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مقذمه

.1

يىي اس فزضيبت ثذيْي حسبثذاري ايي است وِ اطالػبت هبلي ،هتؼلك ثِ ٍاحذّبيي است
ثب سبختبرّبي سبسهبًي لبًًَي ،لزاردادي يب اداري .اطالػبت هبلي ايي ٍاحدذّب ،اس طزيدك
گشارضْبي هبلي ثِ استفبدُوٌٌذگبى ارائِ هيضَد.

.2

ّذف ايي ثيبًيِ ،ارائِ هؼيبرّبي السم ثزاي تطخيع ٍاحذّبي ثخدص ػودَهي اسدت ودِ
ثِ هٌظَر ايفبي ٍظيفِ پبسخگَيي ثبيذ گشارضْبي هبلي تْيِ ٍ ارائِ وٌٌذ.

.3

هحذٍدُ يه ٍاحذ گشارضگز هطخعوٌٌذُ سيزهجوَػِّب ،رٍيذادّب ،هجبدالت ٍ فؼبليتْبيي
است وِ در گشارش هبلي آى هٌؼىس خَاّذ ضذٍ .احذ گشارضگز ثبيذ ثِ ضيَُاي تؼيديي
گزدد وِ گشارضْبي هبلي آى تػَيز هٌبسجي اس ٍضؼيت هبلي ٍ ػولىزد آى ارائِ وٌذ.

داليل تعريف واحذ گسارشگر

.4

ػوذُ تزيي دليل ثزاي داضتي درن رٍضٌي اس هفَْم ٍاحذ گشارضگز ،حػدَ اطويٌدبى اس
فزاّن ضذى توبم اطالػبت هبلي هزثَط ثِ ٍاحذ گشارضگز ،ثزاي استفبدُوٌٌذگبى گشارضْبي
هبلي آى است .تؼييي هحذٍدُ ٍاحذ گشارضگز ،تػَيز هطخػي اس ٍاحذ گشارضگز را ثزاي
استفبدُوٌٌذگبى فزاّن هيوٌذ .چٌيي تؼزيفي ،هزثَط يب غيزهزثَط ثَدى اطالػبت غَرتْبي
هبلي را هطخع هيسبسد.

.5

سبيز داليل ثزاي تؼييي هحذٍدُ ٍاحذ گشارضگز ،ثِ ضزح سيز هيثبضذ:
 اطويٌبى اس ايٌىِ ثزاي تجويغ اطالػبت در ّز سطح گشارضگزيّ ،يچ سيزهجوَػدِاي
حذف ًويضَد؛
 اهىبى اًجبم همبيسِ ػولىزد ٍاحذّبي گشارضگز؛ ٍ
 ووه ثِ تؼييي هسئَليت ٍ ارسيبثي ػولىزد ٍاحذّبي گشارضگز.
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ويژگيهاي واحذ گسارشگر

.6

يه ٍاحذ سهبًي ثِ ػٌَاى ٍاحذ گشارضگز هحسَة هيضَد ودِ تودبم هؼيبرّدبي سيدز را
داضتِ ثبضذ:
الف .استفبدُ وٌٌذگبًي وِ ثدِ گشارضدْبي هدبلي ثدب همبغدذ ػودَهي آى ثدزاي اّدذاف
پبسخگَيي ٍ يب تػوينگيزي ًيبس دارًذ؛
ة  .داراي همبم هسئَلي ثبضذ وِ اجزاي توبم يب لسدوتي اس ثَدجدِ ٍ اسدتفبدُ اس سدبيز
هٌبثغ ٍ وٌتز آى را ثِ ػْذُ داضتِ ٍ پبسخگَي ػولىزد ٍاحذ ثبضذ؛ ٍ
ح  .هحذٍدُ آى ثِ ًحَي ثبضذ وِ غَرتْبي هبلي ،حَسُ ػوليبت ٍ ٍضؼيت هبلي آى را
ثِ ًحَ هٌبست هٌؼىس وٌذ.

.7

ٍاحذّبي ثخص ػوَهي ػوَهبً داراي ضخػيت حمَلي هستمل ّستٌذ .ثزاي هثب هيتدَاى
اس ٍسارتخبًِّب ،هؤسسبت دٍلتي ،يب ًْبدّبي ػوَهي غيزدٍلتي ًبم ثزد .داضدتي ضخػديت
حمَلي هستملّ ،زگًَِ تزديذ ًسجت ثِ ٍجَد سبسهبًي هجشا ثب حك تأهيي ٍجدَُ ،تولده
دارايي ،ايجبد ثذّي ٍ استفبدُ اس دارايي را ثزطزف هيوٌذ.

.8

ثزخي اس ػوليبت ثخص ػوَهي هبًٌذ طزحْبي توله داراييْبي سزهبيِ اي ػليزغن ًذاضتي
ضخػيت حمَلي هستمل ،السم است ثزاي همبغدذ پبسدخگَيي در هدَرد هػدزف هٌدبثغ
ػوَهي ،در لبلت يه ضخػيت حسبثذاري گشارضْبي هبلي جذاگبًِ تْيدِ ٍ ارائدِ وٌٌدذ.
ثٌبثزايي ايي گًَِ ٍاحذّب ًيش ٍاحذ گشارضگز هحسَة هيضًَذ.

گروه گسارشگر

.9

گزٍُ گشارضگز ،يه ٍاحذ گشارضگز است وِ درثزگيزًذُ دٍ يب چٌذ ٍاحذ گشارضگز هجشا
ثبضذ .در ثخص ػودَهي ،هؼيدبر وٌتدز ثدِ ػٌدَاى هدالن اغدلي تطدخيع ٍاحدذّبي
تطىيل دٌّذُ گزٍُ گشارضگز است .ايي وٌتز ػوذتبً اس لَاًيي ٍ همزرات ًطأت هيگيدزد.
ثزخي دستگبّْبي اجزايي داراي ٍاحذّبي حمَلي هستمل هيثبضٌذ وِ ّز يده ثدِ طدَر

11

مفاهيم نظري گزارشگري مالي بخش عمومي
واحد گزارشگر

جذاگبًِ ٍاحذ گشارضگز تلمي هيگزدًذ ٍ گشارش هبلي هستمل تْيِ ٍ ارائِ هيوٌٌدذ .ايدي
دستگبّْبي اجزايي ّوزاُ ثب ٍاحذّبي تحت وٌتز خَد ثِ ػٌَاى گزٍُ گشارضدگز تلمدي
هيضًَذ وِ ثزاي آى ثبيذ گشارش هبلي ٍاحذ تْيِ ٍ ارائِ ضَد.
 .11وٌتز يه ٍاحذ ثِ هؼٌبي تَاًبيي ّذايت سيبستْبي هبلي ٍ ػوليبتي ٍ استفبدُ اس هٌبثغ آى
ثزاي دستيبثي ثِ اّذاف هَرد ًظز است .ثٌبثزايي وٌتز هستلشم احزاس دٍ ضزط سيز است:
ٍ احذ وٌتز وٌٌذُ لذرت ّذايت سيبستْبي استزاتژيه ػوليبتي ٍ هبلي ٍاحدذ(ّدبي)
وٌتز ضًَذُ را داضتِ ثبضذ؛ ٍ
ٍ احذ وٌتز وٌٌذُ هٌبثغ ٍاحذ وٌتز ضًَذُ را در جْت اّذاف خدَد اس جولدِ ارائدِ
خذهبت ػوَهي ٍ اػوب سبيز ٍظبيف حبوويتي دٍلت ثىبر گيزد يب اس ًتيجِ فؼبليتْبي
آى هٌتفغ يب هتحول ّشيٌِ ضَد.
 .11در هَاردي وِ راثطِ ثيي ٍاحذ وٌتز وٌٌذُ ٍ ٍاحذ(ّبي) وٌتز ضًَذُ ثِ گًَِاي است وِ
ّز دٍ ضزط فَق ٍجَد دارد ،گشارضْبي هبلي گدزٍُ گشارضدگز ثبيدذ اطالػدبت ودبهلي
در خػَظ هجوَػِ ٍاحذّبي تطىيلدٌّذُ آى را ارائِ دّذ.
 .12در ثزخي هَارد ،يه ٍاحذ غزفبً لذرت لبًًَي ادارُ ٍاحذ ديگزي را دارد ،اهب ًويتَاًدذ
اس چٌيي لذرتي ثزاي افشايص هٌبفغ ًبضي اس ًتبيج فؼبليتْب يدب اسدتفبدُ اس هٌدبثغ آى ثدزاي
دستيبثي ثِ اّذاف خَد استفبدُ وٌذ .ثٌبثزايي هبّيت راثطِ چٌيي ٍاحدذّبيي ثدِ گًَدِاي
است وِ ارائِ اطالػبت هبلي آًْب ثِ ػٌَاى يده هجوَػدِ ٍاحدذ سدجت ارائدِ ًبدرسدت
گشارضْبي هبلي ٍ ػذم دستيبثي ثِ اّذاف گشارضگزي هبلي هيگزدد.

 .13در هَاردي هوىي است ،يه ٍاحذ هٌبفؼي را اس ٍاحذّبيي وِ لذرت ّدذايت سيبسدتْبي
استزاتژيه ػوليبتي ٍ هبلي آًْب را ًذارد وست وٌذ ٍ يب ّشيٌِّدبيي را در ًتيجدِ فؼبليدت
آًْب هتحول گزدد .در ايي هَارد ،چٌيي ٍاحذي لبدر ثِ ّذايت ٍاحذ هَرد ًظز در راستبي
استفبدُ اس هٌبثغ آى ثزاي دستيبثي ثِ اّذاف خَد ًويثبضذ ٍ هبّيت راثطِ چٌيي ٍاحذّبيي
ثِ گًَِاي است وِ ارائِ اطالػبت هبلي آًْب ثِ ػٌَاى يه هجوَػدِ ٍاحدذ سدجت تدأهيي
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اّذاف گشارضگزي هبلي ًوي ضَد .ثٌبثزايي چٌديي ٍاحدذّبيي را ًوديتدَاى جدش گدزٍُ
گشارضگز (ثِ ػٌَاى يه هجوَػِ ٍاحذ) لزار داد.
دولت به عنوان يک واحذ گسارشگر

 .14ضْزًٍذاى داراي حك پبسخخدَاّي اس دٍلدت در لجدب هٌدبثغ در اختيدبر آى هديثبضدٌذ.
دٍلت هٌبثغ ػوذُاي در اختيبر دارد ٍ ثبيذ در هَرد ًحَُ استفبدُ اس ايي هٌبثغ پبسدخگَي
ضْزًٍذاى ثبضذ .ثِ ّويي ػلت ،دٍلت ثبيذ گشارضْبي هبلي ثزاي پبسخگَيي ثِ ػوَم تْيِ
وٌذ .چٌيي گشارضْبيي ثبيذ حبٍي اطالػبتي ثزاي اّذاف تػوينگيدزي ٍ پبسدخگَيي ثدِ
طيف ٍسيؼي اس استفبدُوٌٌذگبى ثبضذ.
معيارهاي تشخيص واحذهاي زيرمجموعه دولت به عنوان يک واحذ گسارشگر

 .15تطخيع ٍاحذّبيي وِ ثبيذ در گشارضْبي هبلي دٍلت ثِ ػٌَاى ٍاحذ گشارضدگز هٌظدَر ضدًَذ
ًيبسهٌذ ارائِ هؼيبرّبي خبظ است تب ثِ ٌّگبم تػوينگيزي در ايي سهيٌِ اس ثزٍس اثْبم جلدَگيزي
ضَد .در ايي راثطِ ثَدجِ سبالًِ ول وطَر هؼيبر اغلي اسدت .ثدزاي احدزاس ايدي هؼيدبر ثبيدذ
هجوَػِ هٌبثغ ٍ هػبرف ّز ٍاحذ گشارضگز در ثَدجِ سبالًِ ول وطَر هٌظَر ضذُ ثبضذ.
 .16در هَاردي هوىي است ٍاحذ در ثَدجِ سبالًِ ول وطَر هٌظَر ًطذُ ثبضذ ٍ در ًتيجدِ،
تٌْب در ًظز گزفتي هؼيبر اغلي ثبػث هيضَد اس ًظز اّذاف گشارضگزي هدبلي ،غدَرتْبي
هبلي ثب همبغذ ػوَهي دٍلت وبهل ًجبضذ .ثٌدبثزايي ،در غيدبة هؼيدبر اغدلي يدبد ضدذُ،
در غَرت احزاس هجوَع هؼيبرّبي سيز ،يه ٍاحذ ثبيذ جش هجوَػِ دٍلدت ثدِ ػٌدَاى
ٍاحذ گشارضگز درًظز گزفتِ ضَد:
 اس لذرت حبوويت دٍلت در اًجبم ٍظبيف ثزخَردار ثبضذ.
 طجك لبًَى در توله دٍلت ثبضذ.
 تحت هذيزيت هستمين دٍلت ثبضذ.
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