በተዯጋጋሚ የሚቀርቡ ጥያቄዎች እና መሌሶቻቸው
I. የሪፖርት አቅራቢ አካሊት ምዝገባን በተመሇከተ
ጥያቄ 1. ሪፖርት አቅራቢ አካሊት ሇምዝገባ ሲመጡ ሉያሟሎቸው የሚገቡ ሰነድች ምንዴን ናቸው?
ሀ. ሇንግዴ ዴርጅት ምዝገባ የሚቀርቡ ሰነድች
1. ሊሇቀው የበጀት ዓመት ኦዱት የተዯረገ/የተዘጋጀ የንግዴ ዴርጅቱ እና የኦዱት ዴርጅቱ ማህተም
ያረፈበት የሂሳብ መግሇጫ፣
2. የታዯሰ የኦዱት ዴርጅቱ የሙያ ሰርትፊኬት ቅጂ፣
3. የንግዴ ምዝገባ ምስክር ወረቀት ቅጂ፣
4. የንግዴ ስራ ፈቃዴ ምስክር ወረቀት ቅጂ፣
5. መተዲዯሪያ ዯንብ ቅጂ (ህጋዊ ሰውነት ሊሇው ዴርጅት)
6. መመስረቻ ጽሁፍ ቅጂ (ህጋዊ ሰውነት ሊሇው ዴርጅት)
7. የግብር ከፋይ መሇያ ምዝገባ ቁጥር፣
8. የተጨማሪ እሴት ታክስ ምዝገባ ቁጥር፣
9. ከተራ ቁጥር 2- 5 ከጀርባው የንግዴ ዴርጅቱን ማህተም ማሳረፍ፣
ሇ. ሇሲቪሌ ማህበረሰብ ዴርጅቶች
1. ሊሇቀው የበጀት ዓመት ኦዱት የተዯረገ/የተዘጋጀ የሲቪሌ ማህበረሰብ ዴርጅቱ እና የኦዱት ዴርጅቱ
ማህተም ያረፈበት የሂሳብ መግሇጫ፣
2. የታዯሰ የኦዱት ዴርጅቱ የሙያ ሰርትፊኬት ቅጂ፣
3. የግብር ከፋይ መሇያ ምዝገባ ቁጥር፣
4. በኤጀንሲው የተሰጠ የሲቪክ ማህበራት የምዝገባ ሰርተፊኬት ቅጂ፣
5. የዴርጅቱ መመስረቻ ጽሁፍ ቅጂ፣ እና
6. የዴርጅቱ መተዲዯሪያ ዯምብ ቅጂ፣

የሲቪሌ ማበረሰብ ዴርጅቱ በንግዴ ስራ ሊይ የተሰማራ ከሆነ
7. የንግዴ ምዝገባ ምስክር ወረቀት ቅጂ፣
8. የንግዴ ስራ ፈቃዴ ምስክር ወረቀት ቅጂ፣
9. የግብር ከፋይ መሇያ ምዝገባ ሰርተፊኬት ቁጥር፣ እና
10. የተጨማሪ እሴት ታክስ ምዝገባ ሰርተፊኬት ቁጥር፣
11. ከተራ ቁጥር 4- 8 ከጀርባው የንግዴ ዴርጅቱን ማህተም ማሳረፍ፣
ሏ. የህብረት ሥራ ማህበራት (ዩኒየን)
1. ሊሇቀው የበጀት ዓመት ኦዱት የተዯረገ/የተዘጋጀ የህብረት ስራ ማህበራቱ እና የኦዱት ዴርጅቱ
ማህተም ያረፈበት የሂሳብ መግሇጫ፣
2. የታዯሰ የኦዱት ዴርጅቱ የሙያ ሰርትፊኬት ቅጂ፣
3. የፌዯራሌ ወይም የክሌሌ የህብረት ስራ ማህበራት ኤጀንሲ ምዝገባ

ምስክር ወረቀት ቅጂ፣
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4. የግብር ከፋይ መሇያ ምዝገባ ሰርተፍኬት ቁጥር፣
5. የተጨማሪ እሴት ታክስ ምዝገባ ሰርተፍኬት ቁጥር፣
6. የንግዴ ስራ ፈቃዴ ምዝገባ ምስክር ወረቀት ቅጂ፣
7. የንግዴ ስራ ፈቃዴ ምስክር ወረቀት ቅጂ፣
8. የዴርጅቱ መመስረቻ ጽሁፍ ቅጂ፣
9. የዴርጅቱ መተዲዯሪያ ዯምብ ቅጂ፣
ማሳሰቢያ፡ ሀ) ሪፖርት አቅራቢ አካሊት ቦርደ ያዘጋጀውን ቅፅ በጥንቃቄ ሞሌተው፣ በዴርጅቱ ስራ

አስኪያጅ

አስፈርመው እና በእያንዲንደ ገፅ ማህተም አዴርገው ሇቦርደ ማቅረብ ይኖርባቸዋሌ፡፡
ሇ) ምዝገባው የሚከናወነው በውክሌና ከሆነ በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ የተረጋገጠ የውክሌና ዯብዲቤ እና
ከጀርባ የዴርጅቱ ማህተም ያረፈበት የተወካዩ የታዯሰ መታወቂያ ኮፒ ይቀርባሌ፡፡

ጥያቄ 2. የህዝብ ጥቅም አሇበት ተብል ከዚህ በፊት የተመዘገበ ዴርጅት በአዱሱ የሪፖርት አቅራቢ
መስፈርት በዴጋሚ ይመዘገባሌ ወይ?
መሌስ፡- የሪፖርት አቅራቢ አካሊት መሇያው (Classification) ሲቀየር ዴርጅቱ ያሇበት መዯብ ከተቀየረ
መመዝገብ ያስፈሌጋሌ፡፡ ዯረጃዎቹን ያሌተገበረ ከሆነ አዱስ በተሻሻሇው መስፈርት እንዯገና ይመዘገባሌ፡፡
ነገር ግን ዴርጅቱ በቀዴሞው መሰረት ተመዝግቦ የዯረጃዎቹን ትግበራ የጀመረ ወይም በሂዯት ሊይ ያሇ
ከሆነ ዴጋሚ ምዝገባ ሳያስፈሌገው በዚያው መቀጠሌ ይኖርበታሌ፡፡
ጥያቄ 3፡- ሇምን እንመዘገባሇን ጥቅሙ ምንዴን ነው?
መሌስ፡- ሪፖርት አቅራቢ ዴርጅቶች የሚመዘገቡት በመሇያ መስፈርቶቹ መሰረት የሚገባቸውን ዓሇም
ዓቀፍ የፋይናንስ ዯረጃዎችን በመተግበር በሁለም ዘንዴ ግሌፅነትንና ተጠያቂነትን ሇማስፈን፣ የሪፖርት
አቅራቢ አካሊትን አውቆ የግንዛቤ ማስጨበጫ እና አቅም ግንባታ ስራዎችን ሇመስራት፣ ሇክትትሌ፣
ዴጋፍና አስፈሊጊውን የትግበራ ግምገማ ሇማከናወን፣ በሀገሪቱ የኢኮኖሚ ግንባታ ውስጥ ባሊቸው ሚና
ከዴርጅቶች የውዴቀት ስጋት ሇመከሊከሌና ፍትሏዊ እዴገትን ሇማስቀጠሌ ጠቀሜታው የጎሊ በመሆኑ
ነው፡፡
ጥያቄ 4፡- ሇምዝገባ ይኸን ሁለ ሰነዴ ሇምን እናመጣሇን በንግዴ ፍቃዴ ብቻ አንመዘገብም ወይ?
መሌስ፡-

ሇመጀመሪያ ጊዜ ብቻ የተመዝጋቢው ዴርጅት ሙለና ትክክሇኛ መረጃ መያዝ አስፈሊጊ

በመሆኑ ነው፡፡
ጥያቄ 5፡- የዴርጅት ምዝገባ በገቢዎች ቅርንጫፍ መ/ቤት ሇምን አይዯረግም?
መሌስ፡-

የዴርጅት ምዝገባው በቅርብ ጊዜ በኦንሊይን (ዱጂታሌ) እንዱከናወን እና ዯምበኞች ሳይጉሊለ

ባለበት ሆነው የአገሌግልቱ ተጠቃሚ እንዱሆኑ ቦርደ እየሰራ ስሇሆነ እስከዚያው ምዝገባው በቦርደ
በአካሌ በመገኘት ይከናወናሌ፡፡
ጥያቄ 6፡- የምዝገባ ካርደ ስሇጠፋብን እንዳት ነው መስተናገዴ የምንችሇው?
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መሌስ፡- በቀጣይ ምዝገባው በዱጂታሌ(Online) የሚከናወን ስሇሚሆንና በቀሊለ ማግኘት ስሇሚቻሌ
በዯንቡ መሰረት አስፈሊጊውን ክፍያ ፈጽመው ከፋይሊቸው በማውጣት ይስተናገዲለ፡፡
2) የሪፖርት አቅራቢ ዴርጅቶች የዯረጃዎቹ ትግበራ ሌየታን (classification) በተመሇከተ
ጥያቄ 1. ሪፖርት አቅራቢ አካሊት የተሇዩበት መስፈርት/Classification/ ምንዴን ነው?
መሌስ፡ሀ. የሚያወጡትን የግዴታ የምስክር ወረቀት/debt or equity/ ቍጥጥር በሚዯረግበት ሥርዓት
ዉስጥ ሇግብይት ያዋሇ/ሇማዋሌ በዝግጅት ሊይ ያሇ ማንኛዉም ኩባንያ፣
ሇ. ባንኮች፣ኢንሹራንሶች እና ላልች የፋይናንስ ተቋማት፣
ሐ. በከፊሌ ወይም ሙለ በሙለ በመንግስት ቁጥጥር ስር ያለ የሌማት ድርጅቶች፣
መ. የአክሲዮን ኩባንያዎች፣
ሠ. በሚመሇከተዉ የመንግስት አካሌ ቁጥጥር የሚዯረግበት የጡረታ፡ የፕሮቪዯንት ፈንድ እና
ተመሳሳይ ተቋም፣
ረ. የህብረት ሥራ ዩኒየኖች፣
ሰ. ቁጥጥር የሚዯረግባቸዉ የሸማቾች ማህበራት፣
ሸ. በሚመሇከተዉ አካሌ ቁጥጥር የሚዯረግባቸዉ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እና ማህበራት፣ እና
ቀ. የኢትዮዽያ የምርት ገበያ አባሊት ሙለ ዓሇም አቀፍ ዯረጃዎችን/full IFRS/ን ይተገብራለ።
1. የመጠን መሇያ መስፈርቶች
1.1

ላልች የህዝብ ጥቅም ያሇባቸዉ ድርጅቶች

1.1.1

ዓመታዊ ሽያጭ፡- 300 ሚሉዮን ብር እና ከዚያ በሊይ፣

1.1.2

ጠቅሊሊ ሀብት/ንብረት፡- 200 ሚሉዮን ብር እና ከዚያ በሊይ፣

1.1.3

ጠቅሊሊ ዕዳ፡- ከ200 ሚሉዮን ብር እና ከዚያ በሊይ፣ እና

1.1.4

የሠራተኛ ቍጥር፡- 200 እና ከዚያ በሊይ ያሊቸው እና ከአራቱ መስፈርቶች ቢያንስ

ሁሇቱን የሚያሟለ ሙለ ዓሇም አቀፍ ዯረጃዎችን/full IFRS/ን ይተገብራለ።
1.2

አነስተኛ እና መካከሇኛ ድርጅቶች

1.2.1

ዓመታዊ ገቢ/ሽያጭ፡ ከ20 ሚሉዮን ብር እስከ 300 ሚሉዮን ብር፣

1.2.2

ጠቅሊሊ ሀብት/ንብረት፡- ከ20 ሚሉዮን ብር እስከ 200 ሚሉዮን ብር፣

1.2.3

ጠቅሊሊ ዕዳ፡- ከ20 ሚሉዮን ብር እስከ 200 ሚሉዮን ብር እና

1.2.4

የሠራተኛ ቁጥር ከ20 እስከ 200 ሠራተኛ ያሊቸው ሆኖ

ከአራቱ

ቢያንስ

ሁሇቱን

መስፈርቶች

የሚያሟለ

ሇአነስተኛ

እና

መካከሇኛ

ድርጀቶች

የሚያገሇግሇዉን /IFRS for SMEs/ን ይከተሊለ።
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በተዯጋጋሚ የሚቀርቡ ጥያቄዎች እና መሌሶቻቸው
በተራ ቁጥር 1.2 የተጠቀሱት አነስተኛ እና መካከሇኛ ድርጅቶች፣ ማንኛውም ኩባንያ በተ.ቁ 2
ሊይ ሇላልች የህዝብ ጥቅም ያሇባቸዉ ድርጅቶች የተቀመጡ የመጠን መሇያዎችን የማያሟሊ ሆኖ፡
ሀ. እዳዉን/የአክሲዮን ድርሻዉን ቁጥጥር በሚዯረግበት የካፒታሌ ገበያ ሊይ ያሊዋሇ/ሇማዋሌ
በዝግጅት ሊይ ያሌሆነ፣
ሇ. የብዙ ሰዎችን ሀብት/ንብረት/ የማስተዳዯር ኃሊፊነት የላሇበት ከሆነ /IFRS for SMEs/ን
ይተገብራሌ፡፡
ሏ. የጊዜ ማራዘምን (Time Revision) በተመሇከተ
ጥያቄ 1፡- የተሻሻሇው የሪፖርት ማቅረቢያ ጊዜው መቼ ነው?
መሌስ፡-

ሀ) በFull IFRS ሇሚያዘጋጁ እስከ 2015ዓ.ም.
ሇ) በIFRS for SMEs ሇሚያዘጋጁ እስከ 2016ዓ.ም. እና
ሏ) IPSASs ሇሚተገብሩ እስከ 2016ዓ.ም. የጊዜ ማሻሻያ ተዯርጓሌ፡፡

ጥያቄ 2፡- በመጀመሪያ የጊዜ ሰላዲ ዯረጃዎቹን የተገበርን ምንዴን ነው የምናዯርገው?
መሌስ፡- ዯረጃዎቹን ተግባራዊ ያዯረጉ እና በሂዯት ሊይ ያለ ወዯኋሊ መመሇስ በቀጣይ ትግበራ
ዴርጅቶችን ሇአሊስፈሊጊ ወጪ የሚዲርግ በመሆኑ ዴርጅቶቹ በጀመሩት መቀጠሌ አሇባቸው፤ ያሌጀመሩ
በአዱሱ የጊዜ ሰላዲ መሰረት ይተገብራለ፡፡
መ. የሂሳብና ኦዱት ሙያ አገሌግልትን በተመሇከተ
ጥያቄ 1. የሂሳብና ኦዱት ሙያ አገሌግልት ባሇሙያዎችን መረጃ ከየት ማግኘት እንችሊሇን?
መሌስ፡- ከቦርደ ዌብሳይት www.aabe.gov.et ሊይ Registered የሚሇውን በመክፈት የተፈቀዯሊቸው
የሂሳብ እና ኦዱት ዴርጅቶች ሙለ መረጃ ማግኘት ይቻሊሌ፡፡
ጥያቄ 2. በአሇም አቀፍ የሂሳብ ዯረጃዎች ትግበራ ሊይ ቦርደ ያግዘናሌ ወይ?
መሌስ፡- ቦርደ በየጊዜው የሚወጡትን ዯረጃዎች በመከታተሌ ዯንበኞች እንዱያውቁት ያዯርጋሌ፣
መተግበሩን ይከታተሊሌ፤ በየዯረጃውም ከዋና ዋና ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በፈጠረው ጠንካራ ግንኙነት
በኩሌ አስፈሊጊውን ዴጋፍ የሚያዯርግ ሲሆን ሇጥያቄዎችም ምሊሽ ይሰጣሌ፡፡
ሠ. ላልች ጥያቄዎች
ጥያቄ 1. ዯረጃዎቹን ባንተገብር ጉዲቱ ምንዴነው?
መሌስ፡- በአዋጅ 847/2006 ክፍሌ 2 አንቀጽ 1 ንዑስ አንቀጽ 2(መ) መሰረት ቦርደ ባወጣው
መስፈርት የሚያሟለ ዴርጅቶች መመዝገብና አሇም አቀፍ የሂሳብ ዯረጃዎችን መተግበር ግዳታና
ተጠያቂነትም አሇው፡፡
ጥያቄ 2. በሂሳብ አገሌግልት (Accountancy service) ምን ምን ስራዎች ይሰራለ?
መሌስ፡-

የሪፖርት

አቅራቢ

ዴርጅቶችን

ወርሃዊና

አመታዊ

የሂሳብ

መግሇጫዎች

የማዘጋጀትና

ሇገቢዎች ባሇስሌጣን የማሳወቅ፣ በታክስ አሰራር ዙሪያ የማማከር፣አሇም አቀፍ የሂሳብ ዯረጃዎች
ትግበራ፣ የኮንቨርሽን አገሌግልት፣ ኦዱትና ተዛማጅ ስራዎች አገሌግልት ያሰጣለ፡፡
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በተዯጋጋሚ የሚቀርቡ ጥያቄዎች እና መሌሶቻቸው
ጥያቄ 3. የሂሳብ አገሌግልት (Accountancy service)ን የሚሰራው ማን ነው?
መሌስ፡- የሂሳብ አገሌግልት (Accountancy service)ን መስጠት የሚችለት በኢትዮጵያ የሂሳብ
አያያዝና ኦዱት ቦርዴ የሂሳብ ስራ ሇመስራት የሚያስችሌ የሙያ ብቃትና የዴርጅት ማረጋገጫ
የምስክር ወረቀት የተሰጣቸውና በየዓመቱ ፈቃዲቸውን በቦርደ ያሳዯሱ ግሇሰቦችና ዴርጅቶች ናቸው፡፡
ጥያቄ 4፡- IFRS ከ GAAP ምን የተሇየና የተሻሇ ነገር አሇው?
መሌስ፡- አሇም አቀፍ የሂሳብ ዯረጃዎች (IFRS, IFRS for SMEs & IPSAS) ከGAAP በተሻሇ መሌኩ
ግሌጽነትን (transparency)፣ ተጠያቂነትን (accountability) እና ውጤታማነትን ያሳያለ፤ ወጥነት
ያሇው፣ ግሌፅ እና ማንም በቀሊለ ሉረዲው በሚችሌ መሌኩ የሚዘጋጅ አሇም አቀፍ ዯረጃ በመሆኑ
በእውቀት ሊይ የተመሰረተ የኢንቨስትመንት ውሳኔ ሇመወሰን ያስችሊለ፤ ዯረጃዎቹ መርህን የተከተለ
(Principle based) በመሆኑ ሇተጠቃሚው ማንኛውም ማህበረሰብ እና ሇአመራሩ በርካታ መረጃዎችን
ይሰጣለ፡፡ በተጨማሪም GAAP አሇም አቀፍ ዯረጃ ሳይሆን ሀገራት በራሳቸው የህግ እና የእዴገት
ሁኔታ መሰረት የሚጠቀሙትና ከሀገር ሀገር አዘገጃጀትና አቀራረቡ የተሇያየ እና ወጥነት የላሇው፤
ከዚህ አንፃር ኢትዮጵያ የራሷ GAAP የላሊትና በተቋማት የሚዘጋጁ የፋይናንስ ሪፖርቶችም ግሌፅነት
የጎዯሊቸው ሲሆን በአሁኑ ጊዜ በዓሇማችን ከ160 በሊይ ሀገራት ወዯ እነዚህ ዯረጃዎች ሙለ በሙለ
በመግባት ሊይ ይገኛለ፤ አብዛኞቹ ከዓመታት በፊት ተግብረዋሌ፡፡
ጥያቄ 5፡- Plc ሆነን ምንም ዓይነት ዓመታዊ ገቢ ሳይኖረን ሇወጭ ሇምን እንዲረጋሇን?
መሌስ፡- ሃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ኩባንያዎች (Plc) አሇም አቀፍ የሂሳብ ዯረጃ እንዱተገብሩ የሚገዯደት
በዓመታዊ ገቢያቸው ብቻ አይዯሇም፤ በባህርያቸው (Plc) መሆናቸው በኩባንያው ስም ሉበዯሩ
ስሇሚያስችሌ፣ ሲዯራጁ በርካታ(ከ2 እስከ 50) የአክሲዮን ባሇቤቶች ሉኖራቸው ስሇሚችሌ፣ ከፍተኛ
ገንዘብ ሉያንቀሳቅሱ ስሇሚችለ፣ በስራቸው በርካታ ሰዎችን ቀጥረው ሉያሰሩ ስሇሚችለና

ቢከስሩ

በስራቸው ያለት ሰራተኞችም ሆኑ ባሇአክሲዮኖች (ከኩባንያዎቹ ሊይ ጥቅም ያሊቸው አካሊት) ጉዲት
ከፍተኛ በመሆኑ የህዝብ ጥቅም እንዲሇባቸው የሚታመን በመሆኑ አሇም ዓቀፍ የሂሳብ ዯረጃውን
(IFRS/IFRS for SMEs) መተግበር ግሌጽ የሆነ የሂሳብ አሰራር እንዱኖራቸው ስሇሚያስችሌ ነው፡፡
ጥያቄ 6፡- የሀብት/ንብረት ትመና (Asset Valuation) ግዳታ ነው ወይ?
መሌስ፡- የግዳታ አይዯሇም፡፡ ነገር ግን የሂሳብ ዯረጃዎች አውጭው ቦርዴ (IASB) የሚያስቀምጣቸው
አማራጮችን ባሇሙያ በማማከር መጠቀም ይገባሌ፡፡
ሇተጨማሪ መረጃ፡በስልክ ቁጥር +251 111540900

ወይም +251 913770550 ይደውሉ፣

Fb:- accounting and auditing board of Ethiopia, AABE/facebook.com
www.aabe.gov.com
AABE
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