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 مقدمه

يي است ، متعلق به واحدهاماليفرضيات بديهي حسابداري اين است كه اطالعات  از يكي .9

 طريدق  ازاين واحددها،  اطالعات مالي اداري.  ياقراردادي قانوني، سازماني ساختارهاي  با

 .شود ميكنندگان ارائه  به استفادهگزارشهاي مالي 

رهاي الزم براي تشخيص واحدهاي بخد  عمدومي اسدت كده     ارائه معيا، هدف اين بيانيه .1

 گزارشهاي مالي تهيه و ارائه كنند.بايد ايفاي وظيفه پاسخگويي  منظور به

 يفعاليتهايو  مبادالت ،رويدادها  ،ها زيرمجموعهكننده  مشخص واحد گزارشگرمحدوده يک  .3

اي تعيدين   شيوهبايد به   واحد گزارشگر. خواهد شدمنعكس آن  ه در گزارش مالياست ك

 .كندآن ارائه وضعيت مالي و عملكرد از  يتصوير مناسبگردد كه گزارشهاي مالي آن 

 واحد گزارشگرتعريف داليل 

اطميندان از  حصدو    ،مفهوم واحد گزارشگراز  يروشن درکدليل براي داشتن  ترين عمده .4

دگان گزارشهاي كنن مربوط به واحد گزارشگر، براي استفادهمالي تمام اطالعات  شدنفراهم 

براي را از واحد گزارشگر  تصوير مشخصيواحد گزارشگر،   هحدودم تعيين. است آنمالي 

مربوط يا غيرمربوط بودن اطالعات صورتهاي  ،. چنين تعريفيكند ميكنندگان فراهم  استفاده

 سازد. مالي را مشخص مي

 :باشد مي زيرواحد گزارشگر، به شرح  تعيين محدودهساير داليل براي  .5

  اي زيرمجموعده براي تجميع اطالعات در هر سطح گزارشگري، هيچ  اينكهاطمينان از 

 .شود نميحذف 

  عملكرد واحدهاي گزارشگر.امكان انجام مقايسه 

 واحدهاي گزارشگر.و ارزيابي عملكرد تعيين مسئوليت  كمک به 
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 واحد گزارشگر ويژگيهاي

كده تمدام معيارهداي زيدر را      شود ميواحد گزارشگر محسوب  عنوان بهيک واحد زماني  .6

 باشد. داشته

بدراي اهدداف    آنكنندگاني كه بده گزارشدهاي مدالي بدا مقاصدد عمدومي        استفاده الف.

 گيري نياز دارند. پاسخگويي و يا تصميم

و اسدتفاده از سداير   اشد كه اجراي تمام يا قسدمتي از بودجده   سئولي بممقام داراي  ب .

 اشد.بو پاسخگوي عملكرد واحد داشته  عهده بهمنابع و كنتر  آن را 

مالي آن را  تهاي مالي، حوزه عمليات و وضعيتبه نحوي باشد كه صور آنمحدوده  . پ

 كند. مناسب منعكس ونح به

 تدوان  مي مثا  براي. هستند داراي شخصيت حقوقي مستقلاً ومعم واحدهاي بخ  عمومي .7

 شخصديت داشدتن  نام برد.  ينهادهاي عمومي غيردولتدولتي، يا  مؤسساتها،  از وزارتخانه

وجود سازماني مجزا با حق تأمين وجدوه، تملدک    نسبت بهترديد  هرگونه ،حقوقي مستقل

 .كند مي برطرفبدهي و استفاده از دارايي را  ايجاددارايي، 

اي عليرغم نداشتن  بخ  عمومي مانند طرحهاي تملک داراييهاي سرمايه عمليات از برخي .8

مصدرف مندابع    مدورد  دربراي مقاصدد پاسدخگويي   ست الزم ا، حقوقي مستقلشخصيت 

 گزارشهاي مالي جداگانه تهيده و ارائده كنندد.    يک شخصيت حسابداري قالب در ،عمومي

 شوند. واحدها نيز واحد گزارشگر محسوب مي گونه اينبنابراين 

 گروه گزارشگر

مجزا  چند واحد گزارشگركه دربرگيرنده دو يا  استگروه گزارشگر، يک واحد گزارشگر  .1

مدالک اصدلي تشدخيص واحددهاي      عندوان  بده ، معيدار كنتدر    در بخ  عمدومي  .باشد

. رديد گ ميقوانين و مقررات نشأت اين كنتر  عمدتاً از  دهنده گروه گزارشگر است. تشكيل

 طدور  بده كه هر يدک   باشند مي حقوقي مستقلداراي واحدهاي اي اجرايي هدستگاهبرخي 

كنندد. ايدن    ميو ارائه و گزارش مالي مستقل تهيه  ندگرد جداگانه واحد گزارشگر تلقي مي
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گروه گزارشدگر تلقدي    عنوان بهواحدهاي تحت كنتر  خود دستگاههاي اجرايي همراه با 

 گزارش مالي واحد تهيه و ارائه شود. آن بايدشوند كه براي  مي

آن استفاده از منابع و توانايي هدايت سياستهاي مالي و عملياتي  معناي بهنتر  يک واحد ك .91

 بنابراين كنتر  مستلزم احراز دو شرط زير است: .است نظر موردبراي دستيابي به اهداف 

  ي( هدا )عملياتي و مالي واحدد استراتژيک سياستهاي  هدايتقدرت  كننده واحد كنتر

 را داشته باشد. شونده كنتر 

  ارائده   جملده  ازود اهداف خد  جهت دررا  شونده منابع واحد كنتر  كننده واحد كنتر

 نتيجده بده كدار گيدرد يدا از      خدمات عمومي و اعما  ساير وظايف حاكميتي دولت

 فعاليتهاي آن منتفع يا متحمل هزينه شود.

اي است كه  گونه به شونده ي( كنتر ها)و واحد كننده واحد كنتر ي كه رابطه بين رددر موا .99

بايدد اطالعدات كداملي     رگدروه گزارشدگ  گزارشهاي مالي وجود دارد، فوق  شرط دو هر

 دهنده آن را ارائه دهد. ي تشكيلواحدها مجموعه خصوص در

تواندد   اما نمي ،اداره واحد ديگري را دارد قانوني قدرتواحد صرفاً يک در برخي موارد،  .91

بدراي  آن نتايج فعاليتها يدا اسدتفاده از مندابع     از ناشياز چنين قدرتي براي افزاي  منافع 

اي  گونده  بده ه چنين واحددهايي  ماهيت رابط بنابراين د استفاده كند.دستيابي به اهداف خو

واحدد سدبب ارائده نادرسدت      مجموعده  يدک  عنوان بهآنها  اطالعات مالي است كه ارائه

 .گردد ميگزارشگري مالي گزارشهاي مالي و عدم دستيابي به اهداف 

ياسدتهاي  س قدرت هددايت واحدهايي كه از منافعي را واحد يک  ،ممكن است مواردي در .93

 فعاليدت  نتيجده  درهدايي را   و يا هزينه كندكسب  داردنرا عملياتي و مالي آنها استراتژيک 

 راستاي در نظر مورد به هدايت واحدقادر  ، چنين واحدي. در اين مواردگردد متحمل  هاآن

 هاييواحدچنين و ماهيت رابطه  باشد نمي ودبه اهداف خدستيابي منابع آن براي از استفاده 

واحدد سدبب تدأمين    مجموعده  يک  عنوان بهآنها  اطالعات مالي اي است كه ارائه گونه به
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گدروه   جدز  تدوان   را نمدي  ييين واحددها چند  بنابراين شود. گزارشگري مالي نمياهداف 

 قرار داد.عنوان يک مجموعه واحد(  )به گزارشگر

 يک واحد گزارشگر عنوان به دولت

 .باشدند  مدي ن آ در اختيدار مندابع   قبدا   درولدت  خدواهي از د  داراي حق پاسخ شهروندان .94

نحوه استفاده از اين منابع پاسدخگوي   مورد دربايد دارد و  اختيار دراي  منابع عمده دولت

تهيه براي پاسخگويي به عموم علت، دولت بايد گزارشهاي مالي  همين به. شهروندان باشد

گيدري و پاسدخگويي بده     يماطالعاتي براي اهداف تصم حاويند. چنين گزارشهايي بايد ك

 گان باشد.كنند ي از استفادهوسيع طيف

 يک واحد گزارشگر عنوان بهدولت  تشخيص واحدهاي زيرمجموعه معيارهاي

واحد گزارشدگر منظدور شدوند     عنوان بهتشخيص واحدهايي كه بايد در گزارشهاي مالي دولت  .95

يري جلدوگ از بروز ابهام ين زمينه گيري در ا به هنگام تصميمند ارائه معيارهاي خاص است تا نيازم

. بدراي احدراز ايدن معيدار بايدد      معيار اصلي اسدت  كل كشور نهشود. در اين رابطه بودجه ساال

 كل كشور منظور شده باشد. در بودجه ساالنهگزارشگر واحد هر مجموعه منابع و مصارف 

، نتيجده  ردو  منظور نشده باشد كل كشورنه بودجه ساال درممكن است واحد  مواردي در .96

صدورتهاي   ،اهداف گزارشگري مدالي  نظر از شود ميتنها درنظر گرفتن معيار اصلي باعث 

، شدده  يداد اصدلي  معيدار  ب ادر غيد . بندابراين،  كامل نباشددولت مقاصد عمومي  مالي با

 عندوان  بده بايد جز  مجموعه دولدت  احراز مجموع معيارهاي زير، يک واحد  صورت در

 :شود گرفته درنظر گزارشگرواحد 

  انجام وظايف برخوردار باشد. دراز قدرت حاكميت دولت 

 .طبق قانون در تملک دولت باشد 

 .تحت مديريت مستقيم دولت باشد  


