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هدف

مگالی   از اجگرای بودجگه را در صگورتهای    بودجه و عملکرد ناشگی اين استاندارد مقايسه  . 1

کند. همچنین طبق اين استاندارد، واحدهای گزارشرر ملگز    واحدهای گزارشرر الزامی می

باشند. با رعايت الزامات ايگن   اهمیت بین بودجه و عملکرد می به افشای داليل تفاوتهای با

گگردد و شگفافیت    بخش عمومی ايفا مگی  از وظیفه پاسخرويی واحدهای استاندارد، بخشی

 يابد: طريق ارائه موارد زير بهبود می مالی آنها از صورتهای

 های مصوب؛ و رعايت بودجه .الف

 به اهداف بودجه. میزان دستیابی . ب

كاربرددامنه

این استاندارد درخصوص تمام واحدهای بخش عمومی، که  وهورتیای مهاخی خهود را بساسها        . 2

 کنند، کاربسد دارد.استانداردهای حسابداری بخش عمومی تیی  می

تعاريف

 است:  زیس بكار رفت   مشخص  استاندارد با معانی  در این  ذیل  اوطالحات . 3

 نیهل به  اههداف و     منظور ب عبارت از مبلغی است ک  بسای مصسف یا مصارف معین  :اعتبار

 رسد. رای اسالمی میهای دوخت ب  تصویب مجلس شو اجسای بسنام 

 : بینی  شده و حاوی پیش سال ماخی، تیی  بسنام  ماخی واحد گزارشگس است ک  بسای یک بودج

ها و مخارج بسای انجام عملیاتی است ک   درآمدها و سایس منابع تأمین اعتبار و بسآورد هزین 

 شود. نیل ب  سیاستیا و هدفیای قانونی می ب  منجس

  بودج  مصوب بسای سال ماخی است.بودج  اوخی : اوخین 

 :بودج  اوخی  است. آخسین بودج  مصوب بعد از اعمال تمام تغییسات نسبت ب  بودج  نیایی 

 یا قسمتی از اعتبار مصوب است. تمام ازمجوز استفاده  :اعتبار تخصیص 

 . عملكسد: عبارت است از نتایج حاول از اجسای بودج 

  که  بودجه     بنهدی و دوره زمهانی   ، طبقه  یحسابدار یعبارت است از مبنا ای: مبنای بودج

 شود. بساسا  آن تیی  می
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   مهاخی   مبنای حسابداری: عبارت است از مبنای تعیدی، نقدی یا مبنای دیگسی که  وهورتیای

 شود. بساسا  آن تیی  می

 : بندی،  تعدیل مباخغ عملكسد طبق مبنای حسابداری ، طبق  از استعبارت  مبنای قابل مقایس

 .و دوره ماخی مشاب  با بودج  گزارشگسیواحد  شخصیت

بودجهاولیهوبودجهنهايی

برخی موارد، الز  اسگت   پذير نیست. در برآورد تما  منابع و مخارج در بودجه اولیه امکان . 4

توان از بودجگه موردنیگاز    مثال می عنوان بهبودجه اولیه از طريق متمم بودجه تعديل شود. 

مگواردی   در اسگت  ممکناين،  بر عالوهبرای جبران آثار حوادث يا باليای طبیعی نا  برد. 

ای تغییراتگی داده شگود ولگی ايگن      بنديهای بودجگه  مجوز قانونی، در داخل طبقه براساس

ودجه نا  دارند گونه موارد که اصالحیه ب تغییرات در جمع بودجه، تغییری ايجاد نکند. اين

هگا   شوند. بودجه نهايی شگامل همگه اصگالحات و مگتمم     نیز سبب تعديل بودجه اولیه می

 باشد. می

مقايسهبودجهوعملکرد

کند تا مقایس  بودج  و عملكسد را ارائ  کنهد. مقایسه     را ملزم می گزارشگس واحداین استاندارد  . 5

 زیس را بسای اعمال نظارت قانونی فساهم سازد:بودج  و عملكسد باید اطالعات الزم شامل موارد 

 مقایس  بودج  اوخی  و نیایی؛ اخف.

 مقایس  بودج  نیایی و عملكسد بساسا  یک مبنای قابل مقایس ؛ و . ب

اهمیت بین بودج  نیایی با بودج  اوخی  و عملكسد در یادداشتیای  افشای دالیل تفاوتیای با . پ

 توضیحی.

مقايسه، تکمیل  مالی براساس مبنای قابل و نهايی و عملکرد در صورتهای ارائه بودجه اولیه . 1

طريگق کمگب بگه     کگار از  کننده چرخه پاسخرويی واحد گزارشگرر خواهگد بگود. ايگن    

مالی در تعیین اينکه آيا منابع طبق بودجه، تحصگیل و مصگرف    کنندگان صورتهای استفاده

بودجه نهايی با عملکگرد و بودجگه    گیرد. افشای تفاوت بین شده است يا خیر، صورت می
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توانگد بگه    مگی  ،شگود  نهايی با بودجه اولیه که اغلب در حسابداری به آن انحراف گفته می

 کند.  مالی کمب صورتهای بودن کامل

داليل تفاوت بگین بودجگه نهگايی و اولیگه را      مورد دراين استاندارد، ارائه توضیح  14بند  . 2

، زمینه پاسخرويی عمگومی  8کند. اين موارد افشا همراه با افشاهای مقرر در بند  الزامی می

 کند. عملکرد آنها فراهم می قبال درواحدهای گزارشرر را 

شود، ارائه  گزارشرر واحدکه بودجه صرفاً برای بعضی از واحدها يا فعالیتهای  صورتی در . 5

 شده در بودجه بکار گرفته خواهد شد. فقط برای واحدها يا فعالیتهای ارائه 8الزامات بند 

مقايسهبودجهوعملکرد ارائهصورت

 واحد گزارشگس باید مقایس  بودج  و عملكسد را در قاخب یک وورت ماخی ارائ  کند. . 9

باشگد، جهگت    وتی تهیه شگده مبانی متفا براساسمالی و بودجه  در مواردی که صورتهای . 11

مبناهای مختلگف   مالی که بر کنندگان، تفسیر اشتباهی از صورتهای اطمینان از اينکه استفاده

مالی بايد تصريح شود که مبانی حسگابداری و   شده است، انجا  ندهند، در صورتهای تهیه

ای  بودجه و عملکرد براساس مبنگای بودجگه    بودجه متفاوت است و اينکه صورت مقايسه

 شده است. تهیه

سطحتجمیع

ها يگا فعالیتهگای خگا      واحدها، برنامه مورد درشامل جزئیاتی  است ممکناسناد بودجه  . 11

تصگويب توسگط   ای بگرای   بنگديهای مختلگف بودجگه    باشد. اين جزئیات اغلگب در طبقگه  

بنگديها و   مطگابق بگا طبقگه    بودجگه و عملکگرد  شود. افشای اطالعگات   می ارائهگذار  قانون

نظر  های انجا  شده در سطح مورد دهد که مقايسه ای اين اطمینان را می سرفصلهای بودجه

 گذار صورت گرفته است. قانون

در بودجگه، بگرای    شده ارائهنیاز باشد اطالعات مالی تفصیلی  است ممکنبرخی موارد  در . 12

راستای جلوگیری از ارائگه اطالعگات    در مالی تجمیع شود. اين تجمیع ارائه در صورتهای
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ای است. اين قضاوت بايد  شود. تعیین سطح تجمیع نیازمند قضاوت حرفه اضافی انجا  می

 در چارچوب نظری باشد. شده ارائههای کیفی  راستای اهداف اين استاندارد و ويژگی در

در  است ممکناف، به اهد ای، مانند اطالعاتی درخصو  دستیابی اطالعات مکمل بودجه . 13

ويژه  مالی به چنین مدارکی به مالی ارائه شود. عطف صورتهای مستنداتی غیر از صورتهای

به اهداف  ای و دستیابی ای و عملکرد با اطالعات غیرمالی بودجه مرتبط کردن مبالغ بودجه

 مورد تأکید است.

افشایتغییراتدربودجهاولیه

فی در مورد تفاوت بین بودج  اوخی  و نیایی را در یادداشهتیای  باید توضیحات کا گزارشگس واحد . 41

 توضیحی وورتیای ماخی ارائ  کند.

بودجه نهايی شامل همه تغییرات مصوب صورت گرفته جهت اصالح بودجه اولیه اسگت.   . 18

مالی بايد حاوی توضیحاتی پیرامون تفاوت بگین بودجگه    يادداشتهای توضیحی صورتهای

بنگديهای   شد. اين توضیحات شامل مواردی همچون جابجگايی بگین طبقگه   اولیه و نهايی با

 نتیجه عواملی همچون تغییر سیاستهای دولت است. بودجه اولیه و تغییر در کل بودجه در

مبنایقابلمقايسه

 مقایس  با بودج  ارائ  شود. های بین بودج  و عملكسد باید بسمبنای قابل تمام مقایس  . 41

جه و عملکرد برمبنای حسابداری )تعهدی، نقدی يا ساير مبانی جگامع،، مبنگای   مقايسه بود . 12

گگردد. انجگا     بندی، شخصیت گزارشرری و دوره مالی مشابه بگا بودجگه ارائگه مگی     طبقه

مالی بر  دهد که افشای اطالعات پیرامون رعايت بودجه در صورتهای کار، اطمینان می اين

 مبنايی مشابه با بودجه است.

در صورتهای مالی تلفیقی، اطالعات واحدها و فعالیتهای تحت کنترل يب واحد گزارشرر  . 15

مگالی   برای واحدها يا فعالیتهايی کگه جزئگی از صگورتهای    است ممکنشود.  منعکس می

چنگین   عمگو  قگرار گیگرد. در    دسگترس  درای تصگويب و   تلفیقی هستند، بودجه جداگانه
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ای با هم ترکیب شود که امکگان ارائگه صگورت     گونه بههای جداگانه بايد  مواردی، بودجه

 پذير گردد. مقايسه بودجه و عملکرد در سطح واحد گزارشرر امکان

مثال، ممکگن اسگت    عنوان بهمبنای حسابداری ممکن است با مبنای بودجه متفاوت باشد.  . 19

شگود.   گرفته بکارمالی و مبنای نقدی برای تهیه بودجه  مبنای تعهدی برای تهیه صورتهای

 بندی بودجگه بگا شخصگیت    گزارشرری و طبقهواحد شخصیت  است ممکنعالوه بر اين، 

بندی صورتهای مالی متفاوت باشد. در چنین مواردی، اطالعگات   گزارشرری و طبقه واحد

مربوط به عملکرد براساس مبنای بودجه، تهیه و در صورت مقايسه بودجه و عملکرد ارائه 

 شود. می

توضیحیایدريادداشتهایگزارشگریبودجهواحدبندی،دورهوشخصیت،طبقهحسابداریافشایمبنای

مهاخی، اطالعهاتی درخصهوص مبنهای      باید در یادداشهتیای توضهیحی وهورتیای    گزارشگس واحد . 22

 بندی بودج  افشا کند. و طبق  حسابداری

گرفته  بکاردر تهیه بودجه با مبنای حسابداری  استفاده موردمبنای حسابداری  است ممکن . 21

تواند بر جريانهای نقدی باشد،  متفاوت باشد. تأکید بودجه می  مالی شده در تهیه صورتهای

 مالی، جريانهای نقدی و اطالعات تعهدی را گزارش کند. حالیکه صورتهای در

مگالی،   سگت بگا صگورتهای   شده برای ارائه بودجه ممکن ا بندی پذيرفته شکل و نحوه طبقه . 22

بندی بودجه ممکن است برمبنای ماهیت، کارکرد، برنامه  مثال، طبقه عنوان بهمتفاوت باشد. 

 يا فعالیت باشد.

افشگای   بگه  ملگز  استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره يب، واحدهای گزارشگرر را   . 23

ند. افشگای مبنگای   ک مالی می های مهم حسابداری در يادداشتهای توضیحی صورتهای رويه

کننگدگان در در    شده برای تهیه بودجه بگه اسگتفاده   بندی پذيرفته حسابداری و نحوه طبقه

مالی کمگب خواهگد    بهتر رابطه بین بودجه و اطالعات حسابداری افشا شده در صورتهای

 کرد.
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 .ماخی، دوره بودج  را افشا کند باید در یادداشتیای توضیحی وورتیای گزارشگس واحد . 21

شود. افشگای دوره بودجگه، در مگواردی کگه      مالی، حداقل سالی يکبار ارائه می صورتهای . 28

مگالی اسگت، بگه     دوره بودجه متفاوت از دوره گزارشرری پذيرفته شده برای صگورتهای 

ای و مقايسگه   مالی در در  بهتر ارتباط بگین اطالعگات بودجگه    کنندگان صورتهای استفاده

کمب خواهد کرد. افشگای دوره بودجگه در مگواردی کگه دوره      مالی، بودجه با صورتهای

کننگدگی مگرثری خواهگد داشگت،      مالی يکسان باشد نقش تأيید بودجه با دوره صورتهای

 شود. ای نیز تهیه می دوره مالی میان که بودجه و صورتهای خصوصاً زمانی

منظور شهده در بودجه     ماخی، واحدهای باید در یادداشتیای توضیحی وورتیای گزارشگس واحد . 21

 خود را مشخص کند.

کنگگد  اسگگتانداردهای حسگگابداری بخگگش عمگگومی، واحگگدهای گزارشگگرر را ملگگز  مگگی   . 22

شگده   مالی تهیه خود را تهیه کند. صورتهای کنترلمالی تلفیقی واحدهای تحت  صورتهای

 کنترل کننده از بودجه دولت و شرکتهای تحت در سطح کل دولت شامل واحدهای استفاده

کنندگان را در تعیین اينکه  باشد. افشای واحدهای منظور شده در بودجه، استفاده دولت می

واحد ، وابسته به بودجه بوده است و چرونه شخصیت گزارشرر واحدتا چه حد فعالیتهای 

مگالی اسگت،    در صورتهایواحد گزارشرری در بودجه، متفاوت از شخصیت  گزارشرری

 کمب خواهد کرد.

مقايسهبامبالغمندرجدرصورتهایمالی طبیقعملکردبرمبنایقابلصورتت

مقایسه    ماخی با بودج  متفاوت است، عملكسد بسمبنای قابل در مواردی ک  مبنای تیی  وورتیای . 22

ماخی، تطبیق داده شود. همچنین هسگونه  تفهاوت در    با بودج  باید با مباخغ مسبوط در وورتیای

بندی، دوره و شخصیت گزارشگسی نیز بایهد مشهخص گهسدد.  ایهن وهورت       مبنای تیی  و طبق 

 ماخی افشا شود. یادداشتیای توضیحی وورتیای  درتطبیق باید 

توانگد   مگالی مگی   مقايسه با مبالغ مندرج در صورتهای تفاوتهای بین عملکرد بر مبنای قابل . 29

 بندی شود: موارد زير طبقه قالب در
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بنگايی غیگر از مبنگای حسگابداری     دهد که بودجه بر م نی رخ میتفاوت در مبنا، زما الف.

شده باشد. برای مثال ممکن است بودجه برمبنای  مالی تهیه عمل در صورتهای مورد

 اسگت  ممکگن شگده باشگد. همچنگین     مالی برمبنای تعهدی تهیه نقدی و صورتهای

 ؛مالی و بودجه وجود داشته باشد بندی صورتهای تفاوتهايی در نحوه طبقه

افتگد کگه دوره بودجگه، متفگاوت از دوره      بندی، هنرامی اتفاق مگی  تفاوت در زمان . ب

 مالی باشد؛ و گزارشرری صورتهای

هگا يگا    افتد که برخی برنامگه  گزارشرری، وقتی اتفاق میواحد تفاوت در شخصیت  . پ

 گزارشگرر  واحگد مالی منظور شده باشد، اما در بودجگه   واحدها در تهیه صورتهای

 لحاظ نشده باشد. 

 این استاندارد اخزامی نیست. طبق بسدوره قبل،  ب  مسبوطای  ارائ  اطالعات مقایس  . 32

طبق اين استاندارد، ارائه مقايسه عملکرد دوره قبل با بودجه دوره قبل و همچنین توصیف  . 31

 داليل انحراف بین آنها الزامی نیست.

تاريخاجرا

اول فهسوردین  ماخی ک  دوره ماخی آنیها از تهاری     کلی  وورتیای مورد دراخزامات این استاندارد  . 32

 .االجساست شود، الزم و بعد از آن شسوع می 4391
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گیریمبانینتیجه

 شود. محسوب نمی 2استاندارد شماره  از اين پیوست بخشی

دامنهكاربرد

مسئولیت پاسخرويی دولت مستلز  مقايسه عملکرد با بودجه و انتشار آن برای اطالع ايفای  . 1

گیرد. ايگن   هدف ارتقای شفافیت فعالیتهای دولت صورت می عمو  است. چنین الزاماتی با

قبال بودجه خگود مسگئولیت پاسگخرويی عمگومی      استاندارد برای کلیه واحدهايی که در

 دارند، کاربرد دارد.

گزارشگرری   سال مالی است. يبدولت برای  های برنامهمالی  تصويرکننده  منعکس ،بودجه . 2

بگه ارتقگای شگفافیت     هگای مگالی منجگر    قبال اين برنامه از اجرای بودجه در نتايج حاصل

مالی گرديده و يب عنصگر مهگم در ايفگای مسگئولیت پاسگخرويی واحگدهای        صورتهای

مالی،  در صورتهای عملکردو  ای بودجهشود. انعکاس مقايسه مبالغ  گزارشرر محسوب می

هگا   بینگی  کند که آيا منگابع، طبگق پگیش    کننده در ارزيابی اين موضوع کمب می به استفاده

 عملکرديا خیر. در اين استاندارد، واژه شده و طبق بودجه به مصرف رسیده است  تحصیل

 گرفته شده است. بکاراز اجرای بودجه  حاصل نتايجبرای توصیف 

پیش از اين استاندارد نیز مقايسه عملکرد با بودجه واحگدهای بخگش عمگومی در قالگب      . 3

صورتحساب عملکرد بودجه ساالنه کگل کشگور، گگزارش تفريگغ بودجگه، يادداشگتهای       

از نظر اين رويه، گرديد.  مالی يا ساير گزارشهای مشابه تهیه و ارائه میتوضیحی صورتهای 

است و ايگن اسگتاندارد    مناسبیرويه کمیته تدوين استانداردهای حسابداری بخش عمومی 

 برای تقويت آن منتشر شده است.

ضرورتتدويناستاندارد

، ايفگای مسگئولیت   عملکرد مقايسه بودجه و تهیه صورتکاربرد الزامات اين استاندارد در  . 4

 .بخشد قبال عملکرد را ارتقا می در عمومی پاسخرويی
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مقايسهعملکردبابودجه

طبق اين استاندارد، ارائه مقايسه مبالغ بودجه اولیه با نهايی و بودجه نهايی با عملکگرد بگر    . 8

سازد تا از  کنندگان را قادر می مقايسه، ضروری است. اين الزامات، استفاده يب مبنای قابل

تفاوت بین مبالغ بودجه اولیه با نهايی و بودجه نهايی با عملکرد آگگاه شگوند. طبگق ايگن     

طريق يادداشتهای توضگیحی   از نیز عملکرد با بودجه بااهمیتاستاندارد توضیح تفاوتهای 

مگالی را ارتقگاو و    فشای اين اطالعات، شفافیت صگورتهای شود. ا مالی افشا می صورتهای

 دهد. پاسخرويی را افزايش می

افشایبودجهاولیهونهايی

طگی دوره،   ممکگن اسگت   شگود و  دوره گزارشرری تهیگه مگی   از شروع اساساً قبل بودجه . 1

لیگه و  شود. افشای بودجه او داليلی مانند تغییر در شرايط اقتصادی، بودجه اولیه اصالح  به

مالی از اهمیگت و میگزان تغییگرات     صورتهای کنندگان استفادهنهايی برای اطمینان از اينکه 

 بودجه اولیه طی دوره آگاه هستند، ضروری است.

جملگه تغییگر در    دلیل تغییر در سیاستهای دولت، از است به اصالحات بودجه اولیه ممکن . 2

بینگی نشگده رخ دهگد. افشگای      اقتصادی پیشاولويتهای دولت طی دوره بودجه، يا شرايط 

درون بودجه  از جابجايی اعتبارات حاصلجمله اينکه آيا اين تغییر  توضیح داليل تغییر، از

است يا ساير عوامل، برای ايفای مسئولیت پاسخرويی ضروری است و اطالعات مفیگدی،  

کند. اين توضیحات  ی، ارائه ماقتصادی برای تحلیل تأثیرات مالی حاصل از تغییر در شرايط

مگالی   با صورتهای گزارشهای منتشر شده، مرتبط ساير يا توضیحیتواند در يادداشتهای  می

 ارائه شود.

صورتهایمالیبودجهومبانیتهیه

طگور   . بگه بکار گرفته شگود  ممکن است مبانی متفاوتی مالی برای تهیه بودجه و صورتهای . 5

مبنای تعهدی و بودجه برمبنای نقدی تهیه و ارائه شود. بر مالی  مثال ممکن است صورتهای
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توانگد همچنگین حاصگل تفگاوت در دوره      مالی می تفاوت میان مبنای بودجه و صورتهای

 باشد. بندی طبقهزمانی، شخصیت گزارشرر و يا نحوه 

اسگتفاده در تهیگه    اساس مبانی مگورد بر دباي عملکرد بودجه و طبق اين استاندارد، مقايسه . 9

، بگرای  بنگدی  طبقگه و  حسگابداری نظر شکل و نحوه ارائه، اصطالحات، مبنگای   )از ودجهب

وجود شخصیت گزارشرر و دوره مالی که بودجه برای آن تصويب شده است، ارائه شود. 

نتیجگه در شگرايطی کگه     درمبنای يکسان، مقايسه بودجه و عملکرد را میسگر مگی سگازد.    

صیت گزارشرر تفاوت وجود دارد، مبگالغ مگنعکس   بندی يا شخ ، زمانی حسابداریمبنا در

شکل قابل مقايسه با بودجه، تجديد ارائه  به دباي مقايسه بودجه با عملکرد صورت درشده 

 گردد.

مگالی و بودجگه،    کننگدگان در در  ارتبگاط میگان صگورتهای     منظور کمب بگه اسگتفاده   به . 11

اند، اين استاندارد، تطبیق  تهیه نشدهمالی و بودجه برمبنای يکسانی  که صورتهای شرايطی در

کند و همچنین ارائگه   مالی را الزامی می عملکرد برمبنای بودجه با مقادير متناظر در صورتهای

 گیرد. بندی و شخصیت گزارشرر صورت می اين تفاوتها به تفکیب تفاوت در مبنا، زمان

ورتهای مالی پذيرفتگه شگده   در مفاهیم نظری گزارشرری مالی، مبنای تعهدی برای تهیه ص . 11

در صورتی که بودجه هم اکنون بر مبنای نقدی تهیه می شود. لذا مقايسه بودجگه و   است،

صورت ستونهای اضافی در صورتهای مالی امکان پذير نیست و بايگد در يگب    عملکرد به

صورت يکسان بودن مبنا، ارائه اطالعگات   بر اين، در صورت جداگانه گزارش شود. عالوه

 تر است. فهم کنندگان قابل صورت مجزا برای استفاده مقايسه بودجه و عملکرد به

ایعدمالزامبهافشایمبالغمقايسه

بگه   دوره قبگل و توضگیحات مربگوط     مقايسه بودجه و عملکردافشای  ،اين استانداردطبق  . 12

 نیست.جاری، الزامی  مالی دوره تفاوتهای مهم آنها در صورتهای
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قبال رعايت  گزارشرر در پاسخرويی واحد مسئولیتز اين استاندارد بر تقويت ايفای تمرک . 13

ای  الزا  بگه افشگای اطالعگات مقايسگه    . بودجه مصوب طی دوره گزارشرری جاری است

 شود. میتر شدن الزامات گزارشرری  به پیچیده منجر
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مقايسهبودجهوعملکرد ایازساختارصورتنمونه

 

منظگور آشگنايی بگا نحگوه اجگرای الزامگات منگدرج در اسگتاندارد حسگابداری           اين پیوست به

شود. استاندارد حاضر، اجگزای   از استاندارد محسوب نمی شده است و بخشی عمومی تهیه بخش

و  صورت افشا شود اين مقايسه بودجه و عملکرد و حداقل مواردی را که الز  است در صورت

صورت يا در يادداشتهای توضیحی ارائه شود، را  اين است در همچنین اقال  ديرری را که ممکن

بگه   ای از چرونری رعايت الزامگات مربگوط   پیوست، ارائه نمونه اين مشخص کرده است. هدف

مقايسه بودجه و عملکرد  راستا، دو نمونه از صورت اين ای است. در نحوه ارائه اطالعات بودجه

هگای   شگده اسگت. نمونگه    واحدهای گزارشرر، ارائه ساير برای کل دولت و ديرری برای)يکی 

مگالی در اسگتاندارد حسگابداری     صورت تغییرات در وضعیت و مالی وضعیت صورت به مربوط

صگورت لگزو  و بگرای     شده است. در ارائه “مالی صورتهاینحوه ارائه ” 1عمومی شماره  بخش

ارائگه و   توان نحگوه  ، میگزارشرر واحگد اطالعات در شرايط خا  هربه ارائه مطلوب  دستیابی

شده  بینی پیش منابع و مصارفشده تما  طبقات  ارائه های شرح اقال  اصلی را تغییر داد. در نمونه

حسب نگوع فعالیگت خگود     گزارشرر ممکن است برخی از اين طبقات را بر واحگد هر امااست، 

 باشد. دارا 
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واحدگزارشگرنمونه)كلدولت(

تلفیقیوعملکردعمومیصورتمقايسهبودجه

31×9ماه اسفند92به برایسالمالیمنتهی

 

يادداشت

عملکردبرمبنایبودجه

قابلمقايسه

تفاوتبودجه

نهايیوعملکرد نهايیاولیه 

ريالريالريالريال

   منابع

 ... ... ... ... 4 درآمدهای عمومی

 ... ... ... ... 8 درآمدهای اختصاصی

 ... ... ... ... 1 ای واگذاری دارايیهای سرمايه

 ... ... ... ... 2 واگذاری دارايیهای مالی

 ... ... ... ...  منابعجمع 

   مصارف

..) 5 های عمومی هزينه

.) 

(..

.) 

(...) (...) 

 ،...) ،...) ،...) ،...) 9 های اختصاصی هزينه

..) 11 ای تملب دارايیهای سرمايه

.) 

(..

.) 

(...) (...) 

 ،...) ،...) ،...) ،...) 11 تملب دارايیهای مالی

 ،...) ،...) ،...) ،...)  مصارفجمع 

 ... ... ... ...  خالص

 
 مالی است. يادداشتهای توضیحی ............ تا .......... جزوالينفب صورتهای
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)كلدولت(واحدگزارشگرنمونه

يادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی

31×9ماه اسفند92به سالمالیمنتهی

حسابداریهایخالصهاهمرويه

مالی، متفاوت است. بودجگه برمبنگای نقگدی و     مبنای حسابداری تهیه بودجه و صورتهای ،1)

باشد.  حسب ماهیت می دو بر بندی هر شده است. طبقه مالی برمبنای تعهدی تهیه صورتهای

 مالی، يکسان است. همچنین سال مالی و شخصیت گزارشرر بودجه و صورتهای

سايريادداشتهایتوضیحی

........ ...........در تگگاريخ . ............... بودجگگه مگگتمم و ............بودجگگه اولیگگه در تگگاريخ ... ،2)

طگور کامگل در    آن بگه  مگتمم تصويب رسیده است. اهداف و سیاستهای بودجه اولیه و  به

 مالی، ارائه شده است. صورتهای توضیحیيادداشتهای 

رابطگه بگا طرحهگای تملگب      % در8میگزان   بگه نهايی  بودجه به نسبتمازاد مخارج واقعی  ،3)

 ای است. دارايیهای سرمايه
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(درآمدهایعمومی4)
 

عملکردبرمبنایبودجه 

مقايسه قابل

تفاوتبودجه

نهايیوعملکرد نهايی اولیه 

ريالريالريالريال

 ... ... ... ... بخش اول: درآمدهای مالیاتی
 ... ... ... ... از مالکیت دولت بخش سو : درآمدهای حاصل

 ... ... ... ... از فروش کاالها و خدمات درآمدهای حاصل چهار :بخش 
 ... ... ... ... از جرايم و خسارات : درآمدهای حاصلپنجمبخش 

 ... ... ... ... بخش ششم: درآمدهای متفرقه
 ... ... ... ... جمع درآمدهای عمومی

(درآمدهایاختصاصی5)
 

عملکردبرمبنایبودجه 

مقايسه قابل

تفاوتبودجه

نهايیوعملکرد نهايی اولیه 

ريالريالريالريال

 ... ... ... ... بخش اول: درآمدهای مالیاتی
 ... ... ... ... از مالکیت دولت بخش سو : درآمد حاصل

 ... ... ... ... از فروش کاالها و خدمات بخش چهار : درآمدهای حاصل
 ... ... ... ... از جرايم و خسارات بخش پنجم: درآمدهای حاصل
 ... ... ... ... بخش ششم: درآمدهای متفرقه

 ... ... ... ... جمع درآمدهای اختصاصی
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ای(واگذاریدارايیهایسرمايه6)

عملکردبرمبنایبودجه 

مقايسه قابل

تفاوتبودجه

نهايیوعملکرد نهايی اولیه 

ريالريالريالريال

 ... ... ... ... های نفتی از فروش نفت و فرآورده بند اول: منابع حاصل
 ... ... ... ... از فروش اموال ]منقول و غیرمنقول[ بند دو : منابع حاصل

 ... ... ... ... ای از واگذاری دارايیهای سرمايه جمع منابع حاصل

(واگذاریدارايیهایمالی7)

عملکردبرمبنایبودجه 

مقايسه قابل

تفاوتبودجه

نهايیوعملکرد نهايی اولیه 

ريالريالريالريال

 ... ... ... ... از فروش اوراق مشارکت بند اول: منابع حاصل
 ... ... ... ... از تسهیالت خارجی از استفاده بند دو : منابع حاصل

 ... ... ... ... موجودی حساب ذخیره ارزی از از استفاده منابع حاصلبند سو : 
 ... ... ... ... از دريافت اصل وامها بند چهار : منابع حاصل
 ... ... ... ... از واگذاری شرکتهای دولتی بند پنجم: منابع حاصل
 ... ... ... ... از برگشتی پرداختهای سالهای قبل بند ششم: منابع حاصل

 ... ... ... ... ای واگذاری معادن و طرحهای تملب دارايیهای سرمايهاز  تم: منابع حاصلشبند ه
 ... ... ... ... از واگذاری دارايیهای مالی جمع منابع حاصل
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هایعمومی(هزينه8)
 

عملکردبرمبنایبودجه 

مقايسه قابل

تفاوتبودجه

نهايیوعملکرد نهايی اولیه 

ريالريالريالريال

 ... ... ... ... جبران خدمت کارکنانفصل اول: 
 ... ... ... ... از کاالها و خدمات فصل دو : استفاده
 ... ... ... ... های اموال و دارايی فصل سو : هزينه

 ... ... ... ... فصل چهار : يارانه
 ... ... ... ... فصل پنجم: کمکهای بالعوض

 ... ... ... ... فصل ششم: رفاه اجتماعی
 ... ... ... ... ها فصل هفتم: ساير هزينه

 ... ... ... ... های عمومی جمع هزينه

هایاختصاصی(هزينه2)
 

عملکردبرمبنایبودجه 

مقايسه قابل

تفاوتبودجه

نهايیوعملکرد نهايی اولیه 

ريالريالريالريال

 ... ... ... ... فصل اول: جبران خدمات کارکنان
 ... ... ... ... از کاالها و خدمات استفاده فصل دو :

 ... ... ... ... های اموال و دارايی فصل سو : هزينه
 ... ... ... ... فصل چهار : يارانه

 ... ... ... ... فصل پنجم: کمکهای بالعوض
 ... ... ... ... فصل ششم: رفاه اجتماعی

 ... ... ... ... ها فصل هفتم: ساير هزينه
 ... ... ... ... های اختصاصی هزينهجمع 
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ای(تملکدارايیهایسرمايه31)
 

عملکردبرمبنایبودجه 

مقايسه قابل

تفاوتبودجه

نهايیوعملکرد نهايی اولیه 

ريالريالريالريال

 ... ... ... ... فصل اول: ساختمان و ساير مستحدثات
 ... ... ... ... آالت و تجهیزات فصل دو : ماشین

 ... ... ... ... فصل سو : ساير دارايیهای ثابت
 ... ... ... ... از موجودی انبار فصل چهار : استفاده

 ... ... ... ... فصل پنجم: اقال  گرانبها
 ... ... ... ... فصل ششم: زمین

 ... ... ... ... ساير دارايیهای تولید نشدهفصل هفتم: 
 ... ... ... ... ای سرمايهجمع تملب دارايیهای 

(تملکدارايیهایمالی33)
 

عملکردبرمبنایبودجه 

مقايسه قابل

تفاوتبودجه

نهايیوعملکرد نهايی اولیه 

ريالريالريالريال

 ... ... ... ... واگذاری سها 
 ... ... ... ... مشارکت بازپرداخت اصل اوراق

 ... ... ... ... بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی
 ... ... ... ... تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل

 ... ... ... ... بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات
 ... ... ... ... ای واگذاری طرحهای تملب دارايیهای سرمايه

 ... ... ... ... المللی گذاری کمکهای فرهنری و اقتصادی بین سرمايه
 ... ... ... ... دارايیهای مالیجمع تملب 

  



 2  شماره  بخش عمومی استاندارد حسابداري

 اي در صورتهاي مالی نحوه ارائه اطالعات بودجه

 ادامه -2پیوست شماره 

 

 111 

...(واحدگزارشگرنمونه)عنواندستگاهاجرايی....رديفدستگاهاجرايی

وعملکردعمومیصورتمقايسهبودجه

31×9ماه اسفند92به برایسالمالیمنتهی

 

يادداشت

عملکردبرمبنایبودجه

قابلمقايسه

تفاوتبودجه

نهايیوعملکرد نهايیاولیه 

ريالريالريالريال

   منابع
 ... ... ... ...  محل اعتبارات هزينه عمومی دريافتی از
 ... ... ... ...  محل اعتبارات هزينه اختصاصی دريافتی از
 ... ... ... ...  ای محل اعتبارات تملب دارايیهای سرمايه دريافتی از
 ... ... ... ...  دارايیهای مالیمحل اعتبارات تملب  دريافتی از

 ... ... ... ...  منابعجمع 
   مصارف

..)  های عمومی هزينه

.) 

(..

.) 

(...) (...) 

 ،...) ،...) ،...) ،...)  های اختصاصی هزينه

..)  ای تملب دارايیهای سرمايه

.) 

(..

.) 

(...) (...) 

 ،...) ،...) ،...) ،...)  تملب دارايیهای مالی
 ،...) ،...) ،...) ،...)  مصارفجمع 

 ... ... ... ...  مصرف نشده مازاد وجوه

     طرفدولت وجوهدريافتیاز

 ... ... ... ...  درآمدهای عمومی

 ... ... ... ...  درآمدهای اختصاصی

 ... ... ... ...  ای واگذاری دارايیهای سرمايه

 واگذاری دارايیهای مالی
 ... ... ..

. 

.

.

. 

 ... ... ... ...  جمع

 مالی است. يادداشتهای توضیحی ............ تا .......... جزوالينفب صورتهای



 2  شماره  بخش عمومی استاندارد حسابداري

 اي در صورتهاي مالی نحوه ارائه اطالعات بودجه

 ادامه -2پیوست شماره 

 

 112 

)عنواندستگاهاجرايی...،رديفدستگاهاجرايی...(واحدگزارشگرنمونه

يادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی

31×9ماه اسفند92به سالمالیمنتهی

حسابداریهایخالصهاهمرويه

مالی، متفاوت است. بودجگه برمبنگای نقگدی و     مبنای حسابداری تهیه بودجه و صورتهای ،1)

باشد.  حسب ماهیت می دو بر بندی هر است. طبقه تهیه شده مالی برمبنای تعهدی صورتهای

 مالی، يکسان است. همچنین سال مالی و شخصیت گزارشرر بودجه و صورتهای

سايريادداشتهایتوضیحی

....... بگه  ............ در تگاريخ .. .......... بودجگه  مگتمم  و ............بودجه اولیه در تگاريخ ......  ،2)

طگور کامگل    اهگداف و سیاسگتهای بودجگه اولیگه و مگتمم آن بگه       تصويب رسیده است.

 شده است. ، ارائه... توضیحی يادداشت در

رابطگه بگا طرحهگای تملگب      % در8میگزان   به بودجه نهايی بگه  مازاد مخارج واقعی نسبت ،3)

 ای است. دارايیهای سرمايه

گزارشگرر نمونگه    هزينه، برنامه و رديف مطابق با واحگدفصول درآمدها و هزينه برحسب  ،4)

 شود. )کل دولت، تهیه و گزارش می



 

 

 

 


