናሹ እኮ
የሚሰራው በሰኔ ወር ውስጥ
ቅድሚያ ለተሰጠ አንድ ትእዛዝ
ብቻ ነው፡፡

ክፍል አንድߊ የንግድ ሂሳብ መዝገብ መያዝ
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ባንኩ ለፋጡማ ያበደራት ይመስልዎታልን?
------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ፋጡማ ምን ብታደርግ ብድሩን እንድታገኝ ያግዛት ነበር?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------በፋጡማና በአቅራቢዋ መካከል ያለው ችግር ምን ይመስልዎታል?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ፋጡማ ምን ብታደርግ ችግሩ እንዳይከሰት መከላከል ትችል ነበር?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ባንኩ ለፋጡማ ብደሩን እንደማይሰጣት ገምተው ይሆናል፡፡ ምክንያቱም ባንኩ የፋጡማን የንግድ እንቅስቃሴ ምን
ያህል ጤናማ እንደሆነና የሽያጭና የትርፍ መዝገቦቿን ማየት ይፈልጋል፡፡ ፋጡማ እነዚህን ሂሳቦች መዝግባ ብትይዝ
ኖሮ ንግዷ ምን ያህል ውጤታማ እንደሆነ ለባንኩ አሳይታ የብድር ማመልከቻዋ ተቀባይነት የማግኘት እድሉ ከፍተኛ
ይሆንላት ነበር፡፡
በፋጡማና በእቃ አቅራቢዋ መካከል በዋጋ ቅናሽ ፕሮግራሙ ላይ የተፈጠረው የተግባቦት ስህተት ስለነበረ የፅሁፍ
ኮንትራት ተፈራርመው ቢሆን ኖሮ የተግባቦት ችግር አይገጥማቸውም ነበር፡፡

4 | የሂሳብ መዝገብ አያያዝ

ተግባር1
በእርስዎስ ንግድ ውስጥ ተመሳሳይ ችግር አጋጥሞት ያውቃልን? ተመሳሳይ ችግር ያለባቸው ሌሎች ንግዶችንስ
ያውቃሉ? ችግሮቹስ ተፈትተው ነበርን? እንዴት ተፈቱ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------በብዙ ንግዶች ውስጥ እንደሚታየው ኢንተርፕርነርች የሚፈፅሟቸውን በርካታ የንግድ ልውውጦችን በሙሉ ማስታወስ
አይችሉም፡፡ የንግድ ልውውጦችን በሂሳብ መዝገብ መያዝ ኢንተርፕርነሮች ለተመሳሳይ ችግሮች እንዳይጋለጡ
ያግዛቸዋል፡፡ እንዲሁም አእምሯቸው በቀላሉ ተመዝገበው መታወስ በሚችሉ ነገሮች ላይ ስለሚጠመድ ለንግዱ ወሳኝ
አቢይ ጉዳዮች ትኩረት እንዳይሰጡ ያደርጋቸዋል፡፡ በእነዚህ ምክንያቶች ነው ማንኛውም ንግድ የተሟላና ትክክለኛ
የሂሳብ መዝገብ መያዝ አለበት የሚባለው፡፡ ማንኛውም ንግድ የሂሳብ መዝገብ መያዝ ያለበት ሌላው ምክንያት ደግሞ
ህጋዊ ግዴታ ነው፡፡ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ማንኛውም ንግድ በተለያየ ደረጃ ይሁን እንጂ የሂሳብ መዝገብ የመያዝ
ግዴታ አለበት፡፡

“

የሂሳብ መዝገብ መያዝ ለበዙ ንግዶች ህጋዊ ቅድመሁኔታ ነው፡፡

ከላይ ከተጠቀሱት ምሳሌዎች ተነስተው የንግድ ሂሳብ መዝገብ አያያዝ ምን ምን ያካትታል ብለው ያስባሉ?
............................................................................................................................. ................................................
.................................................................................. ...........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
የሂሳብ መዝገብ መያዝ ማለት ለንግድ እንቅስቃሴዎ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን በሙሉ በፅሁፍ መዝግቦ መያዝ ሲሆን
ዋና ዋናዎቹም፤
•
•
•
•
•
•
•

ወደንግድዎ ምን ያህል ገንዘብ እንደገባ፣
ምን ያህል ገንዘብ ንግድዎ እንደከፈለ፣
ንግዱ ምን ያህል በዱቤ እንደሸጠ፣
ንግድዎ ምን ያህል እዳ እንዳለበት፣
ንግድዎ የሚገዛቸው መሳሪያዎችና እቃዎች እሴት ምን ያህል እንደሆነ፣
ለንግድዎ ያዋሉት ኢንቨስትመንት፣
ንግድዎ ከሌሎች ንግዶች፣ አቅራቢዎችና ደንበኞች ጋር የፈፀማቸው ውሎች፡፡
ክፍል አንድߊ የንግድ ሂሳብ መዝገብ መያዝ
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2፦የሂሳብ መዝገብ ንግድዎን እንዴት ያሻሽላል?
የሂሳብ መዝገብ መያዝ ለንግድዎ ስለሚያስገኛቸው ጥቅሞች ባለዎ ግንዛቤ መሰረት በጥንቃቄ የተሰራና ትክክለኛ የሂሳብ
መዝገብ የንግድዎ እንቅስቃሴ በምን ሁኔታ እንደሚገኝ ያውቁ ዘንድ ያግዝዎታል፤ እንዲሁም በንግድዎ ውስጥ ያሉ
ችግሮችን ለመፍታት ይረዳዎታል፡
ንግድዎ ጥሩ እየተንቀሳቀሰ ከሆነ በሂሳብ መዝገብዎ ተጠቅመዉ ምክንያቶቹን ይወቁ፡፡ ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆን
የሚያስችሉዎትን ዘዴዎች እንዲያገኙ የሂሳብ መዝገብዎ ይረዳዎታልና፡፡
የንግድዎ እንቅስቃሴ ጥሩ ካልሆነ ደግሞ በሂሳብ መዝገብ ተጠቅመው ችግሩ ምን እንደሆነ ይወቁ፡፡ ቀጥለውም ችግሩን
ለመፍታት የሚያስችልዎትን እቅድ ያዘጋጁ፡፡
የሂሳብ መዝገብ ሌላው ጥቅም ደግሞ ለንግድዎ ልዩ ልዩ አገልግሎቶች ከሚሰጡና ለንግድዎ የሚፈልጓቸውን እቃዎች
ከሚፈበርኩ ተቋሞችና ግለሰቦች ጋር ያለዎትን ግንኙነት የሰመረ ያደርግልዎታል፡፡ ከእነዚህ ወገኖች ጋር
የሚያደርጓቸው የኮንትራት ውሎች ራሳቸው የንግድዎ ሂሳብ መዝገብ አካል ናቸው፡፡ ከዚህ በታች ያሉት ስእሎች
ትክክለኛ የሂሳብ መዝገብ ከመያዝ ጥቅሞች መካከል ጥቂቶቹን ያሳያሉ፡
1. ጥሬ ገንዘብዎን እንዲቆጣጠሩ ያግዝዎታል፡፡

በማንኛውም ጊዜ ንግድዎ የያዘውንና መያዝ ያለበትን ገንዘብ የሂሳብ መዝገብዎ ያሳያል፡፡ ስለዚህ በሂሳብ መዝገብዎ
ተጠቅመው ጥሬ ገንዘብ እንዳይባክንብዎ ያድርጉ፡፡
2. የንግድዎን አፈፃፀም በሂሳብ መዝገብዎ አማካኝነት ይከታተላሉ፡፡

ችግሮች ተባብሰው መጥፎ ደረጃ ከመድረሳቸው በፊት የሂሳብ መዝገብዎ ያሳውቅዎታል፡፡ በሂሳብ መዝገብዎ
ተጠቀመው የተከሰቱ ችግሮችን ያግኙ፤ ለምሳሌ፣ ወጪዎች ከመጠን በላይ ከሆኑ ወይም ሽያጭ እየቀነሰ ከሆነ፣ ወዘተ፡፡
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3. የንግድዎን አፈፃፀም ለሌሎች ያሳውቃል፡፡

ለንግድ ብድር ማመልከቻ ለማቅረብ፣ ታክስ ለመክፈል እንዲሁም ለብዙ ጠቃሚ የንግድ ጉዳዮች በአግባቡ የተያዘ
የሂሳብ መዝገብ ይዘው ሲቀርቡ የንግድዎ እንቅስቃሴ በአግባቡ እየተካሄደ መሆኑንና የንግድዎም ጠቅላላ እንቅስቃሴ
በቁጥጥርዎ እንደሆነ ያመለክታቸዋል፡፡
4. ለወደፊት ንግድዎን እንዲያቅዱ ያግዝዎታል፡፡

ያለፈውንና የአሁኑን የንግድዎን ውጤታማነት የሂሳብ መዝገብዎ ስለሚነግርዎ የንግድዎን ጠንካራና ደካማ ጎኖች
ለይተው ማውጣት ስለሚችሉ ንግድዎን ለወደፊት በደንብ ማቀድ ይችላሉ፡፡

ክፍል አንድߊ የንግድ ሂሳብ መዝገብ መያዝ
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የሂሳብ መዝገብ የሚይዙ ከሆነ ንግድዎን ለማሻሻል እንዴት ይጠቀሙበታል?
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
.................................................................................. ...........................................................................................
በቀጣዮቹ የመማሪያ መፅሃፍ ክፍሎች ተገቢና ትክክለኛ የሆነ የሂሳብ መዝገብ ለመያዝ የሚያገለግሉ የተለያዩ ዘዴዎችን
እንዴት እንደሚጠቀሙባቸው በዝርዝር ይረዳሉ፡፡

የሂሳብ መዝገብ ማለት ለንግድዎ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን በሙሉ በፅሁፍ መዝግቦ መያዝ ነው፡፡ ለምሳሌ፡
•
•
•
•
•
•
•

ንግድዎ ምን ያህል ገንዘብ እንደሚቀበል፣
ንግድዎ ምን ያህል ገንዘብ እንደሚከፍል፣
በዱቤ የሸጡት ስንት እንደሆነ፣
ንግድዎ ምን ያህል እዳ እንዳለበት፣
የንግድዎ መሳሪያዎችና እቃዎች እሴት ምን ያህል እንደሆነ፣
በንግድዎ ላይ ያደረጉት ኢንቨስትመንት ምን ያህል እንደሆነ፣
ንግድዎ ከአቅራቢዎችና ከደንበኞች ጋር ያደረጋቸው ውሎችና ኮንትራቶች፣

ማንኛውም ንግድ የሂሳብ መዝገብ መያዝ ያስፈልገዋል፡፡ የጠራና ትክክለኛ የሂሳብ መዝገብ ችግሮችን ለይቶ በማወቅ
መፍትሄ ለመፈለግ ያስችላል፡፡ በሂሳብ መዝገብ ተጠቅመው፤
•
•
•
•

ጥሬ ገንዘብዎን ይቆጣጠሩ፤
የንግድዎን አፈፃፀም ይከታተሉ፤
ለባንኮች፣ ለኢንቨስተሮችና ለሌሎች ለሚመለከታቸው ተቋሞች የንግድዎን አፈፃፀም ያሳዩ፡፡
ንግድዎን ለወደፊት ያቅዱ፡፡
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የመማሪያ መፅሃፉን ክፍል አንድ አጠናቀዋል፡፡ የመለማመጃ ጥያቄዎቹን በመስራት ምን ያህል እነደተረዱ ራስዎን
ይመዝኑ፡፡ አስቀድመው ጥያቄዎቹን በሙሉ ሰርተው እንዳጠናቀቁ መልሶችዎን በገፅ 71 ላይ ከተሰጡት መልሶች ጋር
ያነፃፅሩ፡፡
ከእያንዳንዱ አረፍተነገር በግራ በኩል እውነት ወይም ሃሰት፤ በማለት ይፃፉ፡፡
የሂሳብ መዝገብ መያዝ የሚጠቅመው ለትላልቅ ንግድ ነው፡፡ የንግዴን ክንዋኔዎች (ትራንዛክሽኖች) በሙሉ ሁልጊዜ
አስታውሳቸዋለሁ፡፡
የንግድ ሂሳብ መዝገብ በመያዝ ከአቅራቢያዎቼና ከደንበኞቼ ጋር ያለኝን ግንኙነት በአግባቡ ማድረግ እችላለሁ፡፡
የሂሳብ መዝገብ መያዝ ማለት ወደንግዴ የሚመጣውን ገንዘብ ወይም ከንግዴ የሚወጣውን ገንዘብ መመዝገብ ብቻ
ነው፡፡
ብዙ ንግዶች የሂሳብ መዝገብ ከሚይዙበት ዋና ምክንያቶች መካከል አንዱ በንግዳቸው ላይ ያሉ ችግሮችን ለመለየት
ነው፡፡
የሂሳብ መዝገብ መያዝ ለንግድዎ ህጋዊ ግዴታ ሊሆን ይችላል፡፡

ክፍል አንድߊ የንግድ ሂሳብ መዝገብ መያዝ
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ክፍል ሁለት፤ቀላል የሂሳብ መዝገብ አያያዝ

ማሞ የሂሳብ መዝገብ መያዝ
እንዳለብኝ አሁን ተገንዝቤአለሁ፡፡
ነገር ግን የትኞቹን ሂሳቦች መያዝ
እንደሚኖርብኝና እንዴት እንደምይዝ
አላውቅም፡፡

ፋጡማ እኔ ብዙ ልምድ
ስለአለኝ እረዳሻለሁ፡፡

የትኞቹን የሂሳብ መዝገቦች መያዝ እንደሚያስፈልግዎ እና እንዴት እንደሚይዙ በዚህ ክፍል ይማራሉ፡፡ ስራዎን
ለማቅለል መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ እና ለሌሎች ረዳት መዝገቦች እንዲሰሩባቸው ተዘጋጅተውሎታል፡፡
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1፦ የትኞቹን የንግድ ክንዋኔዎች በሂሳብ መዝገብ ልያዝ?

በየቀኑ የምከፍለውንና የምቀበለውን
ገንዘብ በሙሉ ማወቅ ስለምፈልግ የጥሬ
ገንዘብ ገቢ ደረሰኞችንና የጥሬ ገንዘብ ክፍያ
ደረሰኞችን መዝግቤ እይዛለሁ፡፡

በሂሳብ መዝገብ የሚያዙ የንግድ ክንዋኔዎች የንግዱ እንቅስቃሴ አንደሚጠየቀው የተለያዩ ንግድ የተለያየ አይነት
የሂሳብ መዝገብ ሊይዝ ይቸላል፡፡ በመሰረታዊነት በብዙ ንግዶች ከሚያዙ ሂሳቦች መካከል እነዚህ ምሳሌዎች ናቸው፡
•
•
•
•

የጥሬ ገንዘብ ትራንሳክሽኖች፤ በዚህ መዝገብ የንግድዎን የጥሬ ገንዘብ እንቅስቃሴ ማለትም ንግድዎ በየእለቱ
የሚቀበለውን፣ የሚከፍለውንና ከወጪ ቀሪ ያለውን የጥሬ መጠን ይይዛል፡፡
የዱቤ ደንበኞች መከታተያ መዝገብ፤ ደንበኞችዎ ምን ያህል መጠን የእርስዎ እዳ እንዳለባቸው ያሳያል፡፡
ሽያጭ፤ የሽያጭ ሪኮርድ በቀን፣ በሳምንነት፣ በወር፣ በአመት፣ ወዘተ.
ወጪዎች፤ ንግድዎ ምን ያህል ገንዘብ ወጪ እንዳደረገ፣ የትና ለምን ጉዳይ እንደሆነ የሂሳብ መዝገብዎ
ያሳያል፡፡ የንግድዎ እቃዎችና አገልግሎቶች ወጪዎች ለማስላት ይችላሉ፡፡

እርስዎ የሚያውቋቸው ለአነስተኛ ንግድ የሚጠቀሙ ሌሎች የሂሳብ መዝገብ አይነቶችን ይጥቀሱ?
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
.................................................................................. ...........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
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ትክክለኛ መልስዎ የሚከተሉትን ይጨምራል:
•
•

•
•

•

•

የባንክ ሂሳቦች: በየእለቱ ወደ ንግድዎ ባንክ ሂሣብ የገባና ከባንክ ሂሳብ የወጣ ጥሬ ገንዘብ የሚመዘገብበት
እና በማንኛውም ጊዜ በባንክ ሂሣቡ ውስጥ የሚገኘውን ጠቅላላ የገንዘብ መጠን ያሳያል፡፡
ንብረቶችና እዳዎች: ይህ መዝገብ የንግድዎን ንብረቶችና እዳዎች መዝግቦ ለማስተዳደር የሚጠቅም ነው፡፡
የንግዱን ንብረቶች እሴትና እያንዳንዱ ንብረት ለምን ያህል ጊዜ እንዳገለገለ ይመዘግባል፡፡ እንዲሁም ንግድዎ
ያለበትን ከሌሎች ንግዶችም ሆነ ከግለሰቦች ምን ያህል እዳ እንዳለበት ይነግራል፡፡
ደመወዝ፡ የዚህ መዝገብ ጥቅም የንግዱን የስራ ወጪዎች ለመተመንና በአግበቡ ለመምራት ነው፡፡ ለስራ
ባልደረቦች በየወሩ የሚከፍሉትን ይመዘግባል፡፡
ቆጠራ (ኢንቬንቶሪ)፡ ለንግድዎ የከምችት እሴት አሰጣጥዎ እንዴት እንደሆነ ይህ መዝገብ ያስረዳል፡፡
የእርስዎ ካምፓኒ ለማምረት ተግባር በከፍተኛ መጠን ጥሬ እቃዎች የሚያከማች ከሆነ ወይም ያለቀላቸውን
እቃዎቸ ለመሸጥ በክምችት የሚይዝ ከሆነ በዚህ ሂሳብ መመዝገብ ይኖርበታል፡፡
ታክስ፡ የንግድ ድርጅቶች የተለያዩ ታክሶችን የመክፈል ሃላፊነት አለባቸው፡፡ ዋና ዋናዎቹ የተጨማሪ እሴት
ታክስ (ቫት)፣ ተርን አቨር ታክስ፣ ኤክሳይዝ ታክስ፣ የገቢ ግብር፣ ወዘተ. ናቸው፡፡ እነዚህ ታክሶች ንግዱ ራሱ
የሚከፍላቸው፣ በአደራ ከሰራተኞችና ከደንበኞች ሰብስቦ የሚከፍላቸው በመሆናቸው የሂሳብ መዝገብ
ያስፈልጋቸዋል፡፡
ከደንበኞችና ከአቅራቢዎች ጋር የሚደረጉ ስምምነቶች፡ ማንኛውም ከደንበኞች ወይም ከአቅራቢዎች ጋር
የሚደረግ ስምምነት በፅሁፍ መሆን አለበት፤ ቢቻል የኮንትራት አይነት ስምምነት ቢሆን ይመረጣል፡፡ ለንግዱ
እቃ ወይም አገልግሎት ከሚያቀርቡ ከድርጅቶችም ሆነ ከግለሰቦች ጋር የሚኖረውን ግንኙነት በአግባቡ
ለመያዝ የሚቻለው የፅሁፍ ማሳረጃዎች ሲኖሩ ነው፡፡ ስለዚህ ንግዱ የሚያደርጋቸው ስምምነቶች በሙሉ ዋጋ
መወሰን፣ ማስረከብ/ማደረስና የአከፋፈል ሁኔታዎችን ጨምሮ በፁሁፍ ማስረጃ የሚያዙት በዚህ መዝገብ
ነው፡፡

ለንግድዎ ጠቃሚ የሆኑት መዝገቦች የትኞቹ ናቸው? ለዚህ ጥያቄ የሚሰጡት መልስ ትክክለኛነቱን እርግጠኛ ካልሆኑ
ከሌሎች ነጋዴዎች ወይም ከተሰከረለት የሂሳብ ባለሙያ ምክር ይጠይቁ፡፡
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
.................................................................................. ...........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
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2፦ መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ

ማሞ የሂሳብ
መዝገብ ለመያዝ
የሚያገልግል ነገር
ምን ታውቃለህ?

አዎን ፋጡማ
በመሰረታዊ የሂሳብ
መዝገብ መጠቀም
ትችያለሽ፡፡

መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ (አጠቃላይ የሂሳብ መዝገብ) የንግድዎ ሂሳብ አያያዝ እምብርት ነው፡፡ የንግድዎ ሂሳቦች
የሚደገፉት በመሰረታዊ/አጠቃላይ የሂሳብ መዝገብ ነው፡፡ ወደ ንግድዎ የሚገባውን ገንዘብ በሙሉ እና ከንግድዎ
የሚወጣውን ገንዘብ በሙሉ ይመዘግቡበታል፡፡
በሚቀጥለው ገፅ ላይ ለብዙ አነስተኛ ንግዶች ተስማሚነት ያለው መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ ምሳሌ ቀርቧል፡፡ በዚህ
ሂሳብ መዝገብ የሚካተቱ ዋና ዋና የሂሳብ አይነቶች የጥሬ ገንዘብ ትራንዛክሽኖች፣ የባንክ ትራንዛክሽኖች፣ ሽያጭ፣
ወጪዎችና የተጨማሪ እሴት ታክስ (ተ.እ.ታ) ናቸው፡

ክፍል ሁለትߊ ቀላል የሂሳብ መዝገብ አያያዝ
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ቀን

ዝርዝር

የቫውቸር
ቁጥር
የገባ

የወጣ

ጥሬ ገንዘብ

ቀሪ

የገባ

የወጣ

ባንክ

ቀሪ

መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ

ሽያጭ
የቁሳቁስ
ወጪዎች

የስራ
ወጪዎች

መደበኛ
ወጪዎች

የገባ

የወጣ

ቀሪ

ተጨማሪ እሴት ታከስ
(ቫት)

(ብር)

3፦ የመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ አሞላል

እኔ ምንም ፋታ የለኝም ስራ
ይበዛብኛል የሂሳብ መዝገብ የተባለ
ነገር ሰፊ ጊዜ ሳይወስድብኝ አይቀርም፡፡

ፋጡማ አትጨነቂ መሰረታዊ የሂሳብ
መዝገብ መሙላት በጣም ቀላል
ነው፡፡ እኔ እንዴት እንደሚሰራ
አሳይሻለሁ፡፡

በየእለቱ የቀኑ ስራ እንዳበቃ መሰረታዊ የሂሳብ መዝገቡን ትሞያለሽ፡፡ ለእያንዳንዱ ትራንዛክሽን የፅሁፍ ማረጋገጫ
ወይም መሰረታዊ ሰነድ የግድ እንዲኖርሽ ማድረግ አለብሽ፡፡ ገንዘቡ በጣም ትንሽ ቢሆንም እንኳን፤ ለምሳሌ ለንግድ
ደብዳቤ የፖስታ ቴምብር ወጪ የፅሁፍ ማረጋገጫ ያስፈልገዋል፡፡ ከፅሁፍ ማረጋገጫዎች/መሰረታዊ የሂሳብ ሰነድ
ምሳሌዎች ጥቂቶቹ፡
ደንበኞች እቃ ሲገዙ የሚሰጣቸው ደረሰኝ ቅጅዎች
እቃዎች፣ ጥሬ እቃዎች ወይም ለኪራይ እና ለኤሌትሪክ አገልግሎቶች ስትከፍይ የምትቀበይው ኢንቮይሶችና ደረሰኞች

3.1 የፅሁፍ ማረጋገጫዎችን መሰብሰብና ማዘጋጀት
የጥሬ ገንዘብ ትራንዛክሽን
ማሞ ለፋጡማ በመጀመሪያ ያሳያት በራሱ ንግድ ውስጥ በጥሬ ገንዘብ ለሚገዛቸውና ለሚሸጣቸው ነገሮች በሙሉ
ደረሰኞች እንዴት መዝግቦ እንደሚያስቀምጥ አሳያት፡፡ እቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን በጥሬ ገንዘብ ስትገዢ ወይም
ስትሸጪ ጥሬ ገንዘብ የሚገባውና የሚወጣው ወዲያውኑ ነው፡፡

ክፍል ሁለትߊ ቀላል የሂሳብ መዝገብ አያያዝ
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ወደ ንግዱ የሚገባ ጥሬ ገንዘብ/የጥሬ ገንዘብ ገቢ

ደረሰኝ
ማሞ እያንዳንዱን እቃ በሸጠ ቁጥር፤ሁል ጊዜ
ለደንበኞች ደረሰኝ ይፅፋል፡፡ የደረሰኙን
ኦረጂናል ለደንበኛው ይሰጣል፡፡ በጥራዙ
ዉስጥ የሚቀረውን ወይም ሌላውን ቅጅ
ያስቀምጣል፡፡ ንግዱ ክፍት በሚሆንበት ጊዜ
ማሞ በሽያጭ ወደ ንግዱ የሚመጣውን ጥሬ
ገንዘብ በሙሉ የሚመዘግበው በዚህ መልክ
ነው፡፡
ከሽያጭ የሚገባውን ጥሬ ገንዘብ በሙሉ
መመዝገብ አለበት፡፡ ደንበኛው ወዲያውኑ
እንደከፈለ ምዝገባው መደረግ አለበት፡፡
ካልሆነ ግን ትራንዛክሸኑን ሊረሱት ይችላሉ፡፡
ደረሰኙን በነጭ ወረቀት ላይ ሊፅፉት የችላሉ
ነገር ግን በጣም ጥሩ የሚሆነው ተከታታይ
ተራ ቁጥር ያለው ደረሰኝ አሳትመው
ሲጠቀሙ ነው፡፡ ቅጅዎችም ማስቀመጥ
ይችላሉ፡፡ በእያንደንዱ ደረሰኝ ላይ ደግሞ
የንግድዎ
ስም
እንዲታይ
አድርገው
ቢያሳትሙ ደግሞ ይበልጥ የተሻለ ይሆናል፡፡
ንግድዎ የተጨማሪ እሴት ታክስ (ተ.እ.ታ) የተመዘገበ ከሆነ በደረሰኙ ላይ የተጨማሪ እሴት ታክስ ክፍያውን መጠን
መታየት አለበት፡፡ በደረሰኝ ላይ መግባት ያለባቸው ሌሎች ታክሶች ከሆኑ ለምሳሌ የተርን ኦቨር ታክስ የክፍያው
መጠን መታየት አለበት፡፡
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የእለት ሽያጭ መዝገብ
ንግድዎ አይነታቸው ብዙና ዋጋቸው አነስተኛ የሆኑ እቃዎችን የሚሸጥ ከሆነ የእለት ሽያጭ መዝገብ ይጠቀሙ፡፡

የእለት ሽያጭ መዝገብ
ቀን……………………………
የንዱ
ዋጋ

ጠቅላላ
ዋጋ

5

100

500

ኑድል

14

10

140

ካከብ ስኳር

5

20

100

የእቃው
አይነት

ላሜ
ወተት

በዛት

ቦራ

አምድ 1፤ የሚሸጧቸውን ዋጋቸው አነስተኛ የሆኑ እቃዎች ዝርዝር ያዘጋጁ
አምድ 2፤ ከእያንዳንዱ እቃ አይነት ላይ ልክ እንደተሸጡ ወዲያውኑ በአምድ 2 ላይ የጭረት ምልክት ያድርጉበት፡፡
በቀኑ መጨረሻ ላይ በእያንዳንዱን አይነት እቃ የጭረት ምልክቶቹን ብዛት በመቁጠር፡፡
አምድ 3፤ በእቃ አይነት የእያንዳንዱን መሸጫ ዋጋ ይፃፉ፡፡
አምድ 4፤ ለእያንዳንዱ አይነት እቃ የሽያጩን መጠን ለማወቅ በአንድ ረድፍ ላይ ያሉትን የአምድ 2 አሃዞችን (የተሸጠ
ብዛት) ከአምድ 3 (የአንዱ ዋጋ) ጋር ያባዙ፡፡
በመጨረሻም የቀኑን ጠቅላላ ጥሬ ገንዘብ ገቢ ለማወቅ በአምድ 4 ላይ ያሉትን መጠኖች በሙሉ ቁልቁል ይደምሩ፡፡
ጠቅላላ ደምሩ በቀኑ ወስጥ ንግዱ ከአነስተኛ ዋጋ ካላቸው እቃዎች ሽያጭ ገቢ የሆነውን ጥሬ ገንዘብ በሙሉ
ይነግሮታል፡፡
በየቀኑ ምዝገባ ለማድረግ የእለት ሽያጭ መዝገብ ቅፅ ያስፈልጎታል፡፡ ስለዚህ ለተወሰነ ጊዜ የሚበቃዎን ያሳትሙ ወይም
ፍቶ ኮፒ ያድርጉ፡፡ አንድ የእለት ሽያጭ መዝገብ ቅፅ አዘጋጅተው በየእለቱ እንዲጠቀሙበት በብዛት ፍቶ ኮፒ ማድረግ
ይችላሉ፡፡

ንግድዎ ለእያንዳንዱ ሽያጭ የትኛውን ነው የሚጠቀመው በጥራዝ ደረሰኝ ወይስ የእለት ሽያጭ መዝገብ? ለምን?
.......................................................................................................................................................... ...................
............................................................................................................................. ................................................
.................................................................................. ...........................................................................................
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ንግድዎ የሚሸጣቸው እቃዎች አይነታቸው ብዙ ሆኖ ዋጋቸው ውድ ያልሆኑ እቃዎች ከሆኑ ሁለቱንም ይጠቀሙ፡
የጥራዝ ደረሰኝ እና የእለት ሽያጭ መዝገብ፡፡
ከንግዱ የወጣ ጥሬ ገንዘብ (የጥሬ ገንዘብ ወጪ)
ለንግድዎ የእለት በእለት ወጪዎች ክፍያ ለመፈፀም ከጥሬ ገንዘብ ሳጥን/ከካዝና ሲጠቀሙ በወጣው ገንዘብ ልክ
የተቀበሉትን ደረሰኞች ያስቀምጡ፡፡ ለምሳሌ፡
•
•
•

ደረሰኞች-ጥሬ እቃዎች ወይም መልሰው ለመሸጥ ሸቀጦች የተገዙበት
የደመወዝ ክፍያ የተፈፀመባቸው ሰነደች
ኢንቮይሶች ወይም ደረሰኞች-ለኪራይ፣ ለስልክና ለሌሎች የንግድ ወጪዎች

ታክሲ
ብር310
18/10

ምናልባት አቅራቢዎ የፀሁፍ ማረጋገጫ ያልሰጡዎ ከሆነ ተረስቶ ሳይመዘገብ እንዳይቀር ራስዎ በነጭ ወረቀት ላይ ስለ
ትራንዛክሽኑ በዝርዝር ማስታወሻ መፃፍ ይኖርቦዎታል፡፡ በማስታወሻው የሚጠቀሱ ጠቃሚ ነገሮች
•
•
•
•

የንግድ ከንዋኔ/ትራንዛክሸኑ የተከናወነበት ቀን መቼ ነው?
በንግድ ክንዋኔ/ትራንዛክሸኑ የተከናወነው በማንና በማን ነበር?
በንግድ ክንዋኔ/ትራንዛክሸኑ የተከናወነው ምን ነበር?
የንግድ ክንዋኔ/ትራንዛክሸኑ በምን ያህል ገንዘብ ነበር?
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“

“

ለንግድ ክንዋኔው የፅሁፍ ማረጋገጫ የሌለዎት ከሆነ እርስዎ ራስዎ ስለ ንግድ
ልውውጡ/ትራንዛክሽኑ ዝርዝር ማስታወሻ የግድ መፃፍ ይኖርቦታል

ማሞ በመቀጠል ላፋጡማ ያሳያት በዱቤ ሰሸጥ ወይም እቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን በዱቤ ሲገዛ እያንዳንዱን
የንግድ ልውውጥ/ትራንዛክሽ እንዴት መዝግቦ እንደሚያስቀምጥ ነበር፡፡
የዱቤ ትራንዛክሽኖች

በዱቤ ሲገዙ ወይም ሲሸጡ ጥሬ ገንዘብ የሚከፍሉት ወይም የሚቀበሉት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነው፡፡ የዱቤ ግዥ
ወይም ሽያጭ ትራንዛክሽኖችዎ በሙሉ የግድ የፅሁፍ ማረጋገጫዎች ያስፈልጋቸዋል፡፡
በዱቤ የሚሸጡ ከሆነ የዱቤ ሸያጮችዎን በሙሉና በዝርዝር (ሁሉንም ነገር) በማስታወሻ ላይ ይፃፉ፡፡ የራስዎን የዱቤ
ደንበኞች መከታተያ መዝገብ ያዘጋጁ፡፡ ለአንድ ደንበኛ አንድ ገፅ ወይም የተወሰኑ ገፆች ይጠቀሙ፡፡ በአንድ የዱቤ
ደንበኞች መዝገብ አዘጋጅተው ለአንድ ደንበኛ አንድ ገፅ ወይም በአንድ ማህደር ውስጥ የተለያዩ ገፆች መጠቀም
ይችላሉ፡፡ ምናልባት ምናልባት የደንበኞችዎ ቁጥር አነስተኛ ሆኖ በብዛት የሚገዙ ከሆኑ ለእያንዳንዱ ደንበኛ አንድ
መዝገብ ሊያዘጋጁም ይችላሉ፡፡
ክፍል ሁለትߊ ቀላል የሂሳብ መዝገብ አያያዝ
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ፋጡማ ተመልከቺ በዱቤ
የምንሸጣቸውን እቃዎች
በሙሉ በዚህ መዝገብ
እንይዛለን

ለደንበኛዎ ሊሰጡ
የሚችሉት ከፍተኛው
የዱቤ መጠን (ጣሪያ)፡፡
ደንበኛዎ በዱቤ የገዙበት
ወይም ካለባቸዉ እዳ ላይ
የከፈሉበት ቀን

የዱቤ ደንበኞች ሂሳብ
የደንበኛው ስም: እንኳን ደህና መጡ ሆቴል

በደንበኛዎ የተገዙ
እቃዎች/አገልገሎቶች

አድራሻ: ቱሉ ዋና መንገድ ቤት ቁጥር 2
ስልክ ቁጥር፡ 1234567
የዱቤ ወሰን/ጣሪያ): ብር16000

ደንበኛዎ በዚህ ዱቤ
የገዟቸው እቃዎች
ወይም አገልግሎቶች
በገንዘብ መጠን
ደንበኛዎ የዱቤ ግዢ
በሚፈፅሙበት ጊዜ
ሁሉ የሚፈርሙበት

ዱቤ ደንበኛዎ
ያለባቸው
ጠቅላላ እዳ
የእርስዎ ፊርማ፡
ደንበኛዎ ሲከፍሉ የግድ
መፈረም አለብዎ
ደንበኛዎ የከፈሉት
ገንዘብ መጠን
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ቀን

ዝርዝር

ዱቤ ሽያጭ የገንዘቡ
ቀሪ (ብር)
(ብር)
ልክ (ብር)

ብዛት

ፊርማ

26/10 ቁም ሳጥን

2

4000

4000

ፍሬ

3/11

ቁም ሳጥን

2

4000

4000

ፍሬ

10/11

ቁም ሳጥን

4

8000

16000

ፍሬ

15/11

ክፍያ

6000

ማሞ

10000

የዱቤ ደንበኞች መዝገብ ለንግድዎ እንዴት ሊጠቅም ይችላል?
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
.................................................................................. ...........................................................................................
የዱቤ ደንበኞችን መዝግቦ መያዝ የሚጠቅምዎ፡
•
•
•
•

የትኞቹ ደንበኞች የንግድዎ እዳ እንዳለባቸው ለማወቅ
እያንዳንዱ ደንበኛ ምን ያህል ገንዘብ እንዳለበት ማወቅ ይቻላል
እዳቸውን በወቅቱ የሚከፍሉ ደንበኞች እነማን እንደሆኑ ያሳዉቃል
ከደንበኞች ጋር ጭቅጭቅ እንዳይኖር ያደርጋል፡፡

የዱቤ ደንበኞች ክፍያ ሲፈጸሙ ክንውኑን በዱቤ ደንበኞች መዝገብ ላይ ይፃፉት፡፡ ክፍያው የተፈፀመው በጥሬ ገንዘብ
ከሆነ ንግዱ ከሽያጭ ያገኘው ጥሬ ገንዘብ ስለሆነ ደረሰኝ መፃፍ አለበት፡፡ ለደንበኛዎ የከፈሉበትን ደረሰኝ ይስጡ፡፡
የገቢ ደረሰኙ ቅጂ ከዱቤ ደንበኛዎ ገንዘብ ለመቀበልዎ ማስረጃ ነው፡፡ ክፍያው የተፈፀመው በባንክ ከሆነ ደግሞ
የፅሁፍ ማረጋገጫዎ የሚሆነው የባንኩ ሂሳብ መግለጫ (ባንክ ስቴትመንት) ነው፡፡

ማሞ እያንዳንዱ የዱቤ ደንበኛ ሲከፍለው ደረሰኝ ፅፎ ይሰጣል፡፡ እሱ ጋር የሚቀረው የደረሰኙ ቅጂ ከዱቤ ደንበኛው
ገንዘብ ለመቀበሉ የፅሁፍ ማረጋገጫው ነው፡፡ ፋጡማም እንደዚሁ ማድረግ አለባት፡፡

በዱቤ የሚገዙ ከሆነ ኢንቮይሶችዎን እና የእቃ ማድረሻ ሰነዶችዎን በጥንቃቄ ያስቀምጡ፡፡ በአንድ ማህደር ውስጥ
ቢያስቀምጡት ይመረጣል፡፡ ማህደሩን "ያልተከፈሉ የአቅራቢዎች ኢንቮይሶች/ፋክቱሮች" የሚል ስም ሊሰጡት
ይችላሉ፡፡
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3.2 የንግድ ልውውጥ (የትራንዛክሽን) ፅሁፍ ማረጋገጫዎች አጠቃቀም
በሂሳብ መዝገብ አያያዝ ደረሰኝና ሌሎች የንግድ ከንዋኔ
(ትራንዛክሽን) መሰረታዊ ሰነዶች የፅሁፍ ማረጋገጫዎች ቫውቸሮች
ይባላሉ፡፡ በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ ላይ የሚሞሏቸው
መረጃዎች የሚገኙት ከቫውቸሮች ነው፡፡
ደረሰኞችን፣ የትራንዛክሽን የፅሁፍ ማረጋገጫ ማስታዎሻዎችን
በሙሉ በማህደር አድርገው ደህንነታቸው በሚጠበቅበት ቦታ
ያስቀምጡ፤ ለምሳሌ በጥሬ ገንዘብ ሳጥን ውስጥ ማደረግ ይችላሉ፡፡
ደረሰኞች እንደ ንግድ ልውውጡ (ትራንዛክሸኑ) ቅደም ተከተል
በአንድ ላይ በማህደር መቀመጥ ይኖርባቸዋል፡፡
ለእያንዳንዱ ቫውቸር ቁጥር ይስጡ፡፡ በእያንዳንዱ ቫውቸር ላይ
አዲስ ቁጥር ይፃፉ፡፡ መነሻ ቁጥር አንድ ለአመቱ የመጀመሪያ ምዝገባ
በመስጠት ይጀምሩ፡፡ ለቀጣዮቹ ሰነዶች ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣
ወዘተ. በማለት ተከታታይነት ያላቸው ቁጥሮች እስከ ዓመቱ
መጨረሻ ድረስ ይሰጣሉ፡፡ በሚፈልጉት የቁጥር አፃፃፍ ስርአት
መጠቀም ይችላሉ፡፡ በዚህ ዘዴ ለእያንዳንዱ ቫውቸር ቁጥር
በመስጠት የሚፈልጉትን ቫውቸር በቀላሉና በፍጥነት ያገኛሉ፡፡
ትራንዛክሽኑን በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ ላይ ሲያስገቡ (ሲመዘግቡ) የቫውቸሩን ቁጥር በመዝገቡ ላይ በተገቢው
ቦታ ላይ ይፅፋሉ፡፡
በቫውቸሩ ላይ ያለውን መረጃ ወደ መሰረታዊ ሂሳብ መዝገብ ካስገቡ በኋላ ቫውቸሮቹን በቁጥር ቅደም ተከተላቸው
መሰረት በማህደር ውስጥ ያስቀምጡ፡፡ በዚህ መልክ የቫውቸሮቹ የማህደር አቀማመጥ በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ
ውስጥ ካለው የምዝገባ ቅደም ተከተል ጋር አንድ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል፡፡
የሂሣብ ምዝገባዎ ትክክለኛ ስለመሆኑ የመጨረሻዎቹ ማረጋገጫዎች መሰረታዊ ሰነዶች (ቫውቸሮች) ናቸው፡፡ በሂሳብ
መዝገብ አያያዝዎ ውስጥ ስህተት ከተፈጠረም ስህተቱ ያለበትን ቦታ ለይቶ ለማወቅ መሰረታዊ ሰነዶቹ ይረዱዎታል፡፡

3.3 መሰረታዊ የሂሳብ መዝገቡን መሙላት
መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎን የሚሞሉት በቀኑ መጨረሻ
ላይ ንግዱ ሲዘጋ ነው፡፡ በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ ውስጥ
የሚገቡ መረጃዎች በሙሉ የሚገኙት በእለቱ ውሰጥ
ከተጠራቀሙት ቫውቸሮች ነው፡፡ በመሰረታዊ የሂሳብ
መዝገብዎ ላይ የሚፅፉት፡
በቀኑ ውስጥ ወደ ንግድዎ የገባ ጥሬ ገንዘብ በሙሉ እና ከየት
እንደመጣ (አብዛኛው ከሽያጭ ይሆናል)፡፡ የንግድ
ክንዋኔዎቹ ቫውቸሮችን የገንዘብ መጠንና ዝርዝሩን ወስደው
የሚሞሉት፡
ከእለት ጥሬ ገንዘብ ሽያጭ መዝገብ
የፃፉዋቸዉን የገንዘብ መቀበያ ደረሰኝ ጥራዝ ቅጂዎች
በቀኑ ውስጥ ከንግድዎ የወጣ ጥሬ ገንዘብ በሙሉ እና ለምን
ጉዳዮች እንደዋሉ፡፡ ቫውቸሮችዎችም፡
የቁሳቁስ ወጪዎች ደረሰኞች
ደመወዝ የከፈሉባቸው ሰነዶች (የደመወዝ መክፈያ መዝገብ)
የመደበኛ ወጪዎች ደረሰኞች
22 | የ ሂ ሳ ብ መ ዝ ገ ብ አ ያ ያ ዝ

የእለት ሽያጭ መዝገብ
ቀን፡ 20 ሰኔ 2009
የእቃው አይነት

የተሸጠው እቃ ብዛት

ያንዱ ዋጋ

ጠቅላላ ዋጋ

ወተት

5

100

500

ሜንታ ከረሜላ

5

10

50

ድንች ጥብስ (ስናክ)

24

4

96

ቆሎ

30

5

150

ድምር

796

መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ
ቀን

ዝርዝር

የቫውቸር
ቁጥር

20/10 ሽያጭ

የገባ
796

ጥሬ ገንዘብ
የወጣ
1000

ቀሪ
10500
9500
9500

የገባ

ባንክ
የወጣ

ቀሪ
20000
20000
20000

ሽያጭ የቁሳቁስ
የስራ
ወጪዎ ወጪዎች
ች
796

መደበኛ
ወጪዎች

መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ
ቀን

ዝርዝር

18/10

ካለፈው የዞረ

18/10

የቁም ሳጥኖች
ሽያጭ

20/10 የአውቶብስ ትኬት

የቫውቸር
ቁጥር

የገባ

ጥሬ ገንዘብ
የወጣ
ቀሪ
20000

312 10000
313

30000
10 29990

የገባ

ባንክ
የወጣ

ቀሪ

ሽያጭ

የቁሳቁስ
ወጪዎች

የስራ
ወጪዎች

መደበኛ
ወጪዎች

ተጨማሪ እሴት ታክስ
የገባ
የወጣ ቀሪ

74400
9090

910

910

10
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ካላይ በሰበሰቡዋቸው ቫውቸሮች ላይ የሚገኙትን መረጃዎች ተጠቅመው መሰረታዊ የሂሳብ መዝገቡን ከግራ ወደ ቀኝ
ይሙሉ፡፡
“ቀን” አምድ: ትራንዛክሽኑ የተከናወነበትን ቀን ይፃፉ፡፡
“ዝርዝር” አምድ: ትራንዛክሽኑ ምን እንደሆነ ባጭሩ ይግለፁ፡፡ ለምሳሌ “ንግዱ ለሚገኝበት ቤት ኪራይ”
“የቫውቸር ቁጥር” አምድ: ለእያንዳንዱ ትራንዛክሽን የፀሁፍ ማረጋገጫውን ማለትም ለቫውቸር የሰጡት ቁጥር ነው፡፡
በዚህ አምድ ላይ ይህንን ቁጥር ይፃፉ፡፡
“ጥሬ ገንዘብ” አምድ: በንግዱ ጥሬ ገንዘብ ሳጥን የገቡ እና የወጡ ጠቅላላ ጥሬ ገንዘብን ይመዘግብበታል፡፡ በማንኛውም
ጊዜ ንግዱ የገንዘብ ሳጥን መገኘት ያለበት ጥሬ ገንዘብ በቀሪ ዓምድ ከተመዘገበው ጋር እኩል መሆን አለበት፡፡
“ባንክ” ፡ ወደ ባንክ ሂሣብ የገባና ከባንክ ሂሳብ የወጣ ጥሬ ገንዘብ ይመዘግቡበታል፡፡ ቀሪ አምድ በማንኛውም ጊዜ
በንግዱ የባንክ ሂሣብ ውስጥ የሚገኘውን ገንዘብ መጠን ያሳያል፡፡ እነዚህ አምዶች የሚያሰፈልጉት ንግድዎ የባንክ
ሂሣብ ያለው እንደሆነ ነው፡፡
“ሽያጭ” ፡-የንግዱን ማንኛውም ሽያጭ በዚህ ዓምድ ውስጥ ይመዝገባል፡፡ቀጥተኛ የዕቃ ወጪዎች፡- አምራች ከሆኑ
ብቻ የሚገዟቸው ጥሬ እቃዎችና መለዋወጫዎች በሙሉ እዚህ ይመዘገባሉ፡፡ ቸርቻሪ ከሆኑ ለመሸጥ የገዟቸው ዕቃዎች
ወጪ በሙሉ እዚህ መመዝገብ ይችላሉ፡፡
የቁሳቁስ ወጪዎች አምድ፡ አምራች ወይም አገልግሎት ሰጪ ከሆኑ ንግድዎ ለጥሬ እቃዎችና ተገጣሚዎች
የሚከፍለውን ገንዘብ በዚህ አምድ ላይ ይመዘግባሉ፡፡ ንግድዎ የችርቻሮ ወይም የጅምላ ከሆነ መልሰው ለመሸጥ
የገዟቸውን ሸቀጦች የሚመዘግቡበት አምድ ነው፡፡
የስራ ወጪዎች አምድ፡ አምራች ወይም አገልግሎት ሰጪ ከሆኑ የንግድዎን እቃዎች ለሚያመርቱ ወይም
አግልግሎቶችዎን ለሚሰጡ ሰራተኞች የሚከፍሉት ደምወዝ እና ጥቅማ ጥቅሞች በሙሉ የሚመዘገቡበት አምድ ነው፡፡
የመደበኛ ወጪዎች አምድ፡ በቀሪዎቹ ሌሎች አምዶች የማይሸፈን ወይም የማይመዘገብ ማንኛውም ወጪ፤ በማምረት
ወይም አገልግሎት በመስጠት ላይ ለማይሳተፉ ሰራተኞች የሚከፍሉትን ደምወዝና ጥቅማ ጥቅሞችን ጨምሮ
የሚመዘግቡት በዚህ አምድ ላይ ነው፡፡
የተጨማሪ እሴት ታክስ አምድ፡ ንግድዎ የተጨማሪ እሴት (ተ.እ.ታ) ታክስ ተመዝጋቡ ከሆነ በእያንዳንዱ ሽያጭ ላይ
የሚከፈለውን ተጨማሪ እሴት ታክስ ማሳየት እንዳለብዎ ያውቃሉ፡፡ በተ.እ.ታ የወጣ አምድ ላይ ከደንበኛ
የሚቀበሉትን ተ.እ.ታ ይፃፉ፡፡ በተ.እ.ታ የገባ አምድ ላይ ደግሞ ንግድዎ ቁሳቁሶች፣ ጥሬ እቃዎች ወይም አገልግሎቶችን
ሲገዛ የሚከፍለውን ተ.እ.ታ ይመዝግቡ፡፡ የተ.እ.ታ ቀሪ አምድ የሚያሳየው ለመንግስት መክፈል የሚኖርቦትን የተ.እ.ታ
መጠን ነው፡፡ በቅንፍ ውስጥ ያለ አሉታዊ/ቅንስ አሃዝ የሚያመለክተው ንግድዎ ያለበትን የመንግስት የተ.እ.ታ እዳ
ነው፡፡ በአንፃሩ አዎንታዊ/ደማር አሃዝ ከሆነ መንግስት የንግድዎ እዳ አለበት ማለት ነው፡፡ እነዚህን አምዶች
የሚጠቀሙት የተ.እ.ታ ተመዝጋቢ ከሆኑ ብቻ ነው፡፡ ከእያንዳንዱ ሽያጭ ላይ የተጨማሪ እሴት ታክሱን ለይተው
ማውጣት እንደሚኖርብዎ አይዘንጉ፡፡

ስለ ተለያዩ የወጪ አይነቶች በተጨማሪ ለማወቅ ንግድዎን ያሻሽሉ የወጪዎች
ስሌት መማሪያ መፅሃፍን በተጨማሪ ያንብቡ፡፡
በ “ቀሪ” አምዶች ላይ ለውጥ የሚያስከትል ማንኛውም አይነት ትራንዛክሽን ሲከሰት በተጓዳኙ “ቀሪ” አምድ ላይ
ማስተካከያ ማድረግ ይኖርቦታል፡፡ ለምሳሌ በቀኑ መጀመሪያ ላይ በጥሬ ገንዘብ ሳጥን ውስጥ ብር1000 ያለዎ ከሆነ
የጥሬ ገንዘብ ቀሪ ላይ የሚታየው የመክፈቻ (ካለፈው የዞረ) እኩል ብር1000 ነው፡፡ በመጀመሪያው የንግድ ክንዋኔ
የብር50 ከፍያ ከፈፀሙ ይህንን ቫውቸር በመሰረታዊ ሂሳብ መዝገብ ላይ ሲያስገቡ በጥሬ ገንዘብ አምዶች ላይ የወጣ
ጥሬ ገንዘብ አምድ ላይ ብር50 መዝግበው በተጨማሪ በጥሬ ገንዘብ ቀሪ አምድ ላይ ማስተካከያ ያደርጋሉ፡፡
ማስተካከያውም በቀሪ አምድ ላይ ብር950 (ብር1000−ብር50) በመፃፍ ነው፡፡ በሁለተኛው የንግድ ክንዋኔ ከደንበኛ
ላይ ብር20 ከተቀበሉ ብር20 የሚፃፈው “ጥሬ ገንዘብ የገባ” አምድ ላይ ሆኖ “ጥሬ ገንዘብ ቀሪ” አምድ ደግሞ ወደ
ብር970 (ብር950 + ብር20) ይስተካከላል፡፡
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ወደንግድዎ የሚመጣውን ወይም ንግድዎ የሚቀበለውን ጥሬ ገንዘብ የሚመዘግቡት በ“ጥሬ ገንዘብ የገባ” ወይም “ባንክ
የገባ” አምድ ላይ ነው፡፡ ይህ ገንዘብ የሽያጭ ገቢ ከሆነ በ “ሽያጭ” አምድ ላይ ይመዘግባሉ፡፡ አንድ አይነት የገንዘብ
መጠን በሁለት የተለያዩ አምዶች ላይ መመዝገቡ ለምን ይመስሎታል?
በሁለት የተለያዩ አምዶች ላይ የሚመዘግብበት ምክንያት ለቁጥጥር እንዲያመች ነው፡፡ ጤናማ የደም ዝውውር ለሰው
ህይወት ወሳኝ እንደሆነ ሁሉ የጥሬ ገንዘብ ዝውውርም ለንግድዎ ህልውና ወሳኝ ስለሆነ ጥሬ ገንዘብዎን መቆጣጠር
ይኖርቦታል፡፡ በመሆኑም እያንዳንዱን የትራንዛክሽን መጠን “በጥሬ ገንዘብ” ወይም “ባንክ” አምዶች ላይ ይመዘግባሉ፡፡
የንግድዎን አፈፃፀም ከጊዜ ወደ ጊዜ በመከተታል የወደፊቱን ማቀድ ማቀድ እንዲችሉ እያንዳንዱን መጠን በአንድ ሌላ
ተጨማሪ አምድ ላይ ይመዘግባሉ፡፡ ይህንን ሲያደርጉ ንግድዎ እንዴት ገንዘብ እንደሚያገኝና እንዴት ገንዘብ
እንደሚያወጣ በቀላሉ መናገር ይችላሉ፡፡
ከንግዱ የሚወጣ ገንዘብ
ወደ ንግዱ የሚገባ ገንዘብ

ጥሬ ገንዘብ

ባንክ
ሽያጭ

የገባ

የወጣ

ቀሪ

የገባ

የወጣ

ቀሪ

የቁሳቁስ የስራ
መደበኛ
ወጪዎች ወጪዎች ወጪዎች

ተጨማሪ እሴት ታክስ
የገባ

የወጣ

ቀሪ

የንግድ ክንዋኔ መረጃዎቹን ከቫውቸሮች ወደ መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ ካስተላላፉ (ከመዘገቡ) በኋላ ቫውቸሮቹ
ቅደም ተከተላቸውን እንደጠበቁ በማህደር ማስቀመጥ ግዴታዎ እንደሆነ እንዳይዘነጉ፡፡
እነዚህ ቫውቸሮች የፅሁፍ ማረጋገጫዎች በመሆናቸው ወደፊት መልሰው መታየታቸው አይቀርምና፡፡

ማሞ በወሩ የመጀመሪያው ቀን በመሰረታዊ ሂሳብ መዝገቡ
አዲስ ገፅ በ“ጥሬ ገንዘብ” እና “ባንክ” አምዶች ላይ ካለፈው
የዞሩ ቀሪዎችን መዘገበ፡፡ ቀሪዎቹ ዘመናዊ የቤትና የቢሮ
እቃ በሳጥንና በባንክ ሂሣብ ውስጥ ምን ያህል ጥሬ ገንዘብ
እንዳለው ያሳያሉ፡፡ ቀሪዎቹን ያገኘው ባለፈው ወር
የመጨረሻው ቀን ላይ በቀሪ አምዶች ላይ ተመዝግበው
የነበሩት ለአዲሱ ወር ደግሞ ካለፈው የዞሩ ናቸው፡፡

ዘመናዊ የቤትና የቢሮ እቃዎች ለጣውላ ግዢ
ከፍሏል፡፡ ከአቅራቢው የተቀበለው ደረሰኝ ቫውቸሩ
ነው፡፡ ማሞም የገንዘቡን መጠን በሁለት አምዶች
ማለትም በ“ጥሬ ገንዘብ የወጣ” እና በ“ቁሳቁስ
ወጪዎች” አምዶች ላይ መመዝገብ አለበት፡፡
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ማሞ በንግዱ ውስጥ ለቀጠራቸው ሁለት
አናፂዎች የወር ደሞወዝ ከፈለ፡፡ እያንዳንዱ
ሰራተኛ ደረሰኝ ፈርሟል፡፡ ሁለቱ ደረሰኞች
ቫውቸሮች ናቸው፡፡ አቶ ማሞ እያንዳንዱን
መጠን በሁለት አምዶች ላይ መመዝገብ አለበት፡
“ጥሬ ገንዘብ የወጣ” እና “የስራ ወጪዎች”፡፡

አንድ ደንበኛ በጥሬ ገንዘብ ቁም ሳጥን ገዛ፡፡ ሞሞ
ለደንበኛው ተራ ቁጥር ያለው የገቢ ደረሰኝ ሰጠና
ቅጅውን ለራሱ አስቀመጠ፡፡ በመቀጠልም በደረሰኙ
ላይ ያለውን የገንዘብ መጠን በመሰረታዊ ሂሳብ
መዝገቡ ላይ በሶስት አምዶች ላይ ሞላቸው፡፡
በ“ጥሬ ገንዘብ የገባ” እና በ“ሽያጭ” አምዶች ላይ
ደንበኛውን ለቁም ሳጥኑ ያስከፈለውን ዋጋ ፃፈ፡፡
በ“ተጨማሪ እሴት ታክስ የገባ” አምድ ላይ ደግሞ
መከፈል ያለበትን ተጨማሪ እሴት ታክስ ፃፈ፡፡
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ማሞ ለራሱ የወር ደሞወዝ ከፈለ፡፡ ይህንን የገንዘብ
መጠን በሶስት አምዶች ላይ መመዝገብ አለበት፡
“ጥሬ ገንዘብ የወጣ” “የስራ ወጪዎች” እና
“መደበኛ ወጪዎች” ናቸው፡፡ የማሞ ሁለት
ሶስተኛው ደመወዝ በስራ ወጪ የሚያዝ ሲሆን
አንድ ሶስተኛው ደግሞ በመደበኛ ወጪዎች ውስት
ይካተታል፡

ማሞ ከባንክ ሂሳቡ ገንዘብ አውጥቶ በንግዱ የጥሬ
ገንዘብ ሳጥን አስቀመጠ፡፡ ለዚህ ክንዋኔ እንደ
ቫውቸር እንዲያገለግለው ለራሱ ደረሰኝ ፃፈ፡፡
የገንዘቡን መጠን በመሰረታዊ ሂሳብ መዝገቡ
ሁለት አምዶች ላይ መመዝገብ የሚኖርበት ሲሆን
አነርሱም “ጥሬ ገንዘብ የገባn” እና “ባንክ የወጣ”
ናቸው፡፡

ቀን

ዝርዝር

የቫውቸር
ቁጥር

340

ካለፈው የዞረ

10/3 ጣውላ የተዛበት
341

1/3

10/3 ሽያጭ
342
343

10/3 ሽያጭ
11/3
344

ቫርኒሸና ሌሎች ቁሳቁሶች

18/3 ሽያጭ

የገባ

2000
31200

ጥሬ ገንዘብ
የወጣ

5880

4200

የገባ

ባንክ
የወጣ

99400

51400

ቀሪ

43636

28364

1818

ሽያጭ

መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ

ቀሪ

7600
1720
3720
34920
30720
48000

40000 59400

የቁሳቁስ
የስራ
ወጪዎች ወጪዎች

5600

3818

መደበኛ
ወጪዎች

2836

182

የወጣ

(6720)

(2356)

(2738)

98

280

ቀሪ

ተጨማሪ እሴት ታከስ (ቫት)

የገባ

280

382

4354

40720

6200

70720
30000

34520

6200

40000

23/3 ከባንክ ሂሳብ ወደ ጥሬ 345
ገንዘብ ሳጥን
23/3 ጣውላ የተዛበት
346

6200

28320

8000

(6910)

(5292)

347

6200

16320

1428

23/3 ደምወዝ
348

12000

(6746)

28572

23/3 ደምወዝ
349

164

4000

23/3 የራሴ/የባለቤቱ ደመወዝ

1636

9000

1618
32320

16182

350

1800

(6292)

34120

24/3 ሽያጭ

351

454

17800

25/3 ኤሌትሪክ

4546

2708

27320

10182

5000

90000

20400

352

91000 65,080

ይህ ቀሪ የሚያሳየው ዘመናዊ የቤትና የቢሮ እቃዎች
ለመንግስት ማስገባት ያለበትን ተጨማሪ እሴት ታክስ ነው፡፡

37990

27/3 ኪራይ
ድምር

እነዚህ ቀሪዎች የሚያመለክቱት በወሩ መጨረሻ ላይ በሳጥንና በባንክ የሚገኝ ጥሬ ገንዘብን
ነው፡፡ ወደ ቀጣዩ ወር የመጀመሪያ ቀን የሚተላለፉት ካለፈው የዞረ የሚል በዝርዝር አምድ ላይ
በመፃፍ ነው፡፡
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ፋጡማ፤ የምቹ ግሮሰሪ ባለቤት የቫት ተመዝጋቢ አይደለችም፡፡ የራስዋን መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ መሙላት
ልትጀምር ስለሆነ የእርስዎን እርዳታ ትፈልጋለች፡፡ በዚህ መማሪያ መፅሃፍ መጨረሻ ላይ በሚገኘው የመሰረታዊ
የሂሳብ መዝገብ ቅፅ ይጠቀሙ፡፡ ከዚህ በታች ያሉት የምቹ ግሮሰሪ ትራንዛክሽኖች የተከናወኑት በሰኔ ወር ነው
(አራት ደረሰኞችና ከእለት ጥሬ ገንዘብ ሽያጭ መዝገብ ላይ የተወሰነውን ክፍል ይመልከቱ)፡፡

1/10
መነሻ ጥሬ
ገንዘብ
ብር12000

1/10
ለእናቴ
ብር150
ሰጠሁ

ደረሰኝ

ደረሰኝ

የከብት እርባታ ድርጅት

ኤሌትሪክ ካምፓኒ

ቀን
የእቃው
ስም
ብዛት
የገንዘቡ
መጠን

5/10
ወተት
10
300

ቀን
የእቃው
ስም
ብዛት
የገንዘቡ
መጠን

7/10
ማቀዝቀዣ
01
10000

የእለት ሽያጭ

የእቃው አይነት

የተሸጠው እቃ ብዛት

ያንዱ
ዋጋ

ጠቅላላ
ዋጋ

የተጠበስ ድንች

24

4

96

ቆሎ

30

5

150

ድምር
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3250

የምቹ ግሮሰሪን መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ ሲሞሉ ምን ችግር አጋጠመዎ? የእርስዎን አሃዝ በዚህ ክፍል መጨረሻ በገፅ
48 ላይ ካለው አሃዝ ጋር ያመሳክሩ፡፡
ፋጡማ ቀላል አይነት የሂሳብ መዝገብ ትጠቀማለች፡፡ምክንያቱም የምቹ ግሮሰሪ የሽያጭ መጠን አነስተኛ ስለሆነ የእሷ
የቫት ተመዝጋቢ አይደለም፡፡ ትራንዛክሽን “ለ” እንዳልተመዘገበ ልብ ልብ ሳይሉ አልቀረም፡፡ ፋጡማ ለእናትዋ ጥሬ
ገንዘብ ሰጥታለች፡፡ ገንዘቡ ከንግዱ ሂሳብ ወጪ የተደረገ ቢሆንም ለንግዱ ስራ የዋለ አልነበረም፡፡ ፋጡማ የንግዱን
ገንዘብ ለግል ጉዳይ መጠቀም የለባትም፡፡ የንግዷን ገንዘብ ከግሏ ገንዘብ ሁልጊዜ ለይታ ካልያዘች በስተቀር ጥሬ
ንዘቧንና የንግዱን ወጪዎች መቆጣጠር አትችልም፡፡ ስለሆነም ከግል ገንዘቧ ለእናቷ መስጠት ነበረባት፡፡
ምናልባት አስቸኳይ ጉዳይ ከገጠመ ከንግዱ ገንዘብ ወስዶ መጠቀም ይቻላል፡፡ ይህ ሲሆን የንግድ ክንውኑ በደንበኞች
መዝገብ ላይ መፃፍ ይኖርበታል (ገፅ 21 ላይ ይመልከቱ)፡፡ የገንዘቡ አመላለስ ልክ እንደማንኛውም የዱቤ ደንበኛ
ገንዘብ አሰባሰብ መሆን ይኖርበታል፡፡
ለግል መጠቀሚያ የወሰዱትን የንግድዎን ገንዘብ በተቻለ መጠን በፍጥነት መመለስ ይኖርቦታል፡፡ ይህ ካልሆን ግን
ንግድዎ የጥሬ ገንዘብ ገድለት ሊያጋጥመው ይችላል፡፡

“

“

ንግዱ የራስዎ እንኳን ቢሆን የንግዱን ገንዘብ ለግል ጉዳይ አለመጠቀም እጅግ
በጣም ጠቃሚ ነው

ቫውቸር “መ” በአንድ አምድ ላይ ለብቻው የተመዘገበው ለምን እንደሆን ያውቃሉ?
............................................................................................................................. ................................................
.................................................................................. ...........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
በቫውቸር “መ” ላይ የሚታየው የንግድ ክንውን የመሳሪያ ግዥን ያመለክታል፡፡ እንደ ቁሳቁስ ወይም ደመወዝ ከመሳሰሉ
ሌሎች ወጪዎች የሚለዩት መሳሪያዎች ብዙውን ጊዜ የሚያገለግሉት ለረጅም ጊዜ በመሆኑ ነው፡፡ በዚህም ምክንያት
የግዥ ዋጋውን በ“ቁሳቁስ ወጪዎች” አምድ ላይ አንመዘግብም፡፡
ከፍተኛ እሴት ያላቸውና ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ እቃዎች እንደ ንግዱ ንብረቶች ይቆጠራሉ ወይም ከቋሚ ንብረት
ይመደባሉ፡፡
የንግዱ ቋሚ ንብረቶች አገልግሎት በሰጡ ቁጥር እሴታቸው እየቀነሰ ይሄዳል፡፡ ይህ የእሴት መቀነስ መቀነስ የእርጅና
ተቀናሽ ይባላል፤የሚያመለክተውም የተጠቀሙትን የቋሚ ንብረት ወጪ ነው፡፡ በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ ላይ
የሚያደርጉት አመዘጋገብ ደግሞ ንብረቱን ሲገዙ የከፈሉትን ገንዘብ ልክ የሚመዘግቡት እጅ በእጅ ከሆነ በ“ጥሬ ገንዘብ
የወጣ” አምድ ላይ ነው፡፡ በባንክ የከፈሉ ከሆነ ደግሞ በ“ባንክ የወጣ” አምድ ላይ ይመዘግባሉ፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ
የተጠቀሙበትን ቋሚ ንብረት ወጪ ማለትም የእርጅና ተቀናሽ በቋሚ ንብረት መዝገብ ላይ በየወሩ ይመዘግባሉ፡፡
የእርጅና ተቀናሽ በንግዱ መደበኛ ወጪዎች ውስጥ ይመደባል፡፡ ስለ ቋሚ ንብረት መዝገብና ሌሎች ጠቃሚ የሂሳብ
መዝገቦች በቀጣዮቹ ክፍሎች ይቀርባል፡፡
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4፦ ሌሎች ጠቃሚ የሂሳብ መዝገቦች
እንደ ንግድዎ አይነት እና ስፋት ከዚህ በታች የቀረቡት ረዳት የሂሳብ መዝገቦች ጠቃሚ ናቸው፡፡

4.1 የቋሚ ንብረት መዝገብ
የንግድዎ ንብረቶች ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው እና ለረጅም ጊዜ የሚያገለግሉ እንደ መሳሪዎች እና የቢሮ እቃዎች ከሆኑ
የቋሚ ንብረት መዝገብ መጠቀም ይገባዋል፡፡ በንግድዎ ሀብት ላይ በየጊዜው የሚደርሱ ለውጦችን ንብረቱ ከተገዛበት
ጊዜ ጀምሮ አገልግሎቱ እስከሚያበቃበት ወይም በሌላ ንብረት እስከሚቀየርበት ጊዜ ድርስ ይመዘገብበታል፡፡
የተመዘገበ ቋሚ ንብረት መዝገብ የሚከተሉትን ያሳያል፡
ንግድዎ ለንብረቶቹ በየወሩ ምን ያህል መክፈል እንዳለበት
የንብረቶችን ቀሪ የአገልግሎት እሴት
ንብረቱ የአገለገለበት ጊዜና ያለሉበት ሁኔታ
ንብረቱ መቼ መተካት አንዳለት

የቋሚ ንብረት መዝገብ
ቀን…………

የንብረቱ ስም

መለያ
ቁጥር

የተገዛበት
አመት

የግዥ ዋጋ
(ብር)

የሚያገለግልበት
ዘመን

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

የእርጅና
ተቀናሽ
በአመት
(ብር)
(6)

የተከማቸ
የእርጅና
ተቀናሽ
(ብር)
(7)

የመዝገብ
ዋጋ
(ብር)
(8)

የንብረት ግዢ ስንፈጽም ከምንቀበለው ደረሰኝ ወይም ኢንቮይስ ላይ ያለውን ዝርዝር መረጃ በቋሚ ንብረት መዝገብ
ላይ እንመዘግባለን፡፡
አምድ 1፡ የንብረቱን ስም ይመዘገባል
አምድ 2፡ ለቁጥጥር እንዲያመች እያንዳንዱ የንግድዎ ንብረት መለያ ቁጥር ይሰጠዋል ይህንን ቁጥር በአምድ 2
ይመዘግባሉ
አምድ 3፡ ንብረቱ ተገዛበት ቀን ከደረሱኙ ላይ ይመዝግቡ
አምድ 4፡ የንብረቱ ዋጋ ከተጨማሪ እሴት ታክስ (ተ.እ.ታ) ውጪ የሆነውን ( ተ.እ.ታ የሌለበት) በዚህ አምድ ላይ
ይመዝግቡ
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አምድ 5፡ ንብረቱ ለምን ያህል ዘመን እንደሚያገለገል ተገምቶ ይመዘገባል፡፡ ለግምቱ፡ራስዎን በተመሳሳይ ንብረቶች ላይ ከነበረዎ ተሞክሮ በመነሳት
የንብረቱን አቅራቢ ንብረቱ የሚያገለግልበትን ጊዜ በመጠየቅ እና
በተመሳሳይ ወይም አንድ አይነት ንብረት የሚጠቀሙ ሌሎች ነጋዴዎችን በመጠየቅ፡፡
አምድ 6፡ የንብረቱን አመታዊ የእሴት ተቀናሽ ይመዘገብበታል፡፡ ይህን ለማስላት ንብረቱ የተገዛበትን ዋጋ ንብረቱ
አገልግሎት ይሰጣል ብለው ለገመቱበት አመታት ብዛት ያካፍሉ፡፡.
አምድ 7፡ ንብረቱ አገልግሎት በሰጠበት አመቶች ጠቅላላ የቀነሰውን እሴት (የተከማቸውን ተቀናሽ) ያመለክታል፡፡
የተከማቸ የእርጅና ተቀናሽ ለማስላት አመታዊ የእርጅና ተቀናሹን ንብረቱ አገልግሎት በሰጠባቸው አመቶች ብዛት ጋር
በማባዛት ነው፡፡ ይህንን አምድ በየአመቱ የግድ ወቅታዊ ማድረግ ይኖርቦታል፡፡
አምድ 8፡ በማንኛውም ጊዜ የንብረቱ ቀሪ እሴት ስንት እንደሆነ ይነግረናል፡፡ የንብረቱ ቀሪ እሴት ለማስላት ከግዢ
ዋጋ ላይ የተጠራቀመውን የእርጅና ተቀናሽ ይቀንሱ፡፡ ይህንንም አምድ በየአመቱ የግድ ወቅታዊ ማደረግ ይኖርቦታል፡፡
የአስተማማኝ ልብስ ሰፊዎችን የንብረት መዝገብ በሰኔ 30 ቀን 2009 የሚያሳየውን ከዚህ በታች ይመልከቱ:
የቋሚ ንብረት መዝገብ
ሰኔ 30 ቀን 2009

የንብረቱ ስም

መለያ
ቁጥር

የተገዛበት
አመት

(1)

(2)

(3)

(4)

የስፊት መኪና

01

2011

60,000

5

12000

36,000

24,000

የስፊት መኪና

02

2011

40,000

4

1000

30,000

10000

የስፊት መኪና

03

2012

60,000

5

12000

24,000

36,000

የስፊት መኪና

04

2013

20,400

3

8000

8000

16000

42‚000

98‚000

86‚000

ድምር

የግዥ ዋጋ የሚያገለግልበት
(ብር)
ዘመን

184‚000

(5)

የእርጅና
ተቀናሽ
በአመት
(ብር)
(6)

የተከማቸ
የመዝገብ
የእርጅና ተቀናሽ
ዋጋ
(ብር)
(ብር)
(7)
(8)

በገፅ 44 ላይ የሚገኘው የአስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ በ2009 በጠቅላላ ከነበራቸው የንግድ
ክንዋኔዎች/ትራንዛክሽኖች በከፊል የተወሰደ ነው፡፡ በመሰረታዊ ሂሳብ መዝገቡ ላይ እንደሚመለከቱት ነሃሴ 2 ቀን
2009 ንግዱ የስፌት መኪና ሲገዛ በባንክ ዝውውር ብር26,400 ክፍያ ፈፅሟል፡፡
አስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገባቸው ላይ የንግድ ክንዋኔወን የመዘገቡት በ“ባንክ የወጣ” እና
“ተጨማሪ እሴት ታክስ የገባ” ላይ ነው (በወጪ አምዶች ላይ ምዝገባ አላደረጉም)፡፡ ነገር ግን በዚሁ ጊዜ ይህንን
ክንዋኔ በንብረት መዝገባቸው ላይ በመለያ ቁጥር 4 መዝግበውታል፡፡ በንብረት መዝገባቸው ላይ የፃፉት የግዥ ዋጋ
ከተጨማሪ እሴት ታክስ (ተ.እ.ታ) በስተቀር ያለውን ነው፡፡ ስለዚህ በአምድ 4 ላይ ብር22,440 መዝግበዋል፡፡
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ፋጡማ የምቹ ግሮሰሪ ባለቤት ማቀዝቀዣ ስለገዛች የንብረት መዝገብ አዘጋጅታ ለመመዝገብ የእርስዎን እርዳታ
ትፈልጋለች፡፡ ምዝገባዋን ማጠናቀቅ የምትፈልገው ሰኔ 14 ቀን 2009 ነው፡፡ የሚያስፈልጉዎ መረጃዎች እነዚህ ናቸው፡
በሰኔ 2009 ማቀዝቀዣ ገዝታለች
ተጨማሪ እሴት ታክስ (ተ.እ.ታ) ሳይጨምር ማቀዝቀዣው የተገዛበት ዋጋ ብር10,000 ነው፡፡
ፋጡማ የማቀዝቀዣው የአገልግሎት ጊዜ 4 አመት እንደሚሆን ገምታለች
የቋሚ ንብረት መዝገብ

ሰኔ 30 ቀን……
የንብረቱ ስም
(1)

መለያ
ቁጥር
(2)

የተገዛበት የግዥ ዋጋ
አመት
(ብር)
(3)
(4)

የሚያገለግልበት
ዘመን
(5)

የእርጅና ተቀናሽ
በአመት (ብር)
(6)

የተከማቸ የእርጅና የመዝገብ ዋጋ
ተቀናሽ (ብር)
(ብር)
(7)
(8)

መልሱን በገፅ 48 ላይ ይመልከቱ፡፡
የእቃ እርጅና ተቀናሽ የንግድዎ መደበኛ ወጪ ስለሆነ የግድ መመዝገብ ይኖርበታል፡፡ ምንም እንኳን ይህ ወጪ ቋሚ
ንብረቱ ከተገዛ በኋላ ባለው ቀጣዩ አመት ላይ ከንግድዎ በጥሬ ገንዘብ የወጣ ገንዘብ ባይኖርም አመታዊ የአገልግሎት
ወጪው (የእሴት መቀነስ) በእርጅና ተቀናሽ ወጪ ይመዘግባሉ፡፡ ታዲያ በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ ላይ በመደበኛ
ወጪዎች አምድ ላይ የአመቱ የመጨረሻ ምዝግባ ያድርጉት፡፡

1. ሰለ ቋሚ ንብረቶች እርጅና ተቀናሽ ስሌት ተጨማሪ ለማወቅ ንግድዎን ያሻሽሉ
የወጪዎች ስሌት መማሪያ መፅሃፍን ያንብቡ”
2. በኢትዮጵያ የእርጅና ተቀናሽ ስሌት ከግብር ጋር በተያያዘ የፌደራል ገቢ ግብር
አዋጅ ቁጥር 979/2008 አንቀፅ 25 መሰረት ስለሆነ በተጨማሪ ያንብቡ፡፡

32 | የ ሂ ሳ ብ መ ዝ ገ ብ አ ያ ያ ዝ

አንዳንድ ንግዶች የቋሚ ንብረት መዝገባቸውን በየወሩ ወቅታዊ ያደርጋሉ፡፡ ስሌታቸውም የአመቱን የእርጅና ተቀናሽ
ለ12 ወሮች በማካፈል ነው፡፡ በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገባቸው ላይ በየወሩ የሚመዘግቡት አንድ መጠን ነው (ለ12
ወሮች የተከፋፈለውን)፡፡
በገፅ 44 ላይ የሚገኘውን የአስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ ይመልከቱ፡፡ በሰኔ 30 ቀን የእርጅና
ተቀናሽ ትራንዛክሽን ብር44,000 በመደበኛ ወጪዎች አምድ ላይ ተመዝግቧል፡፡ የአስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች አመታዊ
የእርጅና ተቀናሽ ብር44,000 ነው፡፡ ይህንን መጠን በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገባቸው ላይ ያስገቡትና የንብረት
መዝገባቸውን ወቅታዊ ያደረጉት በዚሁ እለት ማለትም ሰኔ 30 ቀን ነው፡፡ የንብረት መዝገባቸውን ወቅታዊ ሲያደርጉ
የተከማቸ የመዝገብ ዋጋ በብር44,000 ሲጨምር የቀሪዎቹ ንብረቶቻቸው እሴት ደግሞ በተመሳሳይ መጠን ቀንሷል
(ብር44,000)፡፡

4.2 የደመወዝ መክፈያ መዝገብ
የስራ ወጪዎችዎን በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ ላይ ለማስገባት ለእያንዳንዱ ሰራተኛ የደመወዝ ክፍያ የተፈፀመበትን
የደመወዝ ደረሰኝ መጠቀም ይችላሉ፡፡ ምናልባት ሰራተኞችዎ ብዛት ያላቸው ከሆነ ለእያንዳንዱ ሰራተኛ የደመወዝ
ደረሰኝ በማዘጋጀት ከከፈሉ በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ ላይ ብዙ ምዝገባ ማድረግ ሊኖርብዎ ነው፡፡ ስለዚህ
የንግድዎ ሰራተኞች ብዙ ከሆኑ የደመወዝ መክፈያ መዝገብ አዘጋጅተው መጠቀም ያስፈልጎታል፡፡
ለሰራተኞች የሚፈፀሙ ክፍያዎች በሙሉ የሚመዘገቡትና የሚከፈሉት በደመወዝ መክፈያ መዝገብ ላይ ነው፡፡ እንደ
ንግድዎ አይነትና መጠን የደመወዝ መክፈያ መዝገብዎን በተለያዩ የወጪ መደቦች በሚከተለው አይነት ከፋፍለው
መጠቀም ይችላሉ፡
•
•

አንድ አይነት ብቻ እቃ የሚያመርቱ ወይም አገልግሎት የሚሰጡ ከሆነ ተቀጣሪዎችዎን በሁለት መክፈል
ይችላሉ፡ የማምረት ስራዎችና የማምረት ያልሆኑ ስራዎች፡፡
አይነተ ብዙ እቃዎች ፈብራኪዎች ወይም አገልግሎት ሰጪዎች የማምረት ስራዎችን እንደገና በሁለት
ይከፍላሉ፡፡
− ቀጥተኛ የማምረት ስራዎች፡ ከአንድ የተወሰነ እቃ ወይም አገልግሎት ጋር መያያዝ የሚችሉና የስራ
ወጪው በምርቱ ወይም አገልግሎቱ ጠቅላላ ወጪዎች ላይ ጉልህ ተደማሪነት ያላቸው ናቸው፡፡
− ቀጥተኛ ያልሆነ የስራ ወጪ፡ ከማምረት ሂደት ጋር የተገናኙ የስራ ወጪዎች ሆነው ነገር ግን
በእያንዳንዱ ምርት ወይም አገልግሎት አይነት ላይ ያዋሉትን ጊዜ ለመገመት የሚያስቸግር ወይም
የደመወዛቸው መጠን ከምርቱ ወይም ከአገልግሎቱ ጠቅላላ ወጪዎች ውስጥ ተደማሪነቱ አናሳ የሆነ
የስራ ወጪ ነው፡፡

ስለዚህ የአይነተ ብዙ እቃዎች ፈብራኪዎች ወይም አገልግሎት ሰጪዎች ተቀጣሪዎችን/ሰራተኞች በሶስት ሊመደቡ
ይችላሉ፡ ቀጥተኛ የስራ ወጪዎች፣ ቀጥተኛ ያልሆኑ የስራ ወጪዎችና የማምረቻ ያልሆኑ የስራ ወጪዎች፡፡
•

ችርቻሮና ጅምላ ነጋዴዎች ሰራተኞቻቸውን በደመወዝ መክፈያ መዝገብ ላይ ከፋፍለው መመደብ
አያስፈልጋቸውም፡፡ የእነሱ ተቀጣሪዎች በሙሉ የሚያመርቱት እቃ ወይም አገልግሎት ስለሌለ የማምረቻ
ባልሆኑ ስራዎች ላይ የተሰማሩ ናቸው፡፡

ከአንድ በላይ የስራ አይነት/ሃላፊነት ያላቸው ተቀጣሪዎች ለምሳሌ በማምረት እና በአስተዳደር ስራዎች የተሰማሩ ከሆነ
ደምወዛቸውም በደመወዝ መክፈያው መዝገብ ላይ ተከፋፍሎ መሰራት ይኖርበታል፡፡ አከፋፈሉም በስራው ላይ
እንዳዋሉት የጊዜ ድርሻ መሆን አለበት፡፡

ሰለ ወጪዎች ምደባ በተጨማሪ ለማወቅ ንግድዎን ያሻሽሉ የወጪዎች ስሌት
መማሪያ መፅሃፍን ያንብቡ

ክፍል ሁለትߊ ቀላል የሂሳብ መዝገብ አያያዝ
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በድርጅቱ የሚገኙ ሰራተኞች ስም ራስዎን ጨምረው ይመዝገቡ፡፡ ከሰራተኛ ጋር ተያያዥ ወጪዎች ፡- ጥቅማጥቅሞች፤
ኢንሹራንስ በሰራተኛ ስም ትይዬ ይመዝግቡ፡፡
ያልተጣራ ደሞዝ የድርጅቱን አጠቃላይ ወራሃዊ የሰራተኛ ወጪ ያሳያል፡፡ ሰራተኞች በወሩ መጨረሻ ላይ
የሚከፈላቸው ደሞዝ ተደምሮ በድርጅቱ አጠቃላይ የሂሳብ መዝገብ የሰራተኛ ጉልበት ወጪ አምድ ስር ይመዘገባል፡፡
የደሞዝ ወጪ ድምርን በአጠቃላይ የምርት ሰራተኛ ወጪ አምድ ስር ይመዝግቡ! ወይንም የቀጥተኛ እና ቀጥተኛ
ያልሆኑ ሰራተኛች ደሞዝ ድምርን በአጠቃለይ የሂሳብ መዝግብ ላይ የስራ ወጪው በሚለው አምድ ስር ይመዝግቡ፡፡
ከምርት ጋር ያልተገናኙ ጪዎችን ደግሞ በአጠቃላይ የሂሳብ መዝገብ ላይ በሌሎች ወጪዎች መመዝገቢያ አምድ ስር
ይመዘገቡ፡፡ የስራ ወጪዎችን መከፋፈል አጠቃሎ የወጪ ስሌትን ቀላል እንደሚያደርግና ምዝገባውንም ምቹ
ያደርገዋል
በንግድዎ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞችን በሙሉ እርስዎን ጨምሮ የስም ዝርዝራቸውን በ“ስም አምድ” ላይ ይፃፉ፡፡
በአምድ 2 እና 3 ላይ ንግድዎ ለእያንዳንዱ ሰራተኛ የሚከፍለውን ደምወዝ፣ የጡረታና ለሌች ጥቅማ ጥቅሞች ይፃፉ፡፡
በአምድ አራት ላይ አምድ ሁለትና ሶስት ደምረው የንግዱን ጠቅላላ የስራ ወጪ ለእያንዳንዱ ሰራተኛ ይፃፉ፡፡ ይህ
መጠን በንግድዎ የደመወዝ መክፈያ ቀን ወደ መሰረታዊ ሂሳብ መዝገብዎ ወስደው የሚሞሉት ነው፡፡
በሚቀጥለው ገፅ ላይ የአስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች የደመወዝ መክፈያ መዝገብ ላይ እንደሚመለከቱት በኢትዮጵያ
የታክስና የግል ንግዶች የጡረታ አዋጆች መሰረት የደመወዝ መክፈያ መዝገቡ ንግዱ ህጋዊ ሃላፊነቱን የሚወጣበት
ሰነድ ነው፡፡ በዚህም መሰረት ንግዱ ከሰራተኞች ደመወዝ ላይ ከመቀጠር የሚገኝ ገቢ ግብር ከዚህ በታች በቀረበው
የታክስ ምጣኔና ስሌት እንዱሁም የጡረታ መዋጮዎች (የንግዱን 11% የሰራተኛውን 7%) ሰብስቦ በታክስ አስተዳደር
አዋጅ 979/2008 መሰረት በህግ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ለሚመለከታቸው የመንግስት መስሪያ ቤቶች ማስገባት
ይኖርበታል፡፡
1.ከመቀጠር የሚገኝ ገቢ ግብር ምጣኔ በአዋጅ ቁጥር 979/2008 መሰረት
ተራ ቁጥር
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

የደመወዝ አካታች (ብር)
(2)
0 - 600
601-1,650
1,651 - 3,200
3,201 - 5,250
5,251 - 7,800
7,801 - 10,900
ከብር 10,900 በላይ

የታክስ ምጣኔ %
(3)
ከታክስ ነፃ
10%
15%
20%
25%
30%
35%

ተቀናሽ(ብር)
(4)
60
142.50
302.50
565
955
1,500

ከመቀጠር የሚገኝ ገቢ ታክስ = (ጠቅላላ ደመወዝ * የታክስ ምጣኔ %) - ተቀናሽ ብር
2. የጡረታ ተቆራጮች፡ የሰራተኞች ጡረታ = ደመወዝ x 7%፣ /የካምፓኒው የሰራተኞች ጡረታ መዋጮ = ደመወዝ
x 11%
3. ለሌሎች ተቆራጮች
የደመወዝ መክፈያ ስሌት፡
የተጣራ ገቢ = ጠቅላላ ደመወዝ - ከመቀጠር የሚገኝ ገቢ ታክስ - የሰራተኛ ጡረታ መዋጮ - ሌሎች
ታክሶች/ተቆራጮች
ምሳሌ በአስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች የደመወዝ መክፈያ መዝገብ ላይ የደሴ (ጋውን ብቻ የሚሰፋ) ደምወዙ ብር3204
ነው ከላይ በተሰጠው ቀመር መሰረት ስሌቱ፡
ብር2641.42 = ብር3204 - ብር338.30 - ብር224.28 – 0
ማስተወሻ፡ በሁለት አይነት የስራ አይነት ለተማራ ሰራተኛ ወይም ባለቤት ከመቀጠር የሚገኝ ገቢና የጡረታ
መዋጮዎች የሚሰሉት ሁለቱን በመደመር ነው፡፡ በአስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች የጉታን ደመወዝ ምሳሌ ብንወስድ
ብር5340+ብር5340=ብር10680 በታክስ ምጣኔው መሰረት ተቆራጩ ይሰላል፡፡
“ጠቅላላ የደመወዝ ወጪ” (አምድ 4) ንግዱ ለእያንዳንዱ ሰራተኛ የሚከፍለው ነው፡፡ በደመወዝ መክፈያ ቀን
የንግድዎን ጠቅላላ የስራ ወጪ በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ ላይ ይሞላሉ፡
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የሰራተኛው ስም

የማምረቻ ስራዎች ወጪ

መስከረም 2009

አስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች የደመወዝ መክፈያ መዝገብ

ጠቅላላ
የንግዱ የስራ
ወጪ

የተጣራ ገቢ

(9)

7683.40

ሌሎች
ታክሶች/
ተቆራጮች
(ካሉ)
(8)

-

2641.42

የሰራተኛ
ጡረታ
መዋጮ
(7%)
(7)

747.60

-

2641.42

ከመቀጠር
የሚገኝ ገቢ
ታክስ
(6)

2249

224.28

-

ታክስ
የሚከፈልበት
የደመወዝ
ገቢ
(5)

10680

338.30

224.28

(4)

6000

3204

338.30

ሌሎች
ጥቅማ
ጥቅሞች
(3)

660

3600

3204

የሰራተኛ
ጡረታ
መዋጮ
11%
(2)

5340
396

3600

የደመወዝ
መጠን
(ብር)
(1)

ጉታ (ባለቤት)፣ ጋውን መስፋት
3204
396

ቀጥተኛ የስራ ወጪ

ደሴ- ጋውን ብቻ ይሰፋል
3204

ጉታ (ባለቤት)፣የምርት ሂደት ተቆጣጣሪ
4272

5340

330

528

660

3000

4800

6000

1920

2670

4272

(5340)

145.5

258

551.90

-

137.90

186.90

299.04

-

-

-

-

2225.10

3421.06

-

13200

ካሳ ቱታ ብቻ ይሰፋል,
ድምር ቀጥተኛ የስራ ወጪዎች

ሌንሳ- ዲዛይንና መቁረጥ
2670

2400

ቀጥተኛ ያልሆኑ የስራ ወጪዎች

ሳባ- ኦቨርሉኪንግ?

480

747.60

-

-

960.00

7683.40

1636.60

1920

2249

-

16200

ሙና- መተኮስና ማጠፍ
ድምር ቀጥተኛ ያልሆኑ የስራ ወጪዎች

10680

40

የማምረቻ ያልሆኑ የስራ ወጪዎች
12000

1000

-

1320

1000

100

10680
1000

1600

ውዴ (ባለቤት)-ሽያጭና አስተዳደር
ተላላኪና ፅዳት(በትርፍ ሰአት)

1600

1500.00

1600

14600

የሂሳብ ስራ (በትርፍ ሰአት)
ድምር የማምረቻ ያልሆኑ የስራ ወጪዎቸ

የደመወዝ
ተቀባይ
ፈርማ

(8)
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ጠቅላላ የማምረት ስራ ወጪዎች (ወይም የቀጥተኛ ስራ ወጪ እና ቀጥተኛ ያልሆነ የስራ ወጪ ድምር) “በስራ
ወጪዎች” አምድ ላይ ይሞላሉ፡፡
የማምረቻ ያልሆኑ ጠቅላላ ደምርን በ“መደበኛ ወጪዎች” አምድ ላይ ይፃፉ፡፡
በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገቡ ላይ ሰራተኞችን በስራ አይነት መድቦ መክፈል ወጪዎችን ለማስላት እንዴት እንደሚያቀል
ልብ ብለዋል፡፡
ባለፈው ገፅ ላይ ካለው የደመወዝ መክፈያ መዝገብ ላይ እንደተመለከቱት፡
•
•
•

አስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች አይነተ ብዙ ምርቶች ፈብራኪ መሆናቸውን
ሰራተኞቻቸውን በሶስት ቦታ የመደቡ መሆናቸውን
የንግዱ ባለቤት ጉታ ደምወዝ ቀጥተኛ የስራ ወጪዎች እና ቀጥተኛ ያልሆኑ የስራ ወጪዎች በሚል ሁለት
ቦታ ተከፍሏል፡፡ የዚህ ምክንያቱ የጉታ ስራዎች ስፌት (ቀጥተኛ የስራ ወጪ) እና የምርት ሂደት ተቆጣጣሪነት
(ቀጥተኛ ያልሆነ የስራ ወጪ) ስለሆኑ ነው፡፡

የአስተማማኝ ልብስ ሰፊዎችን የሂሳብ መዝገብ በገፅ 44 ላይ ይመልከቱ፡፡ በደመወዝ መክፈያ ቀን ማለትም የካቲት
28 የከፈሉትን ደመወዝ መዝግበዋል፡
•
•
•

4.3

“ጥሬ ገንዘብ የወጣ” አምድ ላይ ተሞልቶ የሚታየው ብር44,000 በደመወዝ መክፈያ መዝገባቸውም ላይ
የሚገኘው ነው፡፡
“የስራ ወጪዎች” ፡ ብር29,400 - ይህ መጠን በደመወዝ መክፈያ መዝገባቸው ላይ የሚገኘው ቀጥተኛ የስራ
ወጪ (ብር13,200) እና ቀጥተኛ ያልሆኑ የስራ ወጪዎቸ (ብር16,200)
“መደበኛ ወጪዎች” ፡ ብር14,600- ይህ መጠን በማምረት ስራ ላይ ላልተሰማሩ ሰራተኞች የተከፈለ ደመወዝ
ነው፡፡

የክምችት ቆጠራ መዝገብ

ንግድዎ ጥሬ እቃዎችን፣ በከፊል የተመረቱ እቃዎችን ወይም ተመርተው ያለቀላቸው እቃዎች ክምችት የማይዝ ከሆነ
ወይም በማንኛውም ጊዜ በጣም ትንሽ የሆነ የክምችት መጠን የሚይዝ ከሆነ የክምችት ቆጠራ መዝገብ መያዝ
አያስፈልግዎትም፡፡ ነገር ግን ንግድዎ ለማምረት ወይም መልሶ ለመሸጥ የሚያውላቸውን ክምችቶች ለብዙ ወራቶች
የሚይዝ ከሆነ የክምችት መዝገብ ያስፈልገዋል፡፡
ልክ ለቋሚ ንብረቶችዎ እንዳደረጉት ሁሉ የእቃ ክምችት ቆጠራ መጠንን እንደ ወጪ መያዝ የለቦትም፡፡ ወጪዎቹን
የሚመዘግቡት (በቁሳቁስ ወጪዎች አምድ ላይ) እቃዎቹን ሲጠቀሙባቸው ብቻ ነው፡፡ ጥሬ እቃዎች በከፍተኛ ብዛት
ገዝተው በመያዝ ለመጠቀም ወይም ለመሸጥ ድረስ ብዙ ወራቶች የሚቆዩ ከሆነ እንደሚከተለው ይመዘግባሉ፡
•
•

በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ “ጥሬ ገንዘብ የወጣ” አምድ ላይ ይመዝግቡ
በእቃ ክምችት መዝገብዎ “የገባ” አምድ ላይ ይህንኑ አሃዝ ይመዝግቡ

በኋላ ላይ እቃዎች ለማምረት ወይም ለመሸጥ ከክምችቱ ላይ ወጪ ሲያደርጉ በእቃ ክምችት ካርድዎ ላይ በሚገኙት
መረጃዎች በመጠቀም በወሩ መጨረሻ ላይ የሚከተሉትን ምዝገባዎች ያደርጋሉ፡
•
•

በእቃ ክምችት መዝገብዎ “የወጣ” አምድ ላይ የወጣውን መጠን ይመዘግባሉ
በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ “የቁሳቁስ ወጪዎች” አምድ ላይ ይህንኑ ይመዝግቡ

የእቃ ቆጠራ መዝገቡ “ቀሪ” አምድ የሚያሳየው በአንድ በተወሰነ ቀን የክምችትዎ ዋጋ/እሴት ምን ያህል እንደሆነ
ያመለክታል፡፡

ስለ ክምችት ቁጥጥር ካርዶች ይበልጥ ለመረዳት ንግድዎን ያሻሽሉ፡ ግዥ እና
የክምችት ቁጥጥር መማሪያ መፅሃፍን ያንብቡ
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ከዚህ በታች የሚታየው የአስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች የእቃ ቆጠራ መዝገብ ነው፤
የእቃ ቆጠራ መዝገብ
ቀን
31/3
22/4
30/4

ዝርዝር

የቫውቸር
ቁጥር

ነጭ ካኪ ጣቃ ጨርቅ
ነጭ ካኪ ጣቃ ጨርቅ በሚያዝያ ወር
ጥቅም ላይ የዋለ

096
101

የገባ

የወጣ

165000
50000

ብር
ቀሪ
28000
178000
128000

በገፅ 44 ላይ የሚገኘውን የአስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ ይመልከቱ፡፡ በሚያዝያ 22 ቀን
ብትን ጨርቅ የገዙበትን የመዘገቡት፤
•
•

“ባንክ የወጣ” አምድ ላይ ብር165000
“ቫት የገባ” አምድ ላይ ደግሞ ብር15000 ነው፡፡

ነጭ ካኪ ጣቃ ጨርቅ ለብዙ ወራቶች አገልግሎት የሚሰጥ በመሆኑ በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገባቸው “የቁሳቁስ
ወጪዎች” አምድ ላይ ምንም አይነት ምዝገባ አላደረጉም፡፡ ነገር ግን በእቃ ቆጠራ መዝገባቸው “የገባ” አምድ ላይ
ከቫት በስተቀር ያለውን የግዥ ዋጋ ብር165000 መዝግበዋል፡፡
ከእቃ ክምችት ቆጠራቸው ላይ ነጭ ካኪ ጣቃ ጨርቅ ለማምረት ስራዎቻቸው ሲወስዱ በክምችት ቁጥጥር ካርዶቻቸው
ላይ ይመዘግባሉ፡፡ በወሩ መጨረሻ ላይ መረጃዎቹን ከክምችት ቁጥጥር ካርዳቸው በመወሰድ በመሰረታዊ የሂሳብ
መዝገባቸውና በክምችት ቆጠራ መዝገባቸው ላይ ይሞላሉ፡፡
አስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች በሚያዝያ ወር ነጭ ካኪ ጣቃ ጨርቅ ለማምረት ስራ ተጠቅመዋል፡፡ የተጠቀሙት ነጭ
ካኪ ጣቃ ጨርቅ በገንዘብ ብር50000 ነው፡፡ ሚያዝያ 30 የወር ሂሳባቸውን ሲዘጉ የሚከተለውን ምዝገባ አደረጉ፡
በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገባቸው የ“የቁሳቁስ ወጪዎች” አምድ ላይ ብር50000
በእቃ ቆጠራ መዝገባቸው “የወጣ” አምድ ላይ ብር50000

4.4

የምርት ወጪዎች ዝርዝር መዝገብ

አይነተ ብዙ እቃዎች ፈብራኪዎች ወይም አገልግሎት ሰጪዎች እያንዳንዱን አይነት እቃ ወይምአገልግሎት ለማምረት
ምን ያህል ወጪ እንደሚያስወጣ በትክክል መገመት ከፈለጉ ለእያንዳንዱ አይነት እቃ ወይም አገልግሎት ለየብቻው
ዝርዝር የወጪ መዝገብ አዘጋጅተው መጠቀም ይኖርባቸዋል፡፡ ለእያንዳንዱ እቃ ወይም አገልግሎት የምርት ወጪዎች
ዝርዝር መዝገብ ካልያዙ በስተቀር የአንዱን አይነት ምርት ወጪ ለብቻው ለይቶ ማውጣት አዳጋች ነው፡፡ በመሰረታዊ
የሂሳብ መዝገብ ላይ ለማስገባት ደግሞ ቦታው አይበቃም፡፡

የምርት ወጪዎች ዝርዝር መዝገብ
ቀጥተኛ የቁሳቁስ ወጪዎች
ቀን

ዝርዝር

የቫውቸ
ር ቁጥር

ምርት
1

ምርት
2

ምርት
3

(ብር)

ቀጥተኛ የስራ ወጪዎች
ምርት
1

ምርት
2

ምርት
3

ቀጥተና
ያልሆኑ
የማምረቻ
ወጪዎች

መደበኛ
ወጪዎች

ክፍል ሁለትߊ ቀላል የሂሳብ መዝገብ አያያዝ
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አይነተ ብዙ ምርት ፈብራኪዎች ወይም አገልግሎት ሰጪዎች ወጪዎቻቸውን ለእያንዳንዱ የእቃ ወይም አገልግሎት
አይነት በትትክክል ለመደልደል እንዲያመቻቸው የቁሳቁስ ወጪዎቻቸውንና የስራ ወጪዎቻቸውን ቀጥተኛ እና ቀጥተኛ
ያልሆኑ ወጪዎች በሚል በሁለት ይከፍሏቸዋል፡፡ አንድ ወጪ ከአንድ አይነት እቃ ወይም አገልግሎት ጋር በቀላሉ
ሊዛመድ ከቻለ እንዲሁም መጠኑ በምርቱ/በአገልግሎቱ ጠቅላላ ወጪዎች ላይ ጉልህ ተደማሪነት ያለው እንደሆነ
በቀጥተኛ ወጪነት ይመደባል፡፡ አንድን ወጪ በቀጥተኛ ያልሆኑ ወጪዎች ወስጥ የሚያስመድበው ወጪውን ከአንድ
አይነት ምርት ወይም አገልግሎት ጠቅላላ ወጪዎች ውስጥ ድርሻው ኢምንት/በጣም ትንሽ ሆኖ ከምርቱ ወይም
አገልግሎቱ ጋር ለማያያዝ ሲያስቸግገር ነው፡፡
“ቀጥተኛ የቁሳቁስ ወጪዎች” አምድ: በአንድ አይነት እቃ ወይም አገልግሎት ከእያንዳንዱ/በአሃድ ጠቅላላ ወጪዎች
ጋር በቀላሉ መያያዝ የሚችሉትንና በምርቱ ጠቅላላ ወጪ ላይ ጉልህ ተደማሪ የሆኑ የቁሳቁስ ወጪዎችን በሙሉ በዚህ
አምድ ላይ ይመዘግቡ፡፡ ለአንድ ምርት አንድ አምድ ይጠቀሙ (ለብቻው መመዝገብ አለበት)
“ቀጥተኛ የስራ ወጪዎች” አምድ: በአንድ አይነት እቃ ወይም አገልግሎት ከእያንዳንዱ/በአሃድ ጠቅላላ ወጪዎች ጋር
በቀላሉ መያያዝ የሚችሉና በምርቱ ጠቅላላ ወጪ ላይ ጉልህ ተደማሪ የሆኑየ ደምወዝ እና የምንዳእ ወጪዎችን በሙሉ
በዚህ አምድ ላይ ይመዘግቡ፡፡ ለእያንዳንዱ አይነት ምርት አንድ አምድ ይጠቀሙ (ለብቻው መመዝገብ አለበት)
“ቀጥተኛ ያልሆኑ የማምረቻ ወጪዎች” አምድ: በዚህ አምድ ላይ የሚመዘግቡት እቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን
ከማምረት (የማምረቻ ወጪዎች) ጋር የተገናኙ የቁሳቁሶች ወይም የስራ ወጪዎች በሙሉ ሆነው ነገር ግን እነዚህን
ወጪዎች በቀጥተኛ የቁሳቁስ ወይም በቀጥተኛ የስራ ወጪዎች ወስጥ ሊመደቡ የማይችሉ ወጪዎችን ነው፡፡
ምክንያቱም የወጪዎቹ መጠኖች ትናንሽ ከመሆናቸውም በላይ ከአንድ ምርት ወይም አገልገሎት ጋር ለማያያዝ
የሚያስቸግሩ ስለሆነ ነው፡፡

ስለ አይነተ ብዙ እቃ ፈብራኪ/አገልግሎት ሰጪ የወጪ አይነቶች ይበልጥ
ለመረዳት ንግድዎን ያሻሽሉ፡ የወጪዎች ስሌት መማሪያ መፅሃፍን ያንብቡ
የአስተማማኝ ልብስ ሰፊዎችን የምርት ወጪዎች ዝርዝር መዝገብ ምሳሌ እንደሚከተለው ይመስላል:
አስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች
የምርት ወጪ ዝርዝር መዝገብ

ሚያዝያ/2009
ቀን

ብር
ዝርዝር

የቫውቸር
ቁጥር

ቀጥተኛ የቁሳቁስ ወጪ
ቱታ

ጋውን

3/8

አነስተኛ አዝራሮች

075

3/8

ትልቅ አዝራሮች

079

800

5/8

ካኪ ጨርቅ ጣቃ ጥቁር

081

40000

7/8

የስፌት ክር

088

15/8

ኤሌትሪክና ውሃ

092

30/8

ደመወዝ/ምንዳእ

100

30/8

ካኪ ጨርቅ ጣቃ ነጭ

101

ቀጥተኛ የስራ
ወጪ
ቱታ

ቀጥተኛ ያልሆነ
የማምረቻ ወጪ

መደበኛ
ወጪዎች

ጋውን

400

100
400
9600

3600

16200

14600

50000

አስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገባቸው ላይ መስከረም 30 ቀን የመዘገቡት የብር50000 የቁሳቁስ
ወጪ ነው፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ ይህንንኑ መጠን በምርት ወጪዎች ዝርዝር መዝገባቸው ላይ ሌላ ምዝገባ አድርገዋል፡፡
ካኪ ጨርቅ ነጭ ለጋውን መስሪያ ብቻ የሚውል ስለሆነ ቀጥተኛ የቁሳቁስ ወጪ ነው፡፡
ከላይ በቀረበው የምርት ወጪዎች ዝርዝር መዝገባቸው ላይ እንደሚታየው የወሩ ጠቅላላ የደመወዝ ወጪ ብር29400
በሶስት ቦታ ተመድቦ ተመዝግቧል፡፡ አንደኛው ለጋውን፣ ሌላው ለቱታ እና ሶስተኛው ደግሞ ለሁለቱም ምርቶች
(ቀጥተኛ ያልሆነ የማምረቻ ወጪ ነው)፡፡
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4.5 የብድር መዝገብ
ብድር ወደ ንግዱ የሚገባ ጥሬ ገንዘብ ቢሆንም በባህሪው ከሽያጭ ከሚገኘው ጥሬ ገንዘብ ጋር የሚገናኝ አይደለም፡፡
ተበድረው ወደ ንግድዎ የሚያመጡት ብዙውን ጊዜ ቅድመ ሁኔታዎች ያለው ማለትም በተወሰነ ጊዜ መጨረሻ ላይ
ከወለድ ጋር መልሰው ለመክፈል ስለሆነ የብድር መቆጣጠሪያ መዝገብ አዘጋጅተው መመዝገብ ይኖርቦታል፡፡ ንግድዎ
በማንኛውም ጊዜ ያለበትን እዳ በትትክል የሚያውቁት ከብድር መዝግብዎ ነው፡፡
ለንግድዎ ካገኙት ብድር ላይ የሚቀበሉትን የጥሬ ገንዘብ መጠን የሚመዘግቡት በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ እና
በብድር መዝገብዎ ላይ ነው፡፡ በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ ላይ የሚመዘግቡበት አምድ ገንዘቡን ተቀብለው
ለማስቀመጥ እንደሚፈልጉበት ቦታ ማለትም በ“ጥሬ ገንዘብ የገባ” ወይም በ“ባንክ የገባ” አምዶች ይመዘግባሉ፡፡
ቀጥለው በብድር መዝገብዎ ላይ ሌላ ምዝገባ ያደርጋሉ፡፡
ከብድሩ ላይ መልሰው ሲከፍሉ ደግሞ በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ ውስጥ የከፈሉትን የገንዘብ መጠን በ“ጥሬ ገንዘብ
የወጣ” ወይም በ“ባንክ የወጣ” አምድ ላይ ይመዘግባሉ፡፡ በተጨማ በብድር መዝገብዎ ላይ ይሞላሉ፡፡
የአስተማማኝ ልብስ ሰፊዎችን የብድር መዝገብ ምሳሌ የሚከተለው ነው፡

ቀን
1/9
30/11

ዝርዝር

ከባንክ ብድር ማግኘት
የመጀመሪያው የክፍያ ጊዜ

አስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች
የብድር መዝገብ
ብር
የቫውቸር
የብድር መጠን
ቁጥር

የተከፈለ
መጠን

ቀሪ

240000
200

20000

220000

በገፅ 44 ላይ የሚገኘውን የአስተማማኝ ልብስ ሰፊዎችን መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ አንድ ጊዜ ይመልከቱ፡፡ ግንቦት 1
ቀን ብር240000 ብድር አገኙ፡፡ ብድራቸውም በባንክ ሂሳባቸው ውስጥ ስለአስቀመጡ በመሰረታዊ የሂሳብ
መዝገገባቸው “ባንድ የገባ” አምድ ላይ እንደመዘገቡ ወዲውኑ በብድር መዝገባቸው ላይ ሌላ ምዝገባ አድርገዋል (ከዚህ
በላይ የሚገኘውን የብድር መዝገብ ይመልከቱ)
አስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች ከብድሩ ተከታታይ ክፍያ የመጀመሪያውን ብር22000 ያደረጉት ሃምሌ 30 ቀን ነው፡፡
ከዚህ ወስጥ ብር20000 ከዋናው ብድር ሲሆን ብር2000 ደግሞ የወለድ ከፍያ ነው፡፡ ይህንን ትራንዛክሽን በመሰረታዊ
የሂሳብ መዝገባቸው ላይ የሞሉት እንደሚከተለው ነው፡
•
•

ጥሬ ገንዘብ የወጣ፡ ብር22000
መደበኛ ወጪዎች፡ ብር2000

ወዲያውኑ አስከትለው ሌላ ምዝገባ በብድር መዝገባቸው ላይ አድርገዋል (ከዚህ በላይ የሚገኘውን የብድር መዝገብ
ይመልከቱ)፡፡ በምዝገባው መሰረት የሚቀርባቸው የብድር እዳ ወደ ብር220000 ዝቅ ብሏል (“ቀሪ” አምድ)፡፡

4.6 የአበዳሪዎች መዝገብ
በእርስዎ ላይ የተለያዩ እዳዎች ያላቸው አበዳሪዎች ይባላሉ፡፡ ከአቅራቢዎ ልዩ ልዩ ቁሳቁሶች በዱቤ የሚገዙ ከሆነ
የዱቤውን መጠን በአበዳሪዎች መዝገብ ውስጥ ያስገባሉ፡፡ ይህ መዝገብ ንግድዎ በማንኛውም ጊዜ ያለበትን
የአቅራቢዎች እዳዎች ምን ያህል እንደሆነ ለማወቅ የሚከታተሉበት ነው፡፡ኑ ያሳዮታል፡፡
የዱቤ ግዥ ሲፈፅሙ በደረሰኙ ወይም በኢንቮይሱ ላይ ያለውን የገንዘብ መጠን በባለ እዳዎች መዝገብ ላይ ያስገቡ፡፡
ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ለአቅራቢው ክፍያ ሲፈፅሙ በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ ላይ “ጥሬ ገንዘብ የወጣ” እና “የቁሳቁስ
ወጪዎች” አምዶች ላይ ምዝገባ ያደርጋሉ፡፡ ወዲያውኑ አስከትለው በአበዳሪዎች መዝገብዎ “የተከፈለ መጠን” አምድ
ላይ ተመሳሳዩን መጠን ይመዘግባሉ፡፡

ክፍል ሁለትߊ ቀላል የሂሳብ መዝገብ አያያዝ
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የአስተማማኝ ልብስ ሰፊዎችን የአበዳሪዎች መዝገብ ምሳሌ የሚከተለውን ይመስላል፡
የአበዳሪዎች መዝገብ
ብር
ቀን

ዝርዝር

5/12

ከባንክ ብድር ማግኘት

10/1

የመጀመሪያው የክፍያ ጊዜ

የቫውቸር
ቁጥር

የዱቤ ግዥ
መጠን

የተከፈለ
መጠን

24000
275

ቀሪ

24000
16000

8000

በገፅ 44 ላይ የሚገኘውን የአስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ አንድ ጊዜ ይመልከቱ፡፡
መስከረም 10 ቀን ብር16000 ለአቅራቢያቸው በጥሬ ገንዘብ ከፍለዋል፡፡ ትራንዛክሽኑን በመሰረታዊ የሂሳብ
መዝገባቸው “ጥሬ ገንዘብ የወጣ” እና “የቁሳቁስ ወጪዎች” አምዶች ላይ መዘገቡት፡፡ ወዲያውኑ ደግሞ በአበዳሪዎች
መዝገባቸው ላይ “የተከፈለ መጠን” አምድ ላይ ተመሳሳዩን መጠን ስለመዘገቡ የቀሪ እዳቸው መጠን ተለውጧል
(ከዚህ በላይ የሚገኘውን የአበዳሪዎች መዝገብ ይመልከቱ)፡፡

4.7 የተከፋይ ታክስ መዝገብ
በኢትየጵያ ህግ መሰረት ታክስ ለመንግስት የሚከፈል እዳ ነው፡፡ መንግስት ለዜጎች አስፈላጊ የሆኑ አገልግሎቶችን
የሚሰጠው ከታክስ በሚሰበስበው ገቢ ስለሆነ ታክስ መክፈል የዜጎች ግዴታ መሆኑ የታወቀ ነው፡፡ ታክስ አለመክፈል
የሚያስከትለው ቅጣት ደግሞ ካልተከፈለው ታክስ መጠን በእጅጉ የበለጠ ነው፡፡
የተከፋይ ታክስ መዝገብ የሚያሳየው ንግድዎ መክፈል ያለበትን የታክስ መጠን ነው፡፡ የሂሳብ መዝገብዎ ምን ያህል
ታክስ መክፈል እንደሚጠበቅዎ ማስላት እንዲችሉ ያግዞታል፡፡ በሂሳብ መዝገብዎ ተጠቅመው ተካፋይ ታክስ እንዴት
እንደሚያሰሉ በቀጣዩ ክፍል ይማራሉ፡፡
ታክስ መንግስት የሚወስነው ክፍያ፡፡ መንግስት የተለያዩ አይነት ታክሶች የሚሰበስብ ሲሆን ለአብነት ያህል የሚጠቀሱ
ከሽያጭ ላይ፣ ከትርፍ ላይ፣ ከሰራተኛ ደመወዝ፣ የካፒታል ጭማሪ ታክስ ወዘተ. ይገኙበታል፡፡ የመንግስት ወጪዎችን
በዋነኛነት በመሸፈን ያገለግላል፡፡
የተጨማሪ እሴት ታክሰ (ተ.እ.ታ) ሸማቾች/ተጠቃሚዎች ለእቃዎች ወይም አገልግሎቶች በሚያደርጓቸው ወጪዎች
የሚጣል የታክስ አይነት ነው፡፡ እቃዎቹ ወይም አገልግሎቶቹ ከውጭ አገር የሚገቡ ወይም ከአገር ውስጥ ለገበያ
የሚቀርቡ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ የተለያዩ ምርቶች ላይ መንግስት የተለያየ ተ.እ.ታ መቶኛ ሊወስን ይችላል፡፡ ማንኛውም
እቃ ሲገዛ በእቃውን ዋጋ ላይ ተእታ (ግብአት ታክስ) ተጨምሮበት ይከፍላል፡፡ እቃዎች በሚሸጡበት ጊዜ ሻጩ
በእቃው ዋጋ ላይ ተእታ (ውጤት ታክስ) ጨምሮበት ያስከፍላል፡፡ ግብአት ታክስ ከውጤት ታክስ ጋር ተመዛዝኖ
የተጣራው መጠን ለመንግስት ይከፈላል፡፡
በተከፋይ ታክስ መዝገብ “ተከፋይ ታክስ አምድ” ላይ መክፈል ያለቦትን የታክስ መጠን ይፃፉ፡፡ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ
ታክሱን ሲከፍሉ በተከፋይ ታክስ መዝገብ “የተከፈለ መጠን” አምድ ላይ ይሞሉና በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ
ውስጥ በ“ጥሬ ገንዘብ የወጣ” አምድ ላይ በወጣው የገንዘብ መጠን ልክ ሌላ ምዝገባ ያደርጋሉ፡፡ ቀሪ አምዱ ላይ
የሚታየው ንግዱ ለመንግስት መክፈል ያለበት የታክስ እዳ ነው፡፡

ለተጨማሪ መረጃ በአቅራቢያዎ ያለውን የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ
ባለሥልጣንን ያነጋግ ሩ
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የአስተማማኝ ልብስ ሰፊዎችን የተከፋይ ታክስ መዝገብ ምሳሌ የሚከተለው ነው፡

ቀን

ዝርዝር

አስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች
የተከፋይ ታክስ መዝገብ (ብር)
የቫውቸር
የተከፋይ
ቁጥር
ታክስ መጠን

1/10

በሰኔ ወር ተከፋይ ቫት

10800

2/10

ያለፈው አመት የገቢ ግብር

200

10/10

የቫት ሰነዶች ማቅረብ

018

የተከፈለ
መጠን

28400

ቀሪ

10800
39200

10800

28400

ባለፈው የታክስ አመት ማለቂያ ማለትም በሰኔ ወር የነበረው ያለፈው አመት ተከፋይ ታክስ ቀሪ ብር10800 ነበር፡፡
ሃምሌ 1 ቀን አስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች በተከፋይ ታክስ መዝገባቸው ወስጥ በ“ተከፋይ ታክስ መጠን” አምድ ላይ
መዝግበውታል፡፡ ሀምሌ 2 ቀን አስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች ካለፈው አመት ገቢያቸው ላይ መክፈል ያለባቸውን የገቢ
ግብር አስልተው ብር28400 በ“ተከፋይ ታክስ” አምድ ላይ መጠኑን ሞልተዋል (ከዚህ በላይ የሚገኘውን የተከፋይ
ታክስ መዝገብ ይመልከቱ)፡፡
አሁንም አንድ ጊዜ በገፅ 44 ላይ የሚገኘውን የአስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ ይመልከቱ፡፡
አስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች የቫት ሰነድ በየወሩ ለመንግስት የሚያቀርቡ ሲሆን ሃምሌ 10 ቀን ሲያቀርቡ ያለባቸውን
ተ.እ.ታ የከፈሉ ስለሆነ በመሰረታዊ ሂሳብ መዝገባቸው “ጥሬ ገንዘብ የወጣ” አምድ ሞልተው በዚሁ ጊዜ ይህንኑ መጠን
በተከፋይ ታክስ መዝገባቸው “የተከፈለ መጠን” አምድ ላይ አስገቡ (ከዚህ በላይ የሚገኘውን የተከፋይ ታክስ መዝገብ
ይመልከቱ)፡፡

5፦ የሂሳብ መዝገብ የሚይዙት እንዴት ነው?
5.1 በወረቀት መጠቀም
በወረቀት መዝገቦች ላይ ሂሳቦችዎን መዝግቦ መያዝን ያመለክታል፡፡ በንግድዎን ያሻሽሉ መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ
የመጠቀም አማራጭ አለዎ፡፡ የወረቀት መዝገቦች ገዝተው በንግድዎን ያሻሽሉ መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ ወስጥ ካሉት
መዝገቦች ጋር የሚመሳሰሉ በእጅዎ እያሰመሩ ሊጠቀሙም ይችላሉ፡፡
ንግድዎ ትንሽና ቀለል ያለ እንቅስቃሴ ያለው ከሆነና አነስተኛ ያሉ መዝገቦች የሚያስፈልገው ከሆነ በወረቀት ሂሳብዎን
በደንብ አድርጎ ሊይዝሎት ይችላል፡፡ አንዳንድ ጊዜ የሚያጋጥም ችግር ግን ከወሩ መጨረሻ በፊት ገፆቹ ሊሞሉ
ይችላሉ፡፡ እንዲህ አይነት ነገር ከተከሰተ ምን ያደርጋሉ?
ገፁ ሰሞላብዎ እያንዳንዱን አምድ በመደመር የድምር ወጤቶቹንና የሂሳብ ቀሪዎቹን ወደ አዲስ ገፅ
ያዙሩ፡፡ የሂሳብ ድምሮችንና ቀሪዎችን ወደ አዲስ ገፅ ማስተላለፍ ካለፈው የዞረ ይባላል፡፡ በአዲስ ገፅ “ዝርዝር” አምድ
ላይ ካለፈው የዞረ በማለት ይፃፉ፡፡

ክፍል ሁለትߊ ቀላል የሂሳብ መዝገብ አያያዝ
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18/3

11/3

ከባንክ ሂሳብ ወደ
ጥሬ ገንዘብ ሳጥን

ሽያጭ

ቫርኒሸና ሌሎች
ቁሳቁሶች

345

344

343

ድምር

ዝርዝር
ካለፈው የዞረ

የቫውቸር
ቁጥር

23/3

ቀን
27/3

40000

የገባ

4200

30720

ቀሪ

70720

ጥሬ ገንዘብ
የወጣ

የገባ

48000

70720

40000

ባንክ
የወጣ

99400
59400
59400

ቀሪ
59400

3818

9418

43636

73818

የቁሳቁስ
ወጪዎች
9418

ሽያጭ
73818

የስራ
ወጪዎች

382

መደበኛ
ወጪዎች

4354

የወጣ

(2356)

(6720)

ቀሪ

ተጨማሪ እሴት ታከስ
(ቫት)

የገባ

6720
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5.2 በኮምፒውተር መጠቀም
የሂሳብ መዝገብ ለመያዝ ሌላው ዘዴ በኮምፒውተር መጠቀም ነው፡፡ የንግድዎ መጠን ትልቅ ሲሆንና በዛ ያሉ የሂሳብ
መዝገቦች የሚያስፈልግዎ ከሆነ በኮምፒውተር መጠቀም የሂሳብ አያያዙን ስራ ቀላልና የተሻሻለ ያደርገዋል፡፡
በኮምፒወተር ሂሳብ የመያዝ ጥቅሞች፡
•
•
•

የተሳሳተ ምዝገባን በቀላሉ ማረም ይቻላል
አስፈላጊ መረጃዎችን በፍጥነት ማግኘት ይችላሉ
ኮምፒወተር አውቶማቲክ የሂሳብ ስሌት ይሰራል

በማይክሮ ሶፍት ኤክሴል ሰንጠረዦች የለሂሳብ መዝገብዎን ሊይዙ ይችላሉ፡፡ በወረቀት ላይ የሚሞሉትን አይነት
መዝገቦች የመሰሉ መዝገቦች በኤክሴል አዘጋጅተው በተመሳሳይ መንገድ ሊሞሉ ይችላሉ፡፡ ትልቁ ልዩነት ኤክሴል
የሂሳብ ስሌቶች በጣም በቀላሉ ይከናወናሉ፡፡
በሂሳብ አያያዝ ሶፍትዌሮች መጠቀም ይችላሉ፡፡ ለመጠቀም ቀላል የሆኑ፣ ዋጋቸው አነስተኛ የሆነ እና ፕሮግራሞቹም
ለአነስተኛም ሆነ ለትላልቅ ንግዶች ተስማሚ የሆኑ ብዙ ፕሮግራሞች ስለሚኖሩ ለንግድዎ ተስማሚውን የሂሳብ አያያዝ
ባለሙያ ያማክሩ፡፡

በኮምፒወተር ሂሳብዎን የሚይዙ ከሆነ በኮምፒውተሩ ውስጥ ያለዎትን መረጃዎችዎን በሙሉ መጠባበቂያ ማስቀመጥ
እንደሚኖርብዎ እንዳይዘነጉ፡፡ መጠባበቂያ መያዝ ማለት መረጃዎችዎን በመረጃ ማስቀመጫ እቃዎች (ሜሞሪ ካርድ)
መገልበጥና ወሳኝ የሆኑ መረጃዎች በመደበኛ ሁኔታ በየጊዜው አትሞ ማስቀመጥ ነው፡፡ እነዚህንም ቅጅዎችም ቢሆን
ደህንነታቸውን ጠብቀው ማስቀመጥ ይኖርቦታል፡፡ ካለ መጠባበቂያ ሳያዘጋጁ መረጃዎችዎን በሙሉ ኮምፒውተር
ውስጥ ማስቀመጥ ምናልባት ኮምፒወተሩ ቢበላሽ ከባድ ጉዳት ሊያስከትልብዎ ይችላል፡፡
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ቀን
1/11

ካለፈው የዞረ

ዝርዝር

አስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች
መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ

240000

የገባ

165000

26400

ባንክ
የወጣ

284000

22000

60400

90400

ቀሪ

ከ2009 የተለያዩ ወሮች ለናሙና የተወሰደ

የቫውቸር
ጥሬ ገንዘብ
ቁጥር የገባ የወጣ ቀሪ

13800

16400

10800

የልብስ ስፊት ማሽን የተገዛበት

018

2/11
10/11 የተጨማሪ እሴት ታክስ ሰነዶች ለመንግስት
ቀረበ

14000

096

44000

ነጭ ካኪ ጨርቅ በጣቃ የተገዛበት

101

13200

039

22/8
በሚያዝያ ወር በጥቅም ላይ የዋለ ነጭ ካኪ
ጨርቅ በጣቃ

22000

28/12 ደመወዝ የተከፈለበት

30/8

ብድር

203

1/9

30/11 ብድር የተከፈለበት
30/10 የእርጅና ተቀናሽ

29400

14600

ሽያጭ የቁሳቁስ የስራ መደበኛ ተጨማሪ እሴት ታክስ
ወጪዎች ወጪዎች ወጪዎች የገባ የወጣ ቀሪ

50000

2000

42000
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ስለንግድዎ መረጃዎች የሚያገኙት ከሂሳብ መዝገብ ነው፡፡ ከመሰረታዊ የሂሳብ መዝገቦች አንደ ንግድዎ ፍላጎት ሌሎች
ተጨማሪ መዝገቦች ሊይዙ ይችላሉ፡፡ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት የሂሳብ መዝገቦች በብዙ ንግዶች ዘንድ በመሰረታዊነት
የሚያዙ ናቸው፡
•
•
•
•

የጥሬ ገንዘብ ትራንዛክሽኖች
የንግድዎ እዳ ያለባቸውን ዝርዝር መረጃዎች መያዝ
ሽያጭ
ወጪዎች

አነስተኛ ንግዶች መያዝ በተጨማሪት ሊይዟቸው ከሚችሉ የሂሳብ መዝገቦች መካከል፡
•
•
•
•
•
•
•

የባንክ ትራንዛክሽኖች
ንብረቶች
ደመወዝ
ብድሮች
የክምችት ቆጠራ
የሚከፈል ታክስ
ከደንበኞች ወይም አቅራቢዎች ጋር የተደረጉ ስምምነቶች

መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ የሂሳብ መዝገብዎን እንደ ዋልታ ይደግፋል፡፡ ወደ ንግድዎ የሚመጣውን ገንዘብ በሙሉ
እና ከንግድዎ የሚወጣውን ገንዘብ በሙሉ የሚመዘግቡት በመሰረታዊ ሂሳብ መዝገብዎ ላይ ነው፡፡ የቀኑ ንግድ
ሲያበቃ/በቀኑ መጨረሻ ላይ መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎን ይሙሉ፡፡ እያንዳንዱን የንግድዎን ትራንዛክሽን ለመመዝገብ
ደግሞ የፅሁፍ ማረጋገጫ መኖር አለበት፡፡ እያንዳንዱን ትራንዛክሽን ይመዝግቡ፡፡
ወደ ንግድዎ የሚመጣውን ጥሬ ገንዘብ ሲመዘግቡ፡
•
•

ምናልባት ንግድዎ ጥቂት እና ዋጋቸው ውድ የሆኑ እቃዎችን የሚሸጥ ከሆነ በደረሰኝ ይጠቀሙ፡፡
በንግድዎ የሚሸጡ እቃዎች ቁጥራቸው የበዛና ዋጋቸውም አነስተኞች ከሆኑ እለታዊ የጥሬ ገንዘብ መዝገብ
(የእለት ሽያጭ መዝገብ) ይጠቀሙ፡፡
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ወጪዎችዎን ለመመዝገብ እንዲረዳዎ ከንግድዎ ለሚወጣው ጥሬ ገንዘብ በሙሉ የፅሁፍ ማረጋገጫ ደረሰኞችን እና
ቫውቸሮችን በሙሉ በአግባቡ ያስቀምጡ፡፡ ምናልባት ከአንዳንድ አቅራቢዎች የፅሁፍ ማረጋገጫዎች ማግኘት ካልቻሉ
ስለ ትራንዛክሽኑ ዝርዝር መረጃ የያዘ የፅሁፍ ማረጋገጫ ራስ ማዘጋጀት አለብዎ፡፡
በማንኛውም ጊዜ በዱቤ የሚሸጡ ከሆነ አስፈላጊ መረጃዎችን በሙሉ በወረቀት ላይ መዝግበው ይያዙ፡፡ የዱቤ
ደንበኞች መዝገብ መጠቀም ይችላሉ፡፡
ከቫውቸር ወደ መሰረታዎ የሂሳብ መዝገብዎ የሚያስተላልፏቸው መረጃዎች የሚያካትቱት ቀን፣ ዝርዝር፣ የቫውቸር
ቁጥር እና የገንዘቡ መጠን ናቸው፡፡ መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎን የሚሞሉት ከግራ ወደ ቀኝ ነው፡፡ በቫውቸሮች ላይ
የሚገኙ የገንዘብ መጠኖች ብዙውን ጊዜ ሁለት የተለያዩ አምዶች ላይ ይመዘገባሉ፡፡ የቫውቸሮቹን መረጃዎች ወደ
መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ አስተላልፈው እንዳበቁ ቫውቸሮቹ ለወደፊት ማመሳከሪያነት እንዲያገለግሉ ደህንነታቸው
በሚጠበቅበት ቦታ መቀመጥ አለባቸው፡፡
ከመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ በተጨማሪ የሚከተሉት የሂሳብ መዝገብ አይነቶች መጠናቸው ከፍ ያለና ወይም የስራቸው
አይነት ለተወሳሰበ/ለረቀቀ ንግዶች ሊጠቅሙ ይችላሉ፦
•
•
•
•
•
•
•

የቋሚ ንብረት መዝገብ
የደመወዝ መዝገብ
የክምችት ቆጠራ መዝገብ
የምርት ዝርዝር የወጪ መዝገብ
የብድር መዝገብ
የአበዳሪዎች መዝገብ
የሚከፈል ታክስ መዝገብ

ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት በወረቀት ወይም በኮምፒወተር ዘዴ ተመዝግበው የሚያዙ የሂሳብ አይነቶች ናቸው፡፡

የመማሪያ መፅሃፉን ክፍል ሁለት አጠናቀዋል፡፡ የተግባር መልመጃ ጥያቄዎቹን በመስራት ምን ያህል እንደተረዱ ራስዎን
ይመዝኑ፡፡ አስቀድመው ጥያቄዎቹን በሙሉ ሰርተው ካበቁ በኋላ መልሶችዎን በገፅ 71 ላይ ከተሰጡት መልሶች ጋር
ያነፃፅሩ፡፡
1.የንግድ ቋንቋዎን ይለማመዱ
ከዚህ በታች በቀረበው ታሪክ ውስጥ አንዳንድ ቃላቶች የሉም፡፡ ቀጥሎ ከተዘረዘሩት ቃላቶች ትክክለኛውን መርጠው
ያሟሉ፡፡ ትክክለኛውን ቃል በቅንፍ ውስጥ ካሉት ቁጥሮች አጠገብ ባለው ባዶ ቦታ ላይ ይሙሉት፡፡

−ዱቤ
−መደበኛ ወጪዎች

−የጥሬ ገንዘብ እለታዊ መዝገብ
−የቁሳቁስ ወጪዎች

−የዱቤ ደንበኞች መዝገብ
−ደረሰኝ

ጌጤ የጌጤ መፅሃፍት ቤት ባለቤት ነጭ ነች፡፡ ለአንድ ወር እረፍት መሄድ ፈልጋለች፡፡ ከመሄድዋ በፊት ለረዳትዎ
ለማሜ የንግዱን ሂሳብ መዝገብ እንዴት እንደምትይዝ እንደሚከተለው አሳየቻት፡
ጌጤ፡ እኛ የምንሸጣቸው እቃዎች ቁጥራቸው የበዛና ዋጋቸውም አነስተኛ ነው፡፡ ደንበኞች ጥሬ ገንዘብ ከፍለው
ሲወስዱ ሽያጩን የምትመዘግቢው በ(1) ……………………………. ላይ ነው፡፡ ሽያጩ እንደተፈፀመ ወዲያውኑ መዝግቢ፡፡
ከዘገየሽ ትረሽዋለሽ፡፡
ማሜ፡ ምናልባት ደንበኛው በዱቤ የሚገዛ ከሆነ ሽያጩን በዚሁ ቦታ ላይ ነው የምንመዘግበው?
ጌጤ፡ አይደለም፣ የዱቤ ሽያጭ ማለት እኮ በተሸጠበት እለት የጥሬ ገንዘብ ገቢ ይኖራል ማለት አይደለም፡፡ በዚህ
ምትክ የዱቤ ሽያጭ ዝርዝሩን መፃፍ ያለብሽ በ(2)……………………….ላይ ነው፡፡
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ማሜ፡ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቱ ቀደም ሲል ለፈፀምንላቸው የግዥ ትእዛዝ ገንዘቡን እንዲከፍሉን መጠየቅ
አለብኝን?
ጌጤ፡ የለም እኔ ከእነሱ ጋር በ(3)………………………………… እንዲገዙ ተስማምቻለሁ፡፡ ይህንን ያደረግኩበት ምክንያት
እነሱ ጥሩ ደንበኞች ስለሆኑ ነው፡፡ አንዴ ሰገዙ በብዛት ነው፡፡ በዚያ ላይ ሁልጊዜ በየወሩ መጨረሻ ይከፍላሉ፡፡
ማሜ፡ አቅራቢያችን ለሚቀጥለው ያዘዝነውን ደብተሮችና እርሳሶች የሚያመጣልን አንቺ በሌለሽበት ጊዜ ነው፡፡
በመሰረታዊ ሂሳብ መዝገባችን ላይ የት ላይ ነው መፃፍ ያለብኝ?
ጌጤ፡ ለአቅራቢው በጥሬ ገንዘብ ክፋይና (4)………………..ተቀብለሽ አስቀምጪ፡፡ የሚሰጥሽም ለመክፈላችን ማስረጃ
ነው፡፡ በዚሁ እለት ወደ ማታ ላይ የቀኑ ሽያጭ እንዳበቃ በመሰረታዊ ሂሳብ መዝገቡ ላይ ስትመዘግቢ መጠኑን በሁለት
ቦታ ላይ መመዝገብ አለብሽ፣ በመጀመሪያ በጥሬ ገንዘብ ወጪ አምድ ስር ቀጥሎ ደግሞ
(5)በ………………………ይመዘገባል፡፡
ማሜ፡ በወሩ መጨረሻ ላይ ለራሴ ደመወዝ ስወስድ መጠኑን በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገቡ ላይ የምሞላው መዝገቡ
በጥሬ ገንዘብ የወጣ አምድ ስር እና በአንድ ሌላ አምድ ላይ ነው፡፡ በስራ ወጪዎች አምድ ላይ ልመዝግበው?
ጌጤ፡ አይደለም ማሜ የአንቺ ደመወዝ ለእኔ ንግድ (6)……………….ነው፡፡ መጠኑንም መመዝገብ ያለብሽ በዚህ አምድ
ላይ ነው፡፡
2.የትኛው ነው ትክክል?
ለእያንዳንዱ አረፍተ ነገር የተሻለውን መደምደሚያ መርጠው የክብ ምልክት ያድርጉበት፡፡
1. ትክክለኛ የሆነ የንግድ ሂሳብ
……………………………………… ነው፡፡

መዝገብ

ለመያዝ

የግድ

በፅሁፍ

መዝግበው

መያዝ

የሚኖርብዎ

ሀ. የጥሬ ገንዘብ ሽያጮችን እና የጥሬ ገንዘብ ግዥዎችን
ለ. ወደ ንግዱ የሚገባና ከንግዱ የሚወጣ ገንዘብ በሙሉ
ሐ. የዱቤ ሽያጭና የዱቤ ግዥዎችን ብቻ
2. ከጥሬ ገንዘብ ሳጥንዎ ጥቂት ገንዘብ ወስደው በባንክ ተንቀሳቃሽ ሂሳብዉ ውስጥ አስገቡ፡፡ በቀኑ መጨረሻ ላይ
ይህንን መጠን በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገቡ ውስጥ የሚመዘግቡባቸው አምዶች …………………..እና……………………ናቸው፡፡
ሀ. “ባንክ የገባ” እና “ጥሬ ገንዘብ የወጣ”
ለ. “ባንክ የገባ” እና “ሽያጭ”
መ. “ባንክ የገባ” ብቻ ሌላ ምዝገባ አያስፈልገውም
3. ቫውቸር የምንለው………………………………………………………ነው፡፡
ሀ. በቀላል ዘዴ ትርፍ ማስላት
ለ. በመሰረታዊ ሂሳብ መዝገብ በሁለት አምዶች ላይ የሂሳቡን መጠን የምንፅፍበት ዘዴ ነው
ሐ. ደረሰኝ ወይም ትራንዛክሽን/የንግድ ክንዋኔን የሚያመለክት ማንኛውም የፅሁፍ ማረጋገጫ
6. የዱቤ ደንበኞች መዝገብ መያዝዎ ለንግድዎ ጠቃሚ ነው፡፡ ምክንያቱም ………………………………….. እንዲያውቁ
ስለሚያግዝዎ ነው፡፡
ሀ. ለቁሳቁሶች ያወጡት ገንዘብ ምን ያህል እንደሆነ
ለ. የተወሰኑ ደንበኞችዎ ምን ያህል የንግድዎ ገንዘብ እንዳለባቸው
ሐ. የአቅራቢዎችዎ እዳ ምን ያህል እንደሆነ
8. ደንበኛው ለአንድ ከረጢት ስኳር እጅ በእጅ እንደከፈለ የመደብሩ ባለቤት ወዲያውኑ የሚመዘግበው
በ……………………………ላይ ነው፡፡
ክፍል ሁለትߊ ቀላል የሂሳብ መዝገብ አያያዝ
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ሀ. መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ
ለ. የዱቤ ደንበኞች መዝገብ
ሐ. የእለት ጥሬ ገንዘብ መዝገብ

ተግባር 5
መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ
ብር
ጥሬ ገንዘብ
ቀን

ዝርዝር

1/11

ካለፈው የዞረ

1/12

ሽያጭ

የቫውቸር
ቁጥር

ባንክ
ሽያጭ

የገባ

የወጣ

ቀሪ

የገባ

የወጣ

ቀሪ

የቁሳቁስ
ወጪዎች

መደበኛ
ወጪዎች

12000
3250

15250

5/12 ላሜ ቦራ ወተት የተገዛበት
7/12 ማቀዝቀዣየተገዛበት

300

14950

10000

9950

3250
300

ተግባር 6
የቋሚ ንብረት መዝገብ
ሰኔ 30 ቀን 2009
የንብረቱ ስም

መለያ
ቁጥር

የተገዛበት
አመት

የግዥ ዋጋ
(ብር)

የሚያገለግልበት
ዘመን

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ማቀዝቀዣ

ፋግ0113

2009
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10000

4

የእርጅና
ተቀናሽ
በአመት
(ብር)
(6)

2500

የተከማቸ
የእርጅና
ተቀናሽ
(ብር)
(7)

2500

የመዝገብ
ዋጋ
(ብር)
(8)

7500

ክፍል ሶስት፤በሂሳብ መዝገብ ተጠቅመው ንግድዎን
ያሻሽሉ

ማሞ አሁን የሂሳብ መዝገብ መያዝ
ጀምሬአለሁ፡፡ በሂሳብ መዝገቡ
ተጠቅሜ ንግዴን የማሻሽለው
እንዴት ነው፡፡

የሂሳብ መዝገብ በራሱ ችግርሽን
አያቃላልልም፡፡ ችግሮቹን የምትፈቺው
አንቺ ራስሽ ነሽ፡፡የሂሳብ መዝገብ ግን
ችግሮችሽን በራስሽ እንድትፈቺ ይረዳሻል፡፡

1፦ የጥሬ ገንዘብ አያያዝዎን ያሻሽሉ
በየእለቱ ጥሬ ገንዘብዎን እንዲቆጣጠሩ የሂሳብ መዝገብ ያግዞታል፡፡ የቀኑ ንግድ ሲያበቃ በጥሬ ገንዘብ ሳጥን ወስጥ
ያለውን ገንዘብ ቆጥረው ያገኙት መጠን በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ “የጥሬ ገንዘብ ቀሪ” አምድ በመጨረሻው ረድፍ
ላይ ካለው የቀሪ መጠን ጋር አነፃፅረው እኩል መሆኑን ያረጋግጡ፡፡

ክፍል ሶስትߊ በሂሳብ መዝገብ ተጠቅመው ንግድዎን ያሻሽሉ
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ልዩነት ካገኙ የሂሳብ ምዝገባዎን እንደገና ይመልከቱ ጥሬ ገንዘቡንም ደግመው ይቁጠሩ፡፡ አሁንም ልዩነቱ እንዳለ
ከሆነ ምክንያቶቹን ይፈልጉ፡፡
ከዚህ በታች የቀረበው ሰንጠረዥ ከዘመናዊ የቤትና የቢሮ እቃዎች መሰረታዊ የሂሳብ መዝገባቸው ላይ የተወሰደ ነው፡፡

በቀኑ መጨረሻ ላይ የጥሬ ገንዘብ ቀሪ
በቀኑ መጨረሻ ላይ በቆጠራ የተገኘ የጥሬ ገንዘብ መጠን

ብር10,800
ብር6400

በጥሬ ገንዘብ ሳጥን የተገኘው መጠን መኖር ከሚገባው በታች ነው፡፡ ምክንያቶቹ ምን ሊሆኑ ይችላሉ ብለው
ይገምታሉ?
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
...................................................................................... ............................................................... ....................
............................................................................................................................. ............................................
የፃፉት መልስ ምናልባት ከእነዚህ መካከል ሊሆን ይችላል:
•
•
•
•

ማሞ ወይም ተቀጣሪዎቹ ቫውቸሮቹን ሲመዘግቡ ስህተት ሰርተው ነበር
ማሞ ወይም ተቀጣሪዎች ከአንድ ደንበኛ ላይ ረስተው ገንዘብ አልተቀበሉም
ማሞ ወይም ተቀጣሪዎቹ ለደንበኛ፣ ለእቃ አቅራቢ ወይም ለሌላ የገንዘብ መልስ ሲመልሱ መመለስ ካለባቸው
በላይ አብዝተው ሰጥተዋል
ከጥሬ ገንዘብ ሳጥን ውስጥ አንድ ሰው ገንዘብ ሰርቋል፡፡

ማሞ መጀመሪያ ማድረግ ያለበት በእያንዳንዱ ቫውቸር ያለውን የገንዘብ መጠንና በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገቡ ላይ
የተሞላውን ማነፃፀር ነው፡፡ ቀጥሎ የጥሬ ገንዘብ ቀሪ ስሌት እንደገና ያደርጋል፡፡ አሁንም ልዩነቱ እንዳለ ከሆነ
ምክንያቶቹን መፈለግ ይኖርበታል፡፡
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2፦ የዱቤ ደንበኞችዎን ተከታትለው እርምጃ ይወሰዱ
የዱቤ ደንበኞች መዝገብዎ እያንዳንዱ ደንበኛዎ ምን ያህል እዳ እንዳለበት በትትክል ይነግሮታል፡፡ እንዲሁም የትኞቹ
ደንበኞች እዳቸውን በወቅቱ እንደሚከፍሉ እና የትኞቹ ደግሞ የዱቤ ጣሪያው ላይ እንደደረሱ ስለሚያውቁ ለእነዚህ
ያለባቸውን እዳ ሳይከፍሉ ተጨማሪ ዱቤ መስጠት እንደሌለብዎ ይወስናሉ፡፡ የዱቤ ደንኞችዎን ሂሳቦች በሙሉ
መርምረው ያለባቸውን በወቅቱ እንዲከፍሉ ማሳሰቢያ መላክ ይችላሉ፡፡

3፦ ትርፍዎን ያስሉ
ማሞ ተመልከት ያለፈው አመት
ጠቅላላ የሸጥኩት ብዙ ነው፡፡
ትርፌ ከፍተኛ ነው፡፡

ፋጡማ ሽያጭና ትርፍ
የተለያዩ ነገሮች ናቸው፡፡

ሽያጭና
ትርፍ
አንድ አይደሉም፡፡ ሰለንግድዎ ማትረፍ ወይም መክሰር ከመናገርዎ በፊት መጀመሪያ ማድረግ ያለብዎ ከሽያጭ ገቢዎ
ላይ ወጪዎችዎን በሙሉ ቀንሰው ውጤቱን ይመልከቱ፡፡
ወደ ንግድዎ ገንዘብ የሚገባው ከሽያጭ ነው፡፡ ገንዘብ ከንግድዎ የሚወጣዉ ደግሞ ወጪዎችን ለመክፈል ነው፡፡
የሽያጭ ገቢዎ ከወጪዎችዎ መጠን በላይ ከሆነ ወይም ከፍ ብሎ በተገኘ ቁጥር ንግድዎ እያተረፈ ነው፡፡

ብር140000
ሽያጭ

−

ብር80000
ወጪዎች

=

ብር60,000
ትርፍ

ክፍል ሶስትߊ በሂሳብ መዝገብ ተጠቅመው ንግድዎን ያሻሽሉ
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የሽያጭ ገቢዎ ከወጪዎችዎ በታች/አንሶ በሚገኝበት ጊዜ ንግድዎ እየከሰረ ነው፡

ብር80,000
ሽያጭ

−

ብር140,000

ብር60,000

=

ወጪዎች

ኪሳራ

3.1 የትርፍና ኪሳራ መግለጫ
የትርፍና ኪሳራ መግለጫ ንግድዎ እያተረፈ ወይም እየከሰረ መሆኑን ለማስላት ይረዳዎታል፡፡ ማንኛውም ንግድ
የትርፍና ኪሳራ መግለጫ በየበጀት መጨረሻ ላይ መስራት አለበት፡፡ የትርፍና ኪሳራ መገለጫዎን አጠር ላሉ ጊዜዎች
ማዘጋጀት ይችላሉ፡፡ ለምሳሌ በወር፣ ከሶስት ወሮች በኋላ ወይም ከስድስት ወሮች በኋላ ማስላት ይችላሉ፡፡
ነገር ግን የንግድዎን ትርፍና ኪሳራ በአጭር ጊዜ ልዩነት ማስላት በቻሉ ቁጥር ንግድዎ ችግር ያለበት ቀደም ብለው
ማወቅ ይችላሉ፡፡ በመሆኑም ችግሩ ከመባባሱ በፊት መፍትሄ ሊፈልጉ ይችላሉ፡፡
የትርፍና ኪሳራ መግለጫ ለመስራት የሚከተሉትን ደረጃዎች መከተል ይችላሉ፡

ያልተጣራ ትርፍ ለማስላት
እነዚህን ደረጃዎች ይከተሉ

ያልተጣራ ትርፍ ለማስላት
እነዚህን ደረጃዎች ይከተሉ

ብር140,000
ሽያጭ

ብር80,000
–

የቁሳቁስ
ወጪዎች
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1. ሽያጭ.......................................

ብር140000

2. የቁሳቁስ ወጪዎች ....................

– ብር80000

3. የስራ ወጪዎች...........................

– ብር30000

ያልተጣራ ትርፍ

= ብር30000

4. መደበኛ ወጪዎች......................

– ብር10000

የተጣራ ትርፍ

= ብር20000

ብር30,000
–

የስራ
ወጪዎች

ብር30,000
=

ያልተጣራ
ትርፍ

ብር10,000
–

መደበኛ
ወጪዎች

ብር20,000
=

የተጣራ
ትርፍ

3.2 ያልተጣራ ትርፍ ማስላት
ያልተጣራ ትርፍ ለንግድዎ እጅግ በጣም ጠቃሚ አሃዝ ነው፡፡ ያልተጣራ አሃዝ የሚያመለክተው ንግድዎ እቃዎችን
ለመስራት ወይም አገልግሎቶችን ለመስጠት ያወጡትን ወጪዎች በሙሉ የቁሳቁስ ወጪዎችን እና የስራ ወጪዎችን
ጨምሮ ከሽያጭ ካገኙት ገቢዎ ላይ ከቀነሱ በኋላ የሚተርፈው ገንዘብ ነው፡፡ ያልተጣራ ትርፍ የንግድዎን መደበኛ
ወጪዎች ለመክፈል እንዲችል በተቻለ መጠን ከፍ ብሎ መገኘት አለበት፡፡ ማሞ ለዘመናዊ የቤትና የቢሮ እቃዎች
ለ2009 ያዘጋጀውን የትርፍና ኪሳራ መግለጫ ለፋጡማ አሳያት፡፡

1. ሽያጭ
ማሞ መጀመሪያ 2009 የየወሩን ጠቅላላ ሽያጭ በሙሉ ደመረ፡፡
አሃዞቹንም ያገኘው በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገቡ ወስጥ ካለው የ12
ወሮች ሽያጭ አምዶቹ ማለትም ከሃምሌ እስከ ሰኔ ያለውን ነው፡
ብር37,200 + ብር46,300 + ብር53,000 + ብር68,800 + ብር52700
+ ብር61,000 + ብር57,400 + ብር56,2402+ ብር64,000 +
ብር59,600 + ብር74,560 + ብር93,340 = ብር724,260

የእኔ ንግድ የ2009
የትርፍና ኪሳራ መግለጫ
ይህንን ይመስላል፡፡

2. የቁሳቁስ ወጪዎች
ማሞ የ2009 ማለትም የአመቱን የቁሳቁስ ወጪ ያሰላው ከሀምሌ እስከ
ሰኔ የእያንዳንዱን ወር የቁሳቁስ ወጪዎች አሃዝ ወስዶ በመደመር
ነው፡፡ በዚህም መሰረት 2009 የቁሳቁስ ወጪዎች ብር232000፡፡ አሃዞቹ
በሙሉ የተወሰዱት ከማሞ መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ ነው

የትርፍና ኪሳራ መግለጫ
1/1/2008 - 30/10/2009
1. ሽያጭ..............................ብር724,260
2. የቁሳቁስ ወጪዎች ........– ብር232,000
3. የስራ ወጪዎች..............–ብር316,000
ያልተጣራ ትርፍ
4. መደበኛ ወጪዎች

= ብር176,260
– ብር94,260
የተጣራ ትርፍ =
ብር82,000

3. የስራ ወጪዎች
ማሞ የ2009 የእያንዳንዱን ወር (ከሃምሌ-ሰኔ) የስራ ወጪዎች አሃዝ
ወስዶ በመደመር ነው፡፡ በዚህም መሰረት 2009 የስራ ወጪዎች
ብር189,600 ነው፡፡ አሃዞቹ በሙሉ የተወሰዱት ከማሞ መሰረታዊ
የሂሳብ መዝገብ ነው፡፡
4. መደበኛ ወጪዎች
የዘመናዊ ቤትና ቢሮ እቃዎች የ2009 ጠቅላላ መደበኛ ወጪዎች
ብር94,260 ነበር፡፡ ማሞ ይህንን አሃዝ ያገኘው ከመሰረታዊ የሂሳብ
መዝገቡ ላይ የሁሉንም ወሮች ወርሃዊ ድምሮችን ወስዶ በመደመር
ነው፡፡

ክፍል ሶስትߊ በሂሳብ መዝገብ ተጠቅመው ንግድዎን ያሻሽሉ

| 53

“

አብዛኞቹ ፈብራኪዎች እንዲሁም ብዙ አገልግሎት ሰጨዎች የስራ ወጪዎች
አሉባቸው፡፡ ቸርቻሪዎችና ጅምላ ነጋዴዎች ለሰራተኞቻቸው የሚከፍሉትን
ደምወዝ፤ ምንዳእ እና ጥቅማ ጥቅሞች በመደበኛ ወጪዎች ስር ይመዘግባሉ፡፡
ምናልባት ንግድዎ የምርት ስራ የሚያከናውኑ ሰራተኞች የሌሉት ከሆነ በስራ
ወጪዎች አምድ ላይ እንዳይመዘግቡ/መመዝገብ አስፈላጊ አይደለም፡፡
የተሸለው ዘዴ የደምወዝና ምንዳእ ወጪዎችዎን በሙሉ በመደበኛ ወጪዎች
ላይ መመዝገብ ነው፡፡ ለተጨማሪ መረጃ ንግድዎን ያሻሽሉ፡ የወጪዎች ስሌት
መማሪያ መፅሃፍን ያንብቡ፡፡

በገፅ 66 ላይ የሚገኘው “መርዳት ይችላሉን?” የተግባር መልመጃ ቸርቻሪ ወይም ጅምላ ነጋዴ የትርፍና ኪሳራ
መግለጫ እንዴት እንደሚያዘጋጅ ያሳያል፡፡

3.3 የተጣራ ትርፍ ማስላት

ከንግድህ ያገኘሀው ትርፍ
ከብር160000 በላይ ነው፡፡
ንግድህ ጥሩ እየተንቀሳቀሰ ነው፡፡
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ፋጡማ ብር176260 ያልተጣራ ትርፊ
ነው፡፡ የንግዴን ጥሩ መንቀሳቀስ
የሚናገረው ግን ያገኘሁት
የብር82000 የተጣራ ትርፍ ነው፡፡

ባልተጣራ ትርፍ እና በተጣራ ትርፍ
መካከል ያለውን ልዩነት ስንረዳ ንግዳችንን
ለመተንተንና ትርፋችንንም ለማሻሻል
ይረዳናል

የተጣራ ትርፍ የሚባለው የንግዱን መደበኛ ወጪዎችን በሙሉ ካልተጣራ ትርፍ ላይ ከቀነስን በኋላ የሚገኘው ውጤት
ነው፡፡ የተጣራ ትርፍ የንግድዎን ጠቅላላ/የመጨረሻ አፈፃፀም የሚያዩበት ነው፡፡ ንግድዎ ምን ያህል ውጤታማ መሆን
እንደቻለ ወይም እንዳልቻለ ይነግሮታል::

4፦ ተከፋይ ታክስዎን ያስሉ
የንግድ ትርፍ ግብር የሚከፍሉት ከተጣራ ትርፍዎ ላይ ነው፡፡ የተጣራ ትርፍዎ ታክስ የሚከፈልበት ገቢዎ ነው፡፡
ከተጣራ ትርፍ ላይ ታክስ ተቀንሶ የሚቀረው የተጣራ ገቢዎ ነው፡፡ የንግድ ሂሳብ መዝገብዎ የተጣራ ትርፍዎ ምን
ያህል አንደሚሆን ስለሚያሳውቅዎ ተከፋይ ታክስዎን ወይም የታክስ እዳዎን በቀላሉ ማስላት ይችላሉ፡፡ በአንድ
በተወሰነ አመት በኢትዮጵያ የታክስ ህግ መሰረት ንግድዎ የሚከፍለውን የንግድ ትርፍ የታክስ መጠን ለማወቅ የታክስ
ምጣኔውና የስሌት ዘዴው እንደሚከተለው ነው፡

ክፍል ሶስትߊ በሂሳብ መዝገብ ተጠቅመው ንግድዎን ያሻሽሉ
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በፌደራል ገቢ ግብር አዋጅ 979/2008 አንቀፅ 9 መሰረት በግለሰብ ላይ ተፈፃሚ የሚሆኑት የንግድ ስራ ገቢ ግብር
መጣኔዎች የሚከተሉት ናቸው፡፡
ቁጥር

ግብር የሚከፈልበት አመታዊ
የተጣራ ትርፍ

የታክስ ምጣኔ
(%)

ተቀናሽ ብር

01

0−7200

ከታክስ ነፃ

የለም

02

7,201−19,800

10

720

03

19,801−38,400

15

1,710

04

38,401−63,000

20

3,630

05

63,001−93,600

25

6,780

06

93,601−130800

30

11,460

07

Over 130,800

35

18,000

ከዚህ በላይ በሚታየው የንግድ ትርፍ ግብር የታክስ ምጣኔ መሰረት ማሞ የዘመናዊ የቤትና ቢሮ እቃዎች ባለቤት
የ2009 የተጣራ ትርፍ ብር82,000 ነው፡፡ ስለዚህ በታክስ ክፍያ ሰንጠረዥ ላይ ገቢው ከብር63,001 እስከ
ብር93,600 ወስጥ ባለው የተራ ቁጥር 5 የገቢ አካታች ወስጥ ነው፡፡ ማሞ መክፈል ያለበትን ታክስ እንደሚከተለው
አስልቷል፡፡

ተከፋይ ታክስ=የገቢ አካታች (የተጣራ ትርፉ የሚገኝበት ከተራ ቁጥር 1 እስከ 7) X የታክስ ምጣኔ(%)−ተቀናሽ ብር
ብር13,720 = ብር82,000X25% − ተቀናሽ ብር= ብር20,500 − ብር6,780
በመቀጠል ማሞ ያሰላው የ2009 የተጣራ ገቢውን ነው፡፡ በዚህም መሰረት ከተጣራ ትርፉ ላይ ተከፋይ ታክሱን ቀንሶ
የአመቱ የተጣራ ገቢ ብር68270 እንደሆነ አውቋል፡
ብር82,000−ብር13,720=ብር68,270
የተጨማሪ እሴት ታክስ ክፍያዎን በወር፣ በሶስት ወር ወይም በአመት ለማወቅ ከፈለጉ በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ
የተጨማሪ እሴት ታክሰ (ተ.እ.ታ) የመጨረሻውን ቀሪ መወሰድ ብቻ ነው፡፡ የማሞ ተከፋይ ተእታ በመሰረታዊ የሂሳብ
መዝገቡ ላይ ተለይቶ ያወጣው ይህንን ይመስላል፡፡

የቁሳቁስ
ወጪዎች

የስራ
ወጪዎች

መደበኛ
ወጪዎ
ች

ተጨማሪ እሴት ታክስ
የገባ

የወጣ

ቀሪ

(6292)
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የሚከፈል
ተጨማሪ እሴት ታክስ
(ተ.እ.ታ)

5፦ የሃብት እና እዳ መግለጫ ያዘጋጁ
5.1 የንብረትና እዳ መግለጫ ምንድን ነው?
የንብረትና እዳ መግለጫ የንግድዎን የፋይናንስ አቋም በአንድ በተወሰነ ቀን ላይ በምን ሁኔታ ላይ እንደሆነ ያሳያል፡፡
ንግድዎ ምን ያህል ገንዘብ እንዳለው እና የሌሎች እዳ ምን ያህል እንዳለበት አውጥቶ ይናገራል፡፡ የንግድዎን እሴት
የሚጨምር ነገር ለምሳሌ እንደ ጥሬ ገንዘብ እና መሳሪያዎች/እቃዎች ንብረት ይባላል፡፡ ንግድዎ ላይ ያሉበት እዳዎች
ለምሳሌ ብድር፣ የአቅራቢዎች የክፍያ መጠየቂያ እና የመሳሰሉት እዳ ይባላል፡፡
ከንግድዎ ንብረት/ሀብት ላይ እዳ ሲቀነስለት የንግድዎን ንፁህ ንብረት/ንፁህ ሀብት ስንት እንደሆነ ይነግሮታል፡፡
የንግድዎ ንፁህ ሀብት በንግድዎ ላይ የዋሉት ገንዘብዎ በሙሉ እና ወደንግድዎ መልሰው ያዋሉት የተጣራ ትርፍዎ ነው
(የተጣራ ገቢ)፡፡
የንብረትና እዳ መግለጫ ሌላው ስም የሂሳብ ሚዛን ነው፡፡ የሂሳብ ሚዛን የተባለበት ምክንያት ጠቅላላ የንግድዎ
ሃብት/ንብረት (ገንዘቡ የዋለበት የንግድ ጉዳይ) ከጠቅላላ ከንግድዎ እዳዎች እና ንፁህ ንብረት/ንፁህ ሀብት ድምር
ጋር ሁልጊዜ እኩል መሆን ስላለበት ነው፡፡

5.2 የንብረት/የሃብት እና እዳ መግለጫ/የሂሳብ ሚዛን ለምን ይጠቅማል?
የንግድዎ ንብረት ምን ያህል እንደሚያወጣ ይነግሮታል፡፡ ለምሳሌ ባንክ ለንግድዎ ብድር ለመስጠት ወይም ላለመስጠት
ውሳኔዎች ላይ እንዲደርስ ይረዳዋል፡፡
እንደማየው የንግድሽ ንብረት
ከእዳው ብዙ ይበልጣል፡፡ ይህ ደግሞ
ብድር ለማግኘት ጥሩ ነው

ክፍል ሶስትߊ በሂሳብ መዝገብ ተጠቅመው ንግድዎን ያሻሽሉ
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ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አንድ ቀን ቆም ብለው በንግድ ስራዎ ላይ ምን ያህል ውጤታማ እንደነበሩ ለማየት እንዲችሉ
ያግዞታል፡፡ ለምሳሌ ንግዱ እያደገ፣ ባለበት የቆመ/ብዙም ለውጥ የማያሳይ ወይም እየሞተ እንደሆነ ይጠቁሞታል፡፡
ከዱቤ ደንበኞቻችን የሚሰበሰበው
ሂሳባችን እየጨመረ መጥቷል፡፡ ይህ
ለምን እንደሆነ ምክንያቱን ማወቅ
አለብኝ

5.3 የሃብት እና እዳ መግለጫ እንዴት ያዘጋጃሉ
የሂሳብ ሚዛን/የሃብትና እዳ መግለጫ ለማዘጋጀት የሚመዘግቡት:
የንግድዎን ንብረቶች በሙሉ
የንግድዎን እዳዎች በሙሉ
ማሞ የዘመናዊ የቤትና የቢሮ እቃዎች ባለቤት የሃብት እና እዳ መግለጫ የሚያዘጋጀው በየሶስት ወር ነው፡፡ ለሰኔ ወር
ያዘጋጀው የሃብትና እና እዳ መግለጫ ይህንን ይመስላል፡፡
ፋጡማ ይሀውልሽ የእኛ
የሃብትና እዳ መግለጫ፡፡
ንግዴ ምን ያህል ንብረት
እንዳለው፣ ምን ያህል እዳ
እንዳለበት እና ምን ያህል
ንፁህ ሃብት እንዳለኝ

ይነግረኛል፡፡

ንብረቶች

እዳዎች

1

ጥሬ ገንዘብ

ብር40000

6

የሚከፈሉ ሂሳቦች

ብር65000

2

የሚሰበሰብ ሂሳቦች

ብር30000

7

የሚከፈል ታክስ

ብር5000

3

የክምችት ቆጠራ

ብር94600

8

ያልተከፈለ ብድር

4

ቋሚ ንብረቶችና መሳሪያዎች

ብር70000

5

ጠቅላላ ንብረቶች

9

ጠቅላላ እዳዎች

10

ንፁህ ሃብት
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ብር234600

0
ብር65000

ብር164000

ለንግድዎ የሀብትና እዳ መግለጫ ለማዘጋጀት እነዚህን አስር ደረጃዎች ይከተሉ፡፡ የሀብትና እዳ መግለጫ የሚነግርዎ
በአንድ በተወሰነ ቀን ላይ የንግድዎ የገንዘብ አቋም ምን እንደሚመስል እንደሆነ ያስታውሱ፡፡ ስለዚህ በሂሳብ መዝገብዎ
ላይ መጨረሻ ሂሳቡን በሚዘጉበት ጊዜ ባሉት መረጃዎች (የሂሳብ መጠኖች) ተጠቅመው የሃብትና እዳ መግለጫ
ያዘጋጃሉ፡፡
ደረጃ 1: ጥሬ ገንዘብ – ንግድዎ መጨረሻ ላይ በጥሬ ገንዘብ ሳጥንና በባንክ ያለው የጥሬ ገንዘብ መጠን ነው፡፡
ከመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ ላይ ወስደው እነዚህን አሃዞች ይደምሩ፡፡ ድምሩን ከተራ ቁጥር 1 አጠገብ ይፃፉ፡፡
ደረጃ 2: የሚሰበሰብ ሂሳብ – ንግድዎ ለደንበኞቹ በዱቤ ይሸጣልን? መልስዎ አዎን ከሆነ ይህ ማለት የዱቤ ደንበኛዎ
እስከሚከፍልዎ ደረስ ጥሬ ገንዘቡ በእጅዎ አይገባም፡፡ ከዱቤ ደንበኞችዎ የሚጠብቁት ገንዘብ የሚሰበሰብ ሂሳብ
ይባላል፡፡ የሚሰበሰብ ሂሳብዎን መጠን የሚያውቁት ከዱቤ ደንበኞች መዝገብ ላይ ያሉትን ሁሉንም የመጨረሻ ቀሪዎች
ደምረው ነው፡፡ ድምሩን ከተራ ቁጥር 2 አጠገብ ይፃፉ፡፡
ደረጃ 3: የክምችት ቆጠራ –የንግድዎ ክምችት ምን ያህል እንደሚያወጣ የሚያውቁት በዚህ የገንዘብ መጠን ነው፡፡
ንግድዎ ምንም ከምችት የማይዝ ከሆነ ወይም ጥቂት ብቻ ክምችት የሚይዝ ከሆነ ከተራ ቁጥር 3 አጠገብ ዜሮን
ይፃፉ፡፡ ነገር ግን ንግድዎ ብዙ ክምችት የሚይዝ ከሆነ እና የክምችት ቆጠራ መዝገብ የሚይዙ ከሆነ ከክምችት ቆጠራ
መዝገብዎ ቀሪ አምድ ላይ ያለው የመጨረሻው አሃዝ ክምችትዎ ምን ያህል እንደሚያወጣ ያመለክታል፡፡ ድምሩን
ከተራ ቁጥር 3 አጠገብ ይፃፉ፡፡
ደረጃ 4: ንብረቶችና እቃዎች – የንግድዎ ቋሚ ንብረቶች እና መሳሪያዎች ምን ያህል እንደሚያወጡ የሚያውቁት
በዚህ የገንዘብ መጠን ነው፡፡ ንብረቶችና መሳሪያዎች ለሃብትና እዳ መግለጫ ዝግጅት የሚያካትቷቸው ንብረቶችና
መሳሪያዎች የእርጅና ተቀናሽ የሚታሰብላቸውን አንደ ህንፃ እና ከፍተኛ ዋጋ የሚያወጡ እቃዎችን ብቻ ነው፡፡
የንብረቶችን እና እቃዎችን አሁን መጨረሻ ላይ ምን ያህል እንደሚያወጡ የሚያውቁት የቋሚ ንብረት መዝገብዎን
በማየት ነው፡፡ ከቋሚ ንብረት መዝገብዎ ላይ እያንዳንዱ ንብረትና መሳሪያ መጨረሻ ላይ ያለውን የመዝገብ ዋጋ
ይውሰዱ፡፡ በቋሚ ንብረት መዝገብ “የመዝገብ ዋጋ” አምድ ላይ ያለው ድምር የንብረቶችና እቃዎች አሁን መጨረሻ
ላይ በገንዘብ የሚያወጡን ይናገራል፡፡ ድምሩን ከተራ ቁጥር 4 አጠገብ ይፃፉ፡፡
ደረጃ 5: የንብረቶች ድምር – በደረጃ 1፣ 2፣ 3 እና 4 ያሰሏቸውን መጠኖች በአንድ ላይ ይደምሩ፡፡ ድምሩ የንግድዎ
ንብረቶች መጨረሻ ላይ በገንዘብ ስንት እንደሚያወጡ ያሳውቆታል፡፡ ድምሩን ከተራ ቁጥር 5 አጠገብ ይፃፉ፡፡
ደረጃ 6: ተከፋይ/የሚከፈል ሂሳቦች – ንግድዎ በዱቤ የሚገዛቸው አቅርቦቶችና ቁሳቁሶች አሉትን? መልስዎ አዎን
ከሆነ ለአቅራቢዎችዎ በጥሬ ገንዘብ የሚከፍሉት እዳ ሊኖርብዎ ይችላል፡፡ ይህ በዱቤ የገዙት መጠን የንግድዎ
የሚከፈል ሂሳብ ነው፡፡ ይህ ገንዘብ ንግድዎ ለሌሎች የሚከፍለው ስለሆነ በእዳ ውስጥ ይጠቃለላል፡፡ የሚከፈል እዳዎ
ስንት እንደሆነ ለማወቅ ከየተከፋይ እዳዎች መዝገብዎ ላይ በመጨረሻ ላይ ያለውን የቀሪ መጠን ይውሰዱ ወይም
ያልከፈሉዋቸውን ኢንቮይሶች በሙሉ ይደምሩ፡፡ ድምሩን ከተራ ቁጥር 6 አጠገብ ይፃፉ፡፡
ደረጃ 7: ተከፋይ ታክሶች – ንግድዎ ለመንግስት መክፈል ያለበት ያለፈው አመት የንግድ ትርፍ ግብር ወይም
የተጨማሪ እሴት ታክስ ሊኖር ይችላል፡፡ ከሚከፈል ታክስ ሂሳብዎ የመጨረሻውን ቀሪ ወይም ያልከፈሉተን ታክሶች
በተመለከተ የተቀበሉትን የመንግስት ታክስ ክፍያ ማስታወቂያዎች ደምረው ይህንን አሃዝ ያገኛሉ፡፡ ድምሩን ከተራ
ቁጥር ሰባት አጠገብ ይፃፉ፡፡
ደረጃ 8: ቀሪ ብድሮች/ – ንግድዎ የተበደረውን እና እየከፈለ ያለው ገንዘብ አለን? መልስዎ አዎን ከሆነ ያልከፈሉት
ብድር የንግድዎ እዳ ነው፡፡ ያልተከፈል ብድር መጠንን ለማወቅ ከየብድር መዝገብዎ ቀሪ አምድ ላይ የመጨረሻውን
አሃዝ ይውሰዱ እና ከተራ ቁጥር ስምንት አጠገብ ይፃፉ፡፡
ደረጃ 9: እዳዎች – በደረጃ 6፣ 7 እና 8 ያሰሏቸውን መጠኖች በአንድ ላይ ይደምሩ፡፡ ድምሩ የንግድዎን እዳዎች
ያሳውቆታል፡፡ ድምሩን ከተራ ቁጥር ዘጠኝ አጠገብ ይፃፉ፡፡
ደረጃ 10: ንፁህ ሃብት – ከንግድዎ ንብረት/ሀብት ላይ እዳ ሲቀነስለት የንግድዎን ንፁህ ንብረት/ንፁህ ሀብት ነው፡፡
የንግድዎን ንፁህ ሃብት ለማወቅ ከቁጥር 5 “ጠቅላላ ንብረቶች” ላይ ቁጥር ዘጠኝን “ጠቅላላ እዳዎች” ይቀንሱ፡፡
ውጤቱን ከተራ ቁጥር አስር አጠገብ ይፃፉ፡፡ ይህ አሃዝ የንግድ ንፁህ ሃብት ነው፡፡
የሃብትና እዳ መግለጫ በየምን ያህል ማዘጋጀት እንደሚፈልጉ ይወስኑ፡፡ ቢያንስ አንድ ጊዜ በአመት ማዘጋጀት
አለብዎ፡፡ ሆኖም ለእርስዎ አስፈላጊ ከሆነ ወይም በየተወሰነ ጊዜ ለምሳሌ በወር፣ በሩብ አመት ወይም በስድስት ወር
በማዘጋጀት ንግድዎ የሚገኝበትን አቋም ማስገመት ይችላሉ፡፡
ክፍል ሶስትߊ በሂሳብ መዝገብ ተጠቅመው ንግድዎን ያሻሽሉ
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6፦ የንግድ ሂሳብ መዝገብ የመያዝ ሌሎች ጥቅሞች
የሂሳብ መዝገብዎ የንግድዎን አፈፃፀም ተከታትለው እንዲያውቁ ያግዞታል፡፡ በሂሳብ መዝገብዎ አማካኝነት ንግድዎን
መተንተንና የማሻሻይ ወይም የእድገት እቅዶች ማዘጋጀት ይችላሉ፡፡ ለእቃዎችዎ ወይም አገልገሎቶችዎን
የሚያደርጓቸው የወጪ ስሌቶች በሂሳብ መዝገብ አማካኝነት ይበልጥ ትክክለኛ ይሆናሉ፡፡

ካለፉት የንግድዎ መረጃዎች ተነስተው ንግድዎን እንዴት እንደሚተነትኑ
ይበልጥ ለማወቅ ንግድዎን ያሻሽሉ፡ ንግድዎን ያቅዱ መማሪያ መፅሃፍን
ያንብቡ፡፡
በሂሳብ መዝገብ መረጃዎች ተጠቅመው ለንግድዎ እንዴት የወጪዎች ስሌት
እንደሚያደርጉ ይበልጥ ለመረዳት ንግድዎን ያሻሽሉ፡ የወጪዎች ስሌት
መማሪያ መፅሃፍን ያንብቡ፡ ፡

በሂሳብ መዝገብዎ ተጠቅመው፡
ጥሬ ገንዘብዎን ይቆጣጠሩ፡ በቀኑ መጨረሻ ላይ በጥሬ ገንዘብ ሳጥንዎ የቆጠሩት የገንዘብ መጠንና በመሰረታዊ የሂሳብ
መዝገብዎ የሚገኘቅ የጥሬ ገንዘብ ቀሪ እኩል መሆን አለባቸው፡፡ ልዩነት ካገኙ ምክንያቶቹን ለማወቅ ጥረት ያድርጉ፡፡
የዱቤ ደንበኞች አያያዝዎን ያሻሽሉ፡ የትኞቹ ደንበኞችዎ እዳቸውን መክፈል እንደሚኖርባቸውና የትኞቹ ደግሞ
የተፈቀደላቸው የዱቤ ጣሪያ ላይ አንደ ደረሱ ተከታተለው ይወቁ፡፡
ትርፍዎን ያስሉ፡

ሽያጭ

–

የቁሳቁስ
ወጪዎች

–

የስራ
ወጪዎች

=

ያልተጣራ
ትርፍ

–

መደበኛ
ወጪዎች

=

የተጣራ
ትርፍ

ከጠቅላላ ሽያጭዎ ላይ የንግድዎን እቃዎች ለመስራት ወይም አገልግሎቶች ለመስጠት ያወጧቸው ወጪዎቸ በሙሉ፤
(የቁሳቁስና የስራ ወጪዎችን ጨምሮ) ቀንሰው የሚተርፍዎ ገንዘብ ያልተጣራ ትርፍ ይባላል፡፡ ያልተጣራ ትርፍ መጠን
ከፍ ያለ ሆኖ መደበኛ ወጪዎችዎን መሸፈን መቻል አለበት፡፡
ካልተጣራ ትርፍዎ ላይ መደበኛ ወጪዎችዎን ቀንሰው የሚተርፍዎ ገንዘብ የተጣራ ትርፍዎ ነው፡፡ የተጣራ ትርፍ
የንግድዎ ጠቅላላ አፈፃፀም የሚለካበት ነው፡፡ ከተጣራ ትርፍዎ ላይ የንግድ ትርፍ ግብር ሲቀንሱ የንግድዎን የተጣራ
ትርፍ ያውቃሉ፡፡
የሚከፈል ታክስዎን ያስሉ፡ ንግድዎ መክፈል ያለበትን የገቢ ግብር ማስላት ይችላሉ፡፡ ከመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ
ላይ በሚያገኙት መረጃ ንግድዎ ማስገባት ያለበትን የተጨማሪ እሴት ታክስ ይወቁ፡፡
የሃብትና እዳ መግለጫ ያዘጋጁ፡ የሃብትና እዳ መግለጫ (የሂሳብ ሚዛን) የንግድዎ ንብረቶች (የንግድዎ ሃብቶች) እና
የንግድዎን እዳዎች (ንግድዎ ለሌሎች የሚከፍለው) በአንድ በተወሰነ ቀን ለመለካት የሚጠቀሙበት መሳሪያ ነው፡፡
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የሃብትና እዳ መግለጫ የንግድዎ ንፁህ ሃብት ምን ያህል እንደሆነ እንዲያውቁ ያግዞታል፡፡ የንብረትና እዳ መግለጫ
የሚያዘጋጁት በሚከተሉት አስር ደረጃዎችን መሰረት የንግድዎን ንብረቶችና እዳዎች በመፃፍ ነው፡
ደረጃ 1: ጥሬ ገንዘብ
ደረጃ 2: የሚሰበሰብ ሂሳብ
ደረጃ 3: የክምችት ቆጠራ
ደረጃ 4: ንብረቶችና መሳሪያች
ደረጃ 5: የንበረቶች (ሃብት) ድምር
ደረጃ 6: የሚከፈሉ ሂሳቦች
ደረጃ 7: የሚከፈሉ ታክሶች
ደረጃ 8: ቀሪ ብደሮች
ደረጃ 9: የእዳዎች ድምር
ደረጃ 10: ንፁህ ሃብት
የሀብትና እዳ መግለጫ ለማዘጋጀት የሚያስፈልግዎ መረጃዎች የሚገኙት ከመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ፣ ከዱቤ
ደንበኞች መዝገብ፣ የክምችት ቆጠራ መዝገብ፣ የቋሚ ንብረት መዝገብ፣ የብድር መዝገብ፣ የሚከፈል ታክስ መዝገብና
የአበዳሪዎች መዝገብ ናቸው፡፡
ቢያንስ በአመት አንድ ጊዜ የሃብትና እዳ መግለጫ ያዘጋጁ፡፡
የንግድ ሂሳብ መዝገብዎ ስለንግድዎ ይበልጥ የተሻለ እንዲያውቁ እና ወጪዎችዎንም አንዲያሰሉ ይረዱዎታል፡፡

የመማሪያ መፅሃፉን ክፍል ሶስት አጠናቀዋል፡፡ የመለማመጃ ጥያቄዎቹን በመስራት ምን ያህል እንደተረዱ ራስዎን
ይመዝኑ፡፡ አስቀድመው ጥያቄዎቹን በሙሉ ሰርተው እንዳበቁ መልሶችዎን በገፅ 71 ላይ ከተሰጡት መልሶች ጋር
ያነፃፅሩ፡፡
1.የንግድ ቋንቋዎን ይለማመዱ
ከዚህ በታች በቀረበው ታሪክ ውስጥ አንዳንድ ቃላቶች የሉም፡፡ ቀጥሎ ከተዘረዘሩት ቃላቶች ትክክለኛውን መርጠው
ያሟሉ፡፡ ትክክለኛውን ቃል በቅንፍ ውስጥ ካሉት ቁጥሮች አጠገብ ባለው ባዶ ቦታ ላይ ይሙሉት፡፡

−የተጣራ ትርፍ
−ንብረቶች

−የትርፍ እና ኪሳራ መግለጫ
−እዳ

−ያልተጣራ ትርፍ
−የሃብትና እዳ መግለጫ

ከ(1)……………………………………, ላይ መደበኛ ወጪዎችዎን ሲቀንኡ የሚያገኙት ንግድዎ ባለፈው ወር ያገኘውን
(2)………………ነው፡፡
ያልተከፈለ የአቅራቢዎች ሂሳብ መጠየቂያ እን ያልተከፈለ ብድር ለንግድዎ (3)……..…ነው፡፡
የንግድዎን እዳዎች ከ(4)……………………… ላይ ቀንሰው የሚያገኙት ውጤት የንግድዎ ንፁህ ሃብት ነው፡፡
ንግድዎ ምን ያህል ንብረቶች እንዳሉት
…………………………………………. ነው፡፡

እና

ንግድዎ

ምን ያህል

እዳ

እንዳለበት

የሚያሳየው

ክፍል ሶስትߊ በሂሳብ መዝገብ ተጠቅመው ንግድዎን ያሻሽሉ

(5)
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ንግድዎ እያተረፈ ወይም እያተረፈ እንደልሆነ መሆኑን ማወቅ የሚችሉት (6) ……………………… ……………………በማዘጋጀት
ነው፡፡

2.የትኛው ነው ትክክል?
1. የንግድዎ እንቅስቃሴ በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ለማወቅ በጣም ጥሩ የሆነው ዘዴ
ሀ. የጥሬ ገንዘብ ሳጥንዎን መቆጣጠር
ለ. የትርፍና ኪሳራ መግለጫ ማዘጋጀት
መ. ወጪዎችዎን መተንተን
2. የዘንድሮ ያልተጣራ ትርፍዎ ካለፈው አመት ያነሰ ነው፡፡ የዚህ ምክንያት ሊሆን የሚችለው …………………. ነው፡፡
ሀ. መደበኛ ወጪዎች ካለፈው አመት የበለጠ ስለሆነ
ለ. ለራስዎ ትንሽ ደመወዝ ለመክፈል ስለወሰኑ
ሐ. የዘንድዎ ቁሳቁስ ወጪዎችዎ ካለፈው አመት የበለጠ ስለሆኑ
3. በቀኑ መጨረሻ ላይ በጥሬ ገንዘብ ሳጥንዎ ቆጥረው ያገኙት ገንዘብ በመሰረታዊ ሂሳብ መዝገብዎ የጥሬ ገንዘብ ቀሪ
አምድ ላይ ከመዘገቡት በላይ ሆኖ አገኙት፡፡ ለልዩነቱ የተፈጠረበት ምክንያት ………….. ሊሆን ይችላል፡፡
ሀ. ከጥሬ ገንዘብ ሳጥን ውስጥ አንድ ሰው ገንዘብ ስለ ስረቀ ነው፡፡
ለ. በቫውቸር አመዘጋገብ ላይ ስህተት ስለነበረ ነው፡፡
ሐ. ረስተው ከደንበኛ ላይ ገንዘብ ሳይቀበሉ ስለቀረ ነው፡፡
4. የንግድዎ ንብረቶች ………………………………………..ያካትታል፡፡
ሀ. ከአቅራቢዎችዎ የተላኩልዎ ያልከፈሏቸው ኢንቮይሶችን
ለ. ለመንስት ማስገባት/መክፈል ያለብዎ የተጨማሪ እሴት ታክስ መጠን
ሐ. በባንክ ሂሳብዎ ውስጥ የሚገኝ የጥሬ ገንዘብ መጠንን
5. የንግድዎ እዳዎች
በ…………………………ነው፡፡

መጠን

ከንግድዎ

ሀ. በአደጋ ላይ
ለ. ጥሩ እየሰራ
ሐ. አዎንታዊ ንፁህ ሃብት አለው ማለት
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ንብረቶች/ሀብቶች

መጠን

በላይ

ከሆነ

ንግድዎ

የሚገኘው

ከዚህ መማሪያ መፅሃፍ ምን ተማሩ
አሁን ይህን የመማሪያ መፅሀፍ እየጨረሱ ስለሆነ እነዚህን የተግባር መልመጃዎች ይሞክሩ፡፡ መልመጃዎቹ ምን
እንደተማሩ ያስታውሶታል፡፡ የንግድ ሂሳብ መዝገቦችን በአግባቡ በመያዝና በመጠቀም ንግድን ያሻሽሉ፡፡
መልመጃዎቹ እርስዎን የሚረዱት:
ይጠቀሙ፡ በተማሩት መሰረት ችግሮችን በተግባር ለመፍታት (መርዳት ይችላሉን?).
እርምጃ ይውሰዱ፡ በተማሩት መሰረት ንግድዎን ለማሻሻል (የድርጊት እቅድ).
ለጥያቄዎቹ የሰጡትን መልስ በመልመጃዎቹ መጨረሻ በገፅ 71-73 ከተሰጡት መልሶች ጋር ያመሳክሩ፡፡ መልሱን
ለማግኘት ከተቸገሩ በመማሪያ መፅሀፉ ውስጥ የሚመለከተውን ክፍል መልሰው ያንብቡ፡፡ ለመማር ጥሩው መንገድ
በመጀመሪያ ለተግባር መለማመጃ ጥያቄዎቹ የተሰጡትን መልሶች ከመመልከትዎ በፊት ጥያቄዎቹን መስራት ነው፡፡
ያልገባዎት ቃላቶች ካሉ በፍጥነት ትርጉማቸውን ለማየት ከገፅ 75-76 ያለውን ጠቃሚ የንግድ ቃላቶች ይመልከቱ፡፡

“

በዚህ የመማሪያ መፅሀፍ በንግድ ሂሳብ መዝገብ አያያዝ በርካተ ተጨማሪ
ነገሮች ተምረዋል፡፡ ነገር ግን ያገኙትን እውቀት በየቀኑ የንግድ እንቅስቃሴዎ
ላይ መተግበር ካልቻሉ በስተቀር ሊረዳዎት አይችልም፡፡ በመሆኑም ከዚህ
መማሪያ መፅሃፍ ያገኙትን ክህሎት ለመተግበር ሊረዳዎ የሚችል የድርጊት
እቅድ በገፅ 70 ላይ መስራትዎን ያስታውሱ፡፡
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መርዳት ይችላሉ?

የዱቤ ሽያጭ በአስተማማኝ ላውንደሪ
አስተማማኝ ላውንደሪ ሁሉንም አይነት ልብሶች ያጥባል፡፡ ከዋና ዋና
ደንበኞቻቸው መካከል የምሽት ተዘዋዋሪ ጠባቂዎች ናቸው፡፡ አስተማማኝ
ላውንደሪ ለምሽት ተዘዋዋሪ ጠባቂዎች በዱቤ እንዲከፍሉ ፈቅደውላቸዋል፡፡
በሚያዝያ ወር በአስተማማኝ ላውንደሪና በምሽት ተዘዋዋሪ ጠባቂዎች መካከል
የተደረጉት የንግድ ትራንዛክሽኖች ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል፡፡ እነዚህን
መረጃዎች ተጠቅመው በሚቀጥለው ገፅ በሚገኘው የዱቤ ደንበኞች መከታተያ
መዝገብ ላይ ከመዘገቡ በኋላ ለሚቀጥሉት ጥያቄዎች መልስ ይስጡ፡

ሚያዝያ 3

አስተማማኝ ላውንደሪ የታዘዙትን አጥበው 20 ቱታዎች እያንዳንዳቸው በብር 60 እና 10
ጋዋኖች እያንዳንዱን በብር 40 ሂሳብ አስረከቡ፡፡ ምሽት ተዘዋዋሪ ጠባቂዎች በዚሁ እለት
መከፈል ከነበረበት ከጠቅላላው ሂሳብ ግማሹን ከፈሉ (ይህ የንግድ ክንውን ለምሳሌ
እንዲሆን ተመዝግቦሎታል)

ሚያዝያ 15

አስተማማኝ ላውንደሪዎች 10 ቱታዎች አጥበው አስረከቡ፡፡ ሽያጩ በዱቤ ስለነበረ ምንም
ክፍያ አልወሰዱም

ሚያዝያ 17

የገንዘቡ መጠን ከተፈቀደላቸው ከዱቤ ጣሪያ ብር1500 ጋር ስለተቀራረበባቸው ምሽት
ተዘዋዋሪ ጠባቂዎች 700 ብር ከፍለዋል፡፡

ሚያዝያ 23

ምሽት ተዘዋዋሪ ጠባቂዎች 5 ቱታዎች ለአስተማማኝ ላውንደሪዎች እንዲታጠብላቸው
ሰጡ፡፡

ሚያዝያ 30

ምሽት ተዘዋዋሪ ጠባቂዎች ለአስተማማኝ ላውንደሪ ብር1000 ከፈሉ፡፡
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የዱቤ ደንበኞች ሂሳብ
የደንበኛው ስም:…………………………………………………
አድራሻ: …………………………………………………………
ስልክ ቁጥር:……………………………
የዱቤ ወሰን/ጣሪያ (ከፍተኛ መጠን): ………
ቀን

የጊዜ ገደብ: ………
ዝርዝር

ብዛት

ዱቤ ሽያጭ የገንዘቡ ልክ
ቀሪ (ብር)
(ብር)
(ብር)

ብር

የዱቤ ደንበኞች መዝገቡን ከሞሉ በኋላ እነዚህን ጥያቄዎች ይመልሱ
1. ምሽት ተዘዋዋሪ ጠባቂዎች ያለባቸው የአስተማማኝ ላውንደሪ እዳ ስንት ነው?
ሀ. ሚያዝያ 17 በቀኑ መጨረሻ ላይ............................
ለ. በወሩ መጨረሻ ላይ......................
2. በእነዚህ ቀኖች በዱቤ ደንበኞች መከታተያ መዝገቡ ላይ የፈረመው ማነው?
ሀ. 3 ሚያዝያ?...............................
ለ. 15 ሚያዝያ?.............................
ሐ. 17 ሚያዝያ?...........................
3
. በወሩ መጨረሻ ላይ የአስተማማኝ ላውንደሪ ሰዎች
የዱቤ ደንበኞች መዝገባቸውን ይተነትናሉ፡፡ በእርስዎ
ግምት አስተማማኝ ላውንደሪዎች ለምሽት ተዘዋዋሪ
ጠባቂዎች የሚያደርጉትን የዱቤ ሽያጭ ሊቀጥሉ
ይገባል? መልስዎን ይፃፉ

ምሽት ተዘዋዋሪ ጠባቂዎች
በዱቤ መግዛታቸውን
እንዲቀጥሉ ማድረግ ጥሩ
ሃሳብ ነው እንዴ?

ዩሱፍ ፀሃያዊ መብራቶች አከፋፋይ
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የሂሳብ መዝገብ በአግባቡ መያዝ ጀምሯል፡፡
1. በሚቀጥለው ገፅ ላይ ያለውን አጠቃላይ ሂሳብ አጠናቆ እንዲሞላ ዩሱፍን
ይርዱት?
ትራንዛክሽኖቹን በባዶዎቹ ቦታዎች ላይ ይሙሉ
ሀ. የካቲት 20 ዩሱፍ ዩሱፍ ፀሃያዊ መብራቶች $340 በጥሬ ገንዘብ
ለግንባታ እቃዎች መደብር ከፈለ፡፡ በዚህ ውስጥ ብር30.90 ቫት ነው፡፡.
ለ. የካቲት 22:
ብር500 ከጠሬ ገንዘብ አውጥቶ ለሉሌ ደመወዝ ከፈለ
ለትርፍ ሰኣት ሰራኛው ለለታ ብር100 ከፈለ
ለራሱ ደምወዝ ብር400 ከፈለ.
ለ. የካቲት 25 ዩሱፍ ፀሃያዊ መብራቶች አከፋፋይ ብር407 የሽያጭ ገቢ
ሲሆን ከዚህ ወስጥ ብር370 ከሽያጭ ሲሆን ብር37 ደሞ ቫት ነው፡፡ የሱፍ
ይንን አሃዝ ያገኘው ከእለት ጥሬ ገንዘብ መዝገብ ሽያጭ ላይ ወስደ
በመደመር ነው፡፡
.
መ. የካቲት 26 ዩስፍ ለተለያዩ እቃዎች ብር590 የከፈለ ሲሆን ከዚህ
ውስጥ ብር33 ቫት ነው፡፡ ለእቃዎቹም የከፈለው በቼክ ነው፡፡.
ሰ. የካቲት 27 ቀን ብር572 ተቀበለ፡፡ ከዚህ ውስጥ ብር570 ሽያጭ ሲሆን
ብር52 ደግም ቫት ነው፡፡
ረ. የካቲት 28 ቀን ዩሱፍ ብር2000 ብድር ተቀበለ፡፡
ሰ. በዚሁ ቀን ዩሱፍ የተቀበለውን ገንዘብ በባንክ ሂሳቡ አስገባ
ሸ. የካቲት 28 ዩሱፍ ብር120 በእርጅና ተቀናሽ መዘገበ

2. በወሩ ወስጥ የተቀበለውንና የከፈለውን ቆጠረ፡፡.

እነዚህ መጠኖች በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገቡ ላይ ያስገቡ፡፡ የጥሬ ገንዘብና የባንክ
ሂሳቦች መመዛዘናቸውን ያረጋግጡ፡፡

3.
ሀ. ዩሱፍ በወሩ መጀመሪያ ላይ በጥሬ ገንዘብ ሳጥንና በባንክ ሂሳብ የነበረው ገንዘብ
ስንት ነበ?
..................................................................................................
ዩሱፍ ይህንን የገንዘብ መጠን ያገኘው ከምን ላይ
ነው?..................................................................................................

ለ. ዩሱፍ በ22/2 በቀኑ መጨረሻ ላይ በጥሬ ገንዘብ ሳጥኑ ውስጥ የነበረው ገንዘብ
ስንት ነበረ??
..................................................................................................

ሐ. በ25/2 በእለት ጥሬ ገንዘብ ሽያጭ መዝገብ ዩሱፍ የፃፈው የቫውቸር ቁጥር ስንት
ነበረ??
..................................................................................................

መ. በሚቀጥለው ወር የመጀመሪያው ቀን ላይ የሚኖረው የጥሬ ገንዘብ ባንክ ሂሳቦች
ቀሪ ስንት ነው??
..................................................................................................
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25

የተገዙ እቃዎች

ሽያጭ

የአውቶብስ ክፍያ

ሽያጭ

13/2

15/2

18/2

28

27

26

24

ሽያጭ

7/2
11/2

23

ሽያጭ

4/2

የቫውቸር
ቁጥር

ካለፈው የዞረ

ዝርዝር

1/2

ቀን

480

390

445

410

የገባ

15

640

የወጣ

ጥሬ ገንዘብ

1200

720

735

345

985

540

130

ቀሪ

የገባ

የወጣ

ባንክ

2100

ቀሪ

436.4

345.5

404.5

372.7

ሽያጭ

581.8

የቁሳቁስ
ወጪዎች

ዩሱፍ ፀሃያዊ መብራቶች አከፋፋይ መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ
የስራ
ወጪዎች

14.3

መደበኛ
ወጪዎች

0.7

58.2

የገባ

43.6

35.5

40.5

37.3

የወጣ

(98.0)

(54.4)

(55.1)

(19.6)

(77.8)

(37.3)

ቀሪ

ተጨማሪ እሴት ታከስ (ቫት)

4. በክፍት ቦታው ላይ ለዩሱፍ ፀሃያዊ መብራቶች አከፋፋይ የሽያጭና ወጪዎች የየካቲት ወር ውጤታቸውን ይፃፉ:
በዚህ ወር የካቲት
ሽያጭ

ብር

ወጪዎች፡

ብር

የቁሳቁስ ወጪዎች

ብር

የስራ ወጪዎች
መደበኛ ወጪዎች

ብር
ብር

5. በአገኙት ውጤቶች (በአሃዞቹ) ተጠቀመው ለዩሱፍ ፀሃያዊ መብራቶች አከፋፋይ የትርፍና ኪሳራ መግለጫ
ያዘጋጁ፡፡፡
የስራ ወጪዎቸን በትርፍና ካሳራ መግለጫ ውስጥ እንዳያስገቡ፡፡ ለዩሱፍ ፀሃያዊ መብራቶች አከፋፋይ ምንም አይነት
የማምረት ስራ ስለማይሰራ አምራች ሰራተኖች የሉትም፡፡ ዩሱፍ በዚህ ምትክ ለሰራተኞቹ የከፈላቸውን ደመወዝ፣
ምንዳእ እና ጥቅማ ጥቅሞች በሙሉ በመደበኛ ወጪዎች አምድ ላይ መዝግቧል፡፡
የንግዴን ሂሳብ
መዝገብ አያያዝ
ለማሻሻል ያዘጋጀሁት
የድርጊት እቅድ የህንን
ይመስላል

2፦ የድርጊት እቅድ

ችግሩ ምንድን ነው?

ችግሩ እንዴት ይፈታል?

ችግሩን ማን ይፈታል? ችግሩ መቼ ይፈታል?

በደንበኞቼ ላይ ምን ያህል
እዳ እንዳለባቸው ብዙ ጊዜ
አረሳለሁ

አንድ መዝገብ ገዝቼ የደቤ
ደንበኖች መዝገብ አዘጋጃለሁ.

በማንኛውም ጊዜ የሂሳብ
መዝገብ መጠቀም አለብን
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የሂሳብ መዝገቤ ለሰኔ 26
ዝግጁ መሆን አለበት፡፡
ከሰኖ ሀምሌ 1 ቀን
ጀምሮ የሂሳብ መዝገብ
እይዛለሁ

ንግድዎ እንዴት የተሻለ መግዛት ይችላል? የድርጊት እቅድ በመስራት ይጀምሩ፡፡ በእቅድዎ ላይ የሚከተለውን ይፃፉ፤
1. በንግድዎ እቃዎችን በመግዛት ያጋጠመዎት ዋና ዋና ችግሮች ምንድን ናቸው?
2. እንዴት እያንዳንዳቸውን ችግሮች መፍታት ይችላሉ?
3. እያዳንዳቸውን ችግሮች የሚፈታው ማነው? እርስዎ ችግሮቹን መፍታት ይችላሉ ወይም ሌላ ሰው ሊያደርገው
ይችላል?
4. እያዳንዳቸውን ችግሮች ለመፍታት ያቀዱት መቼ ነው?
የድርጊት እቅድዎን በሚቀጥለው ገፅ ላይ ይፃፉ፡፡ የሚከተሉትን ያስታውሱ፡
•
•
•
•
•
•

እቅድዎን ለሶስት ወይም ስድስት ወሮች ያዘጋጁ
ሊሆን በሚችል ነገር ላይ ያተኩሩ፡፡ ሊተገብሩ የሚችሉትን ብቻ ይፃፉ
መጀመሪያ በጣም አስቸኳይ የሆኑ ችግሮችን ይፍቱ
እርስዎና ሌሎች በንግድዎ ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ስትፈልጉ እንድትጠቀሙበት ይህንን የመማርያ መፅሀፍ
በንግድዎ ውስጥ ያስቀምጡ
የድርጊት እቅድዎን መከተልዎን በመደበኛ ሁኔታ ይከታተሉ፡፡ በየሳምንቱ የደረሱበትን ሁኔታ መለስ ብሎ
ማየት ጥሩ ዘዴ ነው
የድርጊት እቅድዎን በግርግዳ ላይ መለጠፍ ቢለጥፉት በቀላሉ ለማየትና ለማረጋገጥ ይጠቅምዎታል፡፡
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የንገድ ሃሳብ መዝገብ አያያዝዎን ለማሻሻል ያቅዱ
የንግድዎን የሂሳብ መዝገብ አያያዝ የማሻሻል እቅድዎን ለመፃፍ በዚህ ገፅ ይጠቀሙ

ችግሩ ምንድን ነው?

ችግሩ እንዴት ይፈታል?
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ችግሩን ማን ይፈታል?

ችግሩ መቼ ይፈታል?

ግምገማ 1
1. ሃሰት 2. እውነት 3. ሃሰት 4. እውነት 5. እውነት
ግምገማ 2
1. የእለት ጥሬ ገንዘብ መዝገብ፣ 2. የዱቤ ደንበኞች መዝገብ፣ 3. ዱቤ፣ 4. ደረሰኝ፣ 5. የቁሳቁስ ወጪዎች
6. መደበኛ ወጪዎች
ግምገማ 3
1.ሀ፣ 2.ሀ፣ 3.ሐ፣ 4.ለ፣ 5.ሀ፣
ግምገማ 3
1.
1.ያልተጣራ ትርፍ፣ 2.የተጣራ ትርፍ፣ 3.እዳ፣ 4.ንብረቶች፣ 5.የንብረትና እዳ መግለጫ
2.
1.ለ፣ 2.ሐ፣ 3.ለ፣ 4.ሐ፣ 5.ሀ

መርዳት ይችላሉን?
የአስተማማኝ ላውንደሪ ዱቤ ሽያጭ
በእርስዎ የተሞላው የዱቤ ደንበኞች መዝገብ ይህንን መምሰል አለበት:

የዱቤ ደንበኞች መዝገብ
የደንበኛው ስም: ምሽት ተዘዋዋሪ ጠባቂዎች
የስልክ ቁጥር: 13898
የዱቤ ጣሪያ: ብር1500.00

ቀን

3/8

ዝርዝር

ዱቤ ሽያጭ
(ብር)

ብዛት

የገንዘቡ
መጠን
(ብር)

ቀሪ
(ብር)

ፊርማ

ቱታ ማጠብ ብር60
(ብር60 X 20 = ብር1200.00)
ጋውን ማጠብ ብር40
(ብር40 X 10 = ብር400)

20

10

1600

15/8

ቱታ ማጠብ ብር60

10

60

140

17/8

ከፍያ ፈፀሙ

5

30.00

70

23/8

ቱታ ማጠብ ብር60

30/8

ክፍያ

800

(ምሽት ተዘዋዋሪ
ጠባቂዎች)
(አስተማማኝ
ላውንደሪ)
800 አስተማማኝ
ምሽት ተዘዋዋሪ
ጠባቂዎች
(አስተማማኝ
ላውንደሪ)

100 ቱታ ማጠብ ብር60
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1.
ሀ. ሚያዝያ 17 የቀሪ አምድ የሚያሳየው ብር70 ምሽት ተዘዋዋሪ ጠባዊዎች ለአስተማማኝ ላውንደሪ መክፈል ያለባቸውን እዳ ነው፡፡
ለ. በወሩ መጨረሻ ላይ ምሽት ተዘዋዋሪ ጠባዊዎች የ አስተማማኝ ላውንደሪ ምንም የለባቸውም፡፡
2.
ለ. ሚያዝያ 15 ቀን የምሽት ተዘዋዋሪ ጠባቂዎች ቱታዎች ተረክበዋል፡፡ እቃውንም መረከባቸውንና ለአስተማማኝ ላውንደሪዎች
የሚከፈል እዳ እንዳለባቸው ለማረጋገጥ መፈረም አለባቸው፡፡
ሐ. ሚያዝያ 17 ቀን የምሽት ተዘዋዋሪ ጠባቂዎች ሂሳባቸውን ከፈሉ፡፡ አስተማማኝ ላውንደሪዎች ለመቀበላቸው ማስረጃ መፈረም
አለባቸው፡፡

3. ለምሽት ተዘዋዋሪ ጠባቂዎች ለወደፊት በዱቤ መሸጥ ጥሩ ነው ምክንያቱም:
•
•
•
•

መደበኛ የሆነ የግዥ ትእዛዝ ይሰጣሉ፡፡
በአንድ ጊዜ እንዲታጠብላቸው የሚያመጡት ልብስ ብዙ ነው፡፡
የሚከፈሉት እዳቸው የዱቤ ጣሪያው ላይ ሳይደርስ በወሩ ውስጥ ነው፡፡
በወሩ መጨረሻ ላይ እዳቸውን በሙሉ ይከፍላሉ፡፡

አስተማማኝ ልብስ ሰፊዎች ለምሽት ደህንነቶች በዱቤ እንዳይገዙ ከከለከሉ የምሽት ደህንነቶች ወደ ሌሎች አቅራቢዎች ሊሄዱ
ይችላሉ፡፡

ዩሱፍ የፀሃያዊ መብራቶችና ልዩ ልዩ እቃዎች አካፋፋይ መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ
1. እና 2. የዩሱፍ የፀሃያዊ መብራቶችና ልዩ ልዩ እቃዎች አካፋፋይ የተሞላው መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ በሚቀጥለው
ገፅ ይታያል፡፡
3.
ሀ. ብር 130 በጥሬ ገንዘብ ሳጥንና ብር2100 በባንክ ሂሳባቸው ውስጥ ይገኛል፡፡ ዩሱፍ መጠኖቹን ያገኘው ከጥሬ
ገንዘብና ባንክ ሂሳቦች የቀሪ አምዶች ላይ የካቲት 1 ቀን ያገኘው ነው፡፡
ለ. ብር860. ይህ መጠን የካቲት 22 ቀን ከመጨረሻው ምዝገባ በኋላ የተገኘ ነው፡፡
ሐ. ቫውቸር 33.
መ. የጥሬ ገንዘብ ቀሪ: ብር1,839. የባንክ ቀሪ: ብር3,010. እነዚህ አሃዞች ጥሬ ገንዘብ በእጅ እን ጥሬ ገንዘብ በባንክ
ሂሳቦች ላይ በየካቲት ወር መጨረሻ ላይ የተገኘ ነው (የካቲት 27 እን የካቲት 28). ብድሩን በመሰረታዊ የሂሳብ
መዝገቡ ላዩ ማስገባት ከተቸገሩ በዚህ መማሪያ መፅሃፍ ገፅ 39ን ያንብቡ፡፡
ሠ. ብር123,1. ይህ አሃዝ የካቲት 28 ላይ የነበረ የተጨማሪ እሴት ቀሪ ነው፡፡
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27

እቃ ግዥ

ሽያጭ

Bus fare

ሽያጭ

እቃ ግዥ

ከባንክ ወደ ሳጥን

ደመወዝ

ዬሱፍ ደመወዝ

ሽያጭ

እቃ ግዥ

ሽያጭ

ከባንክ ብድር

የእርጅና ተቀናሽ

11/2

13/2

15/2

18/2

20/2

22/2

22/2

22/2

25/2

26/2

27/2

28/2

28/2

ደምር

26

ሽያጭ

7/2

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

25

24

ሽያጭ

23

ካለፍው የዞረ

የቫውቸር
ቁጥር

4/2

ዝርዝር

1/2

ቀን

1,360.0

860.0

1,200.0

720.0

735.0

345.0

985.0

540.0

130.0

ቀሪ

400.0

1,839.0

1,267.0

860.0

100.0 1,260.0

340.0

15.0

640.0

የወጣ

3,204.0 1,495.0

572.0

407.0

500.0

480.0

390.0

445.0

410.0

የገባ

ጥሬ ገንዘብ

2,100.0

ቀሪ

3,010.0

590.0 1,010.0

500.0 1,600.0

የወጣ

2,000.0 1,090.0

2,000.0

የገባ

ባንክ

2,458.1

520.0

370.0

436.4

354.5

404.5

372.7

ሽያጭ

1,447.9

557.0

309.1

581.8

የቁሳቁስ
ወጪዎች

የስራ
ወጪዎች

ዩሱፍ ፀሃያዊ መብራቶች አከፋፋይ መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ

634.3

120.0

400.0

100.0

14.3

መደበኛ
ወጪዎች

52.0

37.0

43.6

35.5

40.5

37.3

የወጣ

122.8 245.9

33.0

30.9

0.7

58.2

የገባ

የገባ

(123.1)

(71.1)

(104.1)

(67.1)

(98.0)

(54.4)

(55.1)

(19.6)

(77.8)

(37.3)

ቀሪ

(በብር)

ጠቃሚ የንግድ ቃላት
የንግድ ቃል
ንብረት
ወይም ሃብት
የቋሚ
ንብረት
መዝገብ
የሃብትና እዳ
መግለጫ
መሰረታዊ
የሂሳብ
መዝገብ
የአበዳሪዎች
መዝገብ

ተጨማሪ
መረጃ
የሚያገኙበት
ገፅ

የቃሉ ትርጉም
ንግድዎ ባለቤትነት የያዛቸውና እሴት/ዋጋ ያላቸው እንደ ጥሬ ገንዘብና
መሳሪያዎችን የመሳሰሉ ነገሮች ናቸው፡፡
የንግድዎን ቋሚ ንብረቶች በሙሉ መረጃዎች የሚይዙበት መዝገብ ነው፡፡
በመዝገቡ ወስጥ ከሚስገቧቸው መረጃዎች መካከል ንብረቶቹ የተገዙበት ዋጋ፣
አመታዊ የእርጅና ተቀናሻቸው፣ የመዝገብ ዋጋቸውና የአገልግሎት ጊዜአቸውን
የሚያመለክቱ ይገኙበታል፡፡
የንግድዎን ሀብቶችና እዳዎች የገንዘብ አቋም በአንድ በተወሰነ ቀን ላይ አጠቃሎ
የሚያሳይ መግለጫ ነው፡፡

56, 59
31-34
56 -59

ወደ ንግዱ የሚገባ ገንዘብን በሙሉ እና ከንግዱ የሚወጣ ገንዘብን በሙሉ
መዝግቦ ለመያዝ የሚጠቅም መዝገብ ነው፡፡

14-30

ንግድዎ ከሌሎች የወሰዳቸውን ብድሮች የሚይዙበት መዝገብ ነው፡፡

39-40

ዱቤ ሽያጭ

በሻጭ ስምምነት ክፍያ የሚዘገይበት ሽያጭ ነው፡፡ በዱቤ እቃዎችን ወይም
አገልግሎቶችን ሲሸጡ ደንበኞችዎ ወዲያውኑ አይከፍሉዎትም፡፡ ለምሳሌ የ30
ቀን ዱቤ ከሰጡ ለደንበኛዎ ከትራንዛክሽኑ በኋላ ክፍያውን በ30 ቀን እንዲዘገይ
ፈቅደዋል ማለት ነው፡፡ በሌላ አማራጭ ትራንዛክሽኖቹ ብዙ ከሆኑ ደንበኛው
ክፍያ የሚፈፅሙት የዱቤ ኢንቮይሱን ከላኩላቸው ቀን ጀምሮ ለምሳሌ በ30
ቀኖች ውስጥ እንዲሆን መስማማት ይችላሉ፡፡

20, 66

የዱቤ
ደንበኞች
መዝገብ

ንግድዎ ለደንበኞች በዱቤ የሚሸጣቸውን እቃዎች ወይም አገልግሎቶች በሙሉ
በዝርዝር መረጃዎች መዝግበው የሚከታተሉበት መዝገብ ነው፡፡

21-22

እለታዊ የጥሬ
ገንዘብ ሽያጭ
መዝገብ

የእለት እጅ በእጅ ሽያጭ መመዝቢያ ቅፅ ሲሆን የእያንድንዱን ዋጋና የተሸጠውን
ብዛት ይመዘግቡበታል፡፡ የእለት ሽያጭ መዝገብ ይበልጥ የሚጠቅመው ዋጋቸው
ውድ ያልሆኑ፣ አይነታቸው የበዛና እና ቶሎ ቶሎ የሚሸጡ እቃዎችን ወይም
አገልግሎቶችን ለሚይዙ ንግዶች ነው፡፡

18

የእርጅና
ተቀናሽ

የንግድዎ ወይም ካምፓኒዎ ንብረት የሆኑ እቃዎችና መሳሪያዎች የአገልግሎት
እሴታቸው በጊዜ ሂደት የሚቀንስበት የገንዘብ መጠን ነው፡፡

30-32

የምርት ወጪ
መዝገብ

በእቃ ወይም አገልግሎት አይነት እያንዳንዱን ለማምረት የወጡ ወጪዎች
በዝርዝር የሚገቡበት መዝገብ ነው፡፡ በምርት ወይም አገልግሎት አይነት ለየራሱ
የምርት ወጪ መዝገብ ያስፈልገዋል፡፡

37-38

ያልተጣራ
ትርፍ

ከሽያጭ ገቢዎ ላይ የቁሳቁስ ወጪዎችዎን እና የስራ ወጪዎችዎን ከቀነሱለት
በኋላ የሚተርፍዎ የገንዘብ መጠን ነው፡፡

52-54

የገቢ ግብር

ማንኛውም ንግድ ካገኘው ትርፍ ላይ ለመንግስት የሚከፍለው እዳ ነው፡፡
በኢትየጵያ የታክስ አዋጅ 979/2008 መሰረት የንግድ ትርፍ ግብር በሠንጠረዥ
"ሐ" መሰረት ለደርጅት (ሃላፊነቱ የተወሰነ ማህበርና ለመሳሰሉት) 30% ሲሆን
በግለሰብ ላይ ተፈፃሚ የሚሆነው የንግድ ሥራ ገቢ በሰባት የገቢ አካታቾች
የተለያዩ ግብር መጣኔዎች መሰረት ነው፡፡ በዚህ አዋጅ መሰረት የአንድ ግብር
ከፋይ ግብር የሚከፈልበት አመታዊ የንግድ ስራ ገቢ ነው የሚባለው ከንግድ ስራ
ከተገኘ ጠቅላላ የግብር አመቱ ገቢ ላይ ለግብር ከፋዩ የተፈቀዱት ወጪዎች
ተቀናሽ ከተደረጉ በኋላ የሚገኘው የገቢ መጠን ነው፡፡

56

የክምችት
ቆጠራ
መዝገብ

የንግዱን/የካምፓኒውን ክምችት ምን ያህል እሴት እንዳላቸው ተመዝግቦ
የሚያዝበት መዝገብ ነው፡፡

36-37

ጠቃሚ የንግድ ቃላት
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እዳዎች

ንግድዎ ለሌሎች የሚከፍላቸው ወይም ሌሎች በንግድዎ ላይ ያላቸው ገንዘብ
ወይም ሌላ ነገር ነው፡፡ ለምሳሌ ገንዘብ ወይም የአቅራቢዎች ኢንቮይስ

56, 59

የብድር
መዝገብ

ንግድዎ የወሰዳቸውን ብድሮች የሚከታተሉበት መዝገብ ነው፡፡

39

ኪሳራ

ንግዱ እያጣ የሚሄደው የገንዘብ መጠን ነው፡፡ ኪሳራ ላይ የሚወድቁት ከሽያጭ
ወደ ንግዱ የሚመጣው የገንዘብ መጠን የንግድዎን ወጪዎች ለመክፈል ከንግዱ
ከሚወጣው ገንዘብ መጠን አንሶ ሲገኝ ነው፡፡

የተጣራ
ትርፍ

ካልተጣራ ትርፍዎ ላይ መደበኛ ወጪዎችዎን በሙሉ ከቀነሱ በኋላ የሚተርፍዎ
የገንዘብ መጠን ነው፡፡

ትርፍ
የትርፍና
ኪሳራ
መግለጫ

ንግዱ በገቢነት የሚያገኘው የገንዘብ መጠን ነው፡፡ ትርፍ የሚያገኙት በሽያጭ
አማካኝነት ወደ ንግዱ የሚገባው ጥሬ ገንዘብ ወጪዎችዎን ለመሸፈን ከንግድዎ
ከሚወጣው ጥሬ ገንዘብ በልጦ ሲገኝ ነው፡፡ ትርፍ አብዛኛውን ጊዜ ያልተጣራ
ትርፍና የተጣራ ትርፍ በሚል ከሁለት ይከፈላል፡፡
ንግድዎ በአንድ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ያገኘውን የትርፍ ወይም የኪሳራ መጠን
የሚያሰሉበት ዘዴ ነው፡፡ የትርፍና ኪሳራ መግለጫ ብዙውን ጊዜ የሚዘጋጀው
ለአንድ ወር፤ ለሶስት ወሮች ወይም ለአንድ አመት ጊዜ ነው፡፡

52-55

51

52-53

ደረሰኝ

ለእቃዎች ወይም ለአገልግሎቶች ክፍያ ገንዘብ ለመቀበልዎ የፅሁፍ ማረጋገጫ
ነው፡፡

17,22

የደመወዝ
መክፈያ
መዝገብ

የካምፓኒውን/የንግዱን ልዩ ልዩ የስራ ወጪዎችን የሚመለከቱ መረጃዎች በሙሉ
ሰብስበው የሚይዙበት መዝገብ ነው፡፡.

34-36

የሚከፈል
ታክስ
መዝገብ

ንግድዎ ለመንግስት መክፈል ያለበትን ግብር የሚከታተሉበት መዝገብ ነው፡፡

40-41

የተጨማሪ
እሴት ታክስ
(ተ.እ.ታ)
ቫውቸር

በሚሸጡ እቃዎች ወይም አገልግሎቶች ላይ ተጨምሮ የሚከፈል ታክስ ነው፡፡
ንግድዎ እቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን ከአቅራቢዎች ላይ ሲገዛ ተ.እ.ታ
ይከፍላል፡፡ እርስዎ ደግሞ እቃዎችዎን ወይም አገልግሎቶችዎን ሲሸጡ ተ.እ.ታ
በአደራ ይሰበስባሉ፡፡
ደረሰኝ ወይም ሌላ ትራንዛክሽን መፈፀሙን የሚያረጋግጥ የፅሁፍ ማስረጃ ነው፡፡
መረጃው በየቀኑ ወደ መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ የሚተላለፍ ወይም የሚመዘገብ
ነው፡፡
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25, 40

23

ቀን

ዝርዝር

የቫውቸር
ቁጥር
የገባ

የወጣ

ጥሬ ገንዘብ

ቀሪ

የገባ

የወጣ

ባንክ

ቀሪ

መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ
ሽያጭ

የቁሳቁስ
ወጪዎች

የስራ
ወጪዎች

መደበኛ
ወጪዎች
የገባ

የወጣ

ቀሪ

ተጨማሪ እሴት ታከስ (ቫት)

የሂሳብ መዝገብ ቅፆች

የሂሳብ መዝገብ ቅፆች
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የእለት ሽያጭ መዝገብ
ቀን: ………

የእቃው
አይነት
(1)

የተሸጠው ብዛት
(2)

ድምር
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የንዱ ዋጋ
ብር
(3)

ቫት ምጣኔ (%)

የገንዘቡ ልክ
ሽያጭ (ብር)
(5)

ተ.እ.ታ (ብር)
(6)

ድምር (ብር)
(7)

የዱቤ ደንበኞች ሂሳብ
የደንበኛው ስም :………………………………………………
አድራሻ: …………………………………………………………
ስልክ ቁጥር:……………………
የዱቤ ወሰን/ጣሪያ (ከፍተኛ መጠን): ………
ቀን

ዝርዝር

የጊዜ ገደብ: ………
ብዛት

ዱቤ ሽያጭ የገንዘቡ ልክ
(ብር)
(ብር)

ቀሪ (ብር)

ፊርማ

የሂሳብ መዝገብ ቅፆች |

79

የቋሚ ንብረት መዝገብ

ቀን:……………
የእቃው/መሳሪያው
ስም
(1)

መለያ
ቀጥር
(2)

የተገዛበት የተገዛበት ዋጋ የሚያገለግልበት
አመት
(ብር)
አመት
(3)
(4)
(5)

ድምር
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የእርጅና ተቀናሽ የተከማች የእርጅና የመዝገብ ዋጋ (ብር)
(ብር)
ተቀናሽ (ብር)
(8)
(6)
(7)

የሂሳብ መዝገብ ቅፆች |
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ጠቅላላ ድምር

ድምር የማምረቻ ያልሆኑ የስራ ወጪዎቸ

የማምረቻ ያልሆኑ የስራ ወጪዎች

ድምር ቀጥተኛ ያልሆኑ የስራ ወጪዎች

ቀጥተኛ ያልሆኑ የስራ ወጪዎች

ድምር ቀጥተኛ የስራ ወጪዎች

ቀጥተኛ የስራ ወጪ

የማምረቻ ስራዎች ወጪ

የሰራተኛው ስም

የደመወዝ
መጠን (ብር)
(1)

የሰራተኛ
ጡረታ
መዋጮ 11%
(2)
ሌሎች
ጥቅማ
ጥቅሞች
(3)
(4)

ጠቅላላ የንግዱ
የስራ ወጪ

ታክስ
የሚከፈልበት
የደመወዝ
ገቢ
(5)

የደመወዝ መክፈያ መዝገብ
ከመቀጠር
የሚገኝ ገቢ
ታክስ
(6)

የሰራተኛ ጡረታ
መዋጮ
(7%)
(7)

የደመወዝ
ሌሎች ታክሶች/ የተጣራ ገቢ ተቀባይ
ፈርማ
ተቆራጮች (ካሉ)
(8)
(9)
(8)

(ብር:

ቀን

የእቃ ቆጠራ መዝገብ

)

ዝርዝር
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የቫውቸር
ቁጥር

የገባ

የወጣ

ቀሪ

የምርት ወጪዎች ዝርዝር መዝገብ
ብር

ቀን

ዝርዝር

የቫውቸር
ቁጥር

ቀጥተኛ የቁሳቁስ ወጪዎች
ምርት
1

ምርት
2

ምርት
3

ቀጥተኛ የስራ ወጪዎች
ምርት
1

ምርት
2

ምርት
3

ቀጥተና
ያልሆኑ
የማምረቻ
ወጪዎች

መደበኛ
ወጪዎች

የሂሳብ መዝገብ ቅፆች |
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የተከፋይ እዳዎች መዝገብ
(ብር:
ቀን
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ዝርዝር

የቫውቸር
ቁጥር

)
የብድር
መጠን

የተከፈለ
መጠን

ቀሪ

የሚከፈሉ እዳዎች መዝገብ
(ብር:
ቀን

ዝርዝር

የቫውቸር
ቁጥር.

)
የዱቤ ግዥ

የተከፈሉ

ቀሪ

መጠን

የሂሳብ መዝገብ ቅፆች |
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የሚከፈል ታክስ መዝገብ
(ብር
ቀን

ዝርዝር
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የቫውቸር
ቁጥር

የተከፋይ ታክስ የተከፈላ መጠን
መጠን

ቀሪ

)

ንግድዎን ያሻሽሉ
የሂሳብ መዝገብ አያያዝ
ንግድዎን ጀምረው በማንቀሳቀስ ላይ ቢሆኑም በአንዳንድ የንግድ ስራ አመራር ክህሎቶች ላይ
ተቸግረዋልን?
ንግድዎን ያሻሽሉ የስልጠና ፓኬጅ በስራ ላይ የሚገኙ ጥቃቅንና አነስተኛ ነጋዴዎች ንግዳቸውን በጥሩ
ንግድ ስራ አመራር መሰረተ ሃሳቦች ላይ መስርተው እንዲያንቀሳቅሱ ይመራቸዋል፡፡ ንግድዎን ያሻሽሉ፡
የሂሳብ መዝገብ አያያዝ መማሪያ መፅሃፍ ንግድዎን ያሻሽሉ፤ የሂሳብ መዝገብ አያያዝ ለጥቃቅንና አነስተኛ
ንግዶች አስፈላጊ የሆኑ የሂሳብ መዛግብትን በመለየት ቀላል የሆነ የሂሳብ መዝገብ አያያዝ ዘዴዎችን
ተጠቅመው የንግዳቸውን ውጤታማነት እንዴት እንደሚያሻሽሉ ያስተምራል፡፡
ንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ፓኬጅ ከንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ (ንጀያ) ስልጠና ፕሮግራም
አንዱ ነው፡፡ የንጀያ ስልጠና ፓኬጆች የተዘጋጁት አዲስ ንግድ መጀመር ለሚፈልጉ፣ ንግዳቸውን
ለሚያሻሽሉና ለሚያስፋፉ ጥቃቅንና አነስተኛ ንግዶች ነው፡፡ የስልጠና ፕሮግራሙ ከ25 አመት በላይና
ከ100 ባላይ በሚሆኑ አገሮች ወስጥ የዳበረ ተሞክሮ ያለው ነው፡፡ የንጀያ ፕሮግራም ከ2500 የአካባቢ
ተቋሞች ጋር በአጋርነት ይሰራል፣ ከ200 በላይ የአለም ስራ ደርጅት የብቃት ማስረጃ ያላቸው ዋና
አሰልጣኞችና ከ17,000 በላይ አሰልጣኞችን ያቀፈ አውታር ያለው ነው፡፡ እስከ ቅርብ ጊዜ ድርስ
ቁጥራቸው ከ6 ሚሊዮን በላይ የሆኑ ሴቶችና ወንዶች ንግድ ጀማሪዎችና ንግድ አንቀሳቃሾች በስልጠናዎቹ
የተጠቀሙ ሲሆን ይህ አሃዝ በመጨመር ላይ ይገኛል!
የንግድዎን ያሸሉ ስልጠና በስድስት በስድስት የመማሪያ መፃህፍት የተደገፈ ነው፦
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የወጪዎች ስሌት
ግብይት
የሂሳብ መዝገብ አያያዝ
ግዥና የክምችት ቁጥጥር
ለንግድዎ ያቅዱ
ሰዎችና ምርታማነት

የአውሮፓ ህብረት

በኢትየጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር

