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مقدمه
.1

يكي از فرضيات بديهي حسابداري اين است كه اطالعات مالي ،متعلق
به واحدهايي است با ساختارهاي سازماني قانوني ،ققراردادي يقا
اداري .اطالعات مالي اين واحدها ،از طريق

گزارشقهاي مقالي بقه

استفادهکنندگان ارائه ميشود.
.2

هدف اين بيانيه ،ارائه معيارهاي الزم براي تشخيص واحدهاي بخق
عمومي است که به منظور ايفاي وظيفه پاسقخگويي بايقد گزارشقهاي
مالي تهيه و ارائه کنند.

.3

محدوده يک واحد گزارشگر مشقخصکننده زيرمجموعقهها ،رويقدادها،
مبادالت و فعاليتهايي است که در گزارش مقالي نن مقنع خ خواهقد
شد .واحد گزارشگر

بايد به شيوهاي تعيين گقردد کقه گزارشقهاي

مالي نن تصوير مناسبي از وضعيت مالي و عمل رد نن ارائه کند.

داليل تعريف واحد گزارشگر
.4

عمدهترين دليل براي داشتن درک روشني از مفهوم واحد گزارشقگر،
قد
حصول اطمينان از فراهم شدن تمام اطالعات مالي مربوط بقه واحق
گزارشگر ،براي استفادهكنندگان گزارشهاي مالي نن اسقت .تعيقين
محدوده واحد گزارشگر ،تصوير مشخصي از واحد گزارشقگر را بقراي
استفادهكنندگان فراهم ميکند .چنين تعريفي ،مربوط يا غيرمربوط
بودن اطالعات صورتهاي مالي را مشخص ميسازد.

.5

ساير داليل براي تعيين محقدوده واحقد گزارشقگر ،بقه شقر

زيقر

ميباشد:



اطمينان از اينكه براي تجميع اطالعات در هر سطح گزارشقگري،
هيچ زيرمجموعهاي حذف نميشود.



ام ان انجام مقايسه عمل رد واحدهاي گزارشگر.



کمک به تعيين مسئوليت و ارزيابي عمل رد واحدهاي گزارشگر.

ويژگيهاي واحد گزارشگر
.6

يک واحد زماني به عنوان واحد گزارشگر محسقو
معيارهاي زير را داشته باشد.

ميشقود کقه تمقام

الف.

استفادهکنندگاني که به گزارشهاي مالي با مقاصقد عمقومي

نن براي اهداف پاسخگويي و يا تصميمگيري نياز دارند.
 .داراي مقام مسئولي باشد كه اجراي تمام يا قسمتي از بودجه
و استفاده از ساير منابع و کنترل نن را به عهقده داشقته و
پاسخگوي عمل رد واحد باشد.
پ  .محدوده نن به نحوي باشد كه صورتهاي مالي ،حوزه عمليقات و
وضعيت مالي نن را به نحو مناسب منع خ کند.
.7

واحدهاي بخ

ً داراي شخصقيت حققوقي مسقتقل هسقتند.
عمومي عموما

براي مثال ميتوان از وزارتخانهها ،مؤسسات دولتي ،يقا نهادهقاي
عمومي غيردولتي نام برد .داشتن شخصيت حققوقي مسقتقل ،هرگونقه
ترديد نسبت به وجود سازماني مجزا با حق

تقيمين وجقوه ،تملق

دارايي ،ايجاد بدهي و استفاده از دارايي را برطرف ميکند.
.8

برخي از عمليقات بخق

عمقومي ماننقد طرحهقاي تملقک داراييهقاي

سرمايهاي عليرغم نداشتن شخصيت ح قوقي مسقتقل ،الزم اسقت بقراي
مقاصد پاسخگويي در مورد مصرف منابع عمومي ،در قالب يقک شخصقيت
حسابداری گزارشهاي مالي جداگانه تهيه و ارائه کنند .بنابراين
اين گونه واحدها نيز واحد گزارشگر محسو

ميشوند.

گروه گزارشگر
.9

گروه گزارشگر ،ي

قد
واحد گزارشگر است كه دربرگيرنده دو يا چنق

واحد گزارشگر مجزا باشد .در بخ

عمومي ،معيار کنترل به عنقوان

مالک اصلي تشخيص واحدهاي تش يلدهنده گروه گزارشقگر اسقت .ايقن
ً از قوانين و مقررات نشيت ميگيرد .برخي دستگاههاي
کنترل عمدتا
اجرايي داراي واحدهاي حقوقي مستقل ميباشند که هر يقک بقه طقور
جداگانه واحد گزارشگر تلقي ميگردند و گزارش مالي مستقل تهيقه
و ارائه ميکنند .اين دستگاههاي اجرايي همراه با واحدهاي تحقت
کنترل خود به عنوان گروه گزارشگر تلقي ميشوند که براي نن بايد
گزارش مالي واحد تهيه و ارائه شود.
 .11کنترل ي

واحقد بقه معنقاي توانقايي هقدايت سياسقتهاي مقالي و

قداف
قه اهق
قتيابي بق
قراي دسق
قابع نن بق
قتفاده از منق
قاتي و اسق
عمليق
مورد نظر است .بنابراين کنترل مستلزم احراز دو شرط زير است:



واحد کنترلکننده قدرت هدايت سياستهاي استراتژي

عملياتي و

مالي واحد(هاي) کنترلشونده را داشته باشد.



واحد کنترلکننده منابع واحد کنترلشقونده را در جهقت اهقداف
خود از جمله ارائه خدمات عمومي و اعمال ساير وظايف حاکميتي
دولت به کار گيرد يقا از نتيجقه فعاليتهقاي نن منتفقع يقا
متحمل هزينه شود.

 .11در مققواردي كققه رابطققه بققين واحققد کنترلکننققده و واحققد(هاي)
کنترلشونده به گونقهاي اسقت كقه هقر دو شقرط فقوو وجقود دارد،
گزارشهاي مالي گروه گزارشگر بايد اطالعات كاملي در خصوص مجموعه
واحدهاي تش يلدهنده نن را ارائه دهد.
ً قدرت قانوني اداره واحقد ديگقري
 .12در برخي موارد ،يک واحد صرفا
را دارد ،اما نميتواند از چنقين ققدرتي بقراي افقزاي

منقافع

ناشي از نتايج فعاليتها يا استفاده از منابع نن براي دسقتيابي
به اهداف خقود اسقتفاده کنقد .بنقابراين ماهيقت رابطقه چنقين
واحدهايي به گونهاي است كه ارائه اطالعات مالي ننها بقه عنقوان
ي

مجموعه واحقد سقبب ارائقه نادرسقت گزارشقهاي مقالي و عقدم

دستيابي به اهداف گزارشگري مالي ميگردد.
 .13در مواردي مم ن است ،يک واحد منافعي را از واحدهايي كقه ققدرت
هدايت سياستهاي استراتژيک عملياتي و مالي ننها را ندارد كسقب
کند و يا هزينههايي را در نتيجه فعاليت ننها متحمقل گقردد .در
اين موارد ،چنين واحدي قادر به هدايت واحد مورد نظر در راستاي
استفاده از منابع نن براي دستيابي به اهقداف خقود نميباشقد و
ماهيت رابطه چنين واحدهايي به گونهاي اسقت كقه ارائقه اطالعقات
مالي ننها به عنوان ي

مجموعه واحد سبب تيمين اهداف گزارشقگري

مالي نميشود .بنابراين چنين واحدهايي را نميتقوان جقزگ گقروه
گزارشگر (به عنوان يک مجموعه واحد) قرار داد.

دولت به عنوان يک واحد گزارشگر
 .14شهروندان داراي ح

پاسخخواهي از دولت در قبال منابع در اختيار

نن ميباشند .دولت منابع عمدهاي در اختيار دارد و بايد در مقورد
نحوه استفاده از اين منابع پاسخگوي شهروندان باشقد .بقه همقين

علت ،دولت بايد گزارشهاي مالي براي پاسخگويي بقه عمقوم تهيقه
کند .چنين گزارشهايي بايد حاوی اطالعاتي براي اهداف تصميمگيري
و پاسخگويي به طيف وسيعي از استفادهکنندگان باشد.

معيارهاي تشخيص واحدهاي زيرمجموعه دولت به عنوان يک واحد
گزارشگر
 .15تشخيص واحدهايي که بايد در گزارشهاي مالي دولقت بقه عنقوان واحقد
گزارشگر منظور شوند نيازمند ارائه معيارهاي خاص است تا به هنگام
تصميمگيري در اين زمينه از بقروز ابهقام جلقوگيري شقود .در ايقن
قراز ايقن
رابطه بودجه ساالنه کل کشور معيار اصقلي اسقت .بقراي احق
قه
معيار بايد مجموعه منابع و مصقارف هقر واحقد گزارشقگر در بودجق
ساالنه کل کشور منظور شده باشد.
 .16در مواردي مم ن است واحد در بودجه ساالنه کل کشور منظقور نشقده
باشد و در نتيجه ،تنها درنظر گرفتن معيقار اصقلي باعقي ميشقود
از نظر اهداف گزارشگري مالي ،صورتهاي مقالي بقا مقاصقد عمقومي
دولت کامل نباشد .بنابراين ،در غيقا

معيقار اصقلي يقاد شقده،

در صورت احراز مجموع معيارهاي زير ،يک واحد بايد جقزگ مجموعقه
دولت به عنوان واحد گزارشگر درنظر گرفته شود:



از قدرت حاکميت دولت در انجام وظايف برخوردار باشد.



طب



تحت مديريت مستقيم دولت باشد.

قانون در تملک دولت باشد.

