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 مقدمه

هدف اساسی گزارشگری مالی در بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفاای ظیففاه    . 1

اسالمی ایران، حق حاکمفات   اساسی جمهوری مقابل ملت است. در قانون پاسخگویی در

بار   کمفت مطلقحا”قانون اساسی،  65ای برخوردار است. طبق اصل  ملت از جایگاه ظیژه

یش حااکم  ورا بر سرنوشات اجممااعی خا    اظ، انسان آن خداست ظ هم جهان ظ انسان از

جامعاه  عنوان ظکفل برای اداره  موجب قانون توسط مردم به که به اشخاصی“ ساخمه است.

اساسی،  قانون 111جمله طبق اصل  ازبرابر آنان پاسخگو باشند.  شوند باید در انمخاب می

اساسی ظ یا قوانفن عادی  موجب قانون حدظد اخمفارات ظ ظیایفی که به جمهور در رئفس”

گزارشاگری   .“برابر ملت ظ رهبر ظ مجلس شورای اسالمی مسئول اسات  عهده دارد در به

جمهاور   خصوص رئفس عمومی به مسئولفن بخش ترین ابزارهایی است که به مالی از مهم

ظ منابع عماومی  زمفنه تأمفن  در ظیژه به را کند تا بمواند نحوه ایفای ظیایف خود کمک می

 ای کارا، اثربخش ظ با رعایت صرفه اقمصادی نشان دهد. گونه رسانی به برای خدمت آنرف امص

طریاق دسامگاههای اجرایای بارای ارائاه       جمله درآمد نفت ظ مالفات از منابع عمومی از . 1

شاود.   صارف مای  آموزش، بهداشت، زیرسااخمها ظ امنفات ملای م    مانندخدمات عمومی 

عناوان ظکفال ماردم عمال      طور مسمقفم یا غفرمسمقفم باه  دسمگاههای اجرایی بهمسئولفن 

حاال حارار    قبال مصرف بهفنه این منابع به مردم پاساخگو باشاند. در   کنند ظ باید در می

طریق ارائه صورتحساب عملکرد بودجه ساالنه کال   بخش محدظدی از این پاسخگویی از

دیگری  مالی گزارشهایگفرد، لذا الزم است  بودجه صورت میتفریغ کشور ظ تهفه گزارش 

عملکرد دسمگاههای اجرایی بارای ارائاه باه ماردم ظ     نمایج برای انعکاس ظرعفت مالی ظ 

قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه  66گونه که طبق اصل  نمایندگان آنها تهفه شود. همان

عموم منمشر شود. برای نفز باید  ی مالیها، سایر گزارشگذاشمه شودعموم  دسمرس درباید 

اعممااد عماومی    افازایش  به ایجاد شفاففت ظتواند  میبرای عموم  مالی گزارشهایانمشار 

 کند. دظلت کمک  به
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باا   ماالی  گزارشاهای تمرکز اصلی مفاهفم نظری گزارشاگری ماالی بخاش عماومی بار       . 3

باا مقاصاد    ماالی  گزارشهایتهفه تواند در  این مفاهفم می عالظه، بهاست.  عمومی مقاصد

 خاص نفز مففد باشد.

شاامل   ماالی  گزارشهایکنندگان است.  اسمفاده هدف گزارشگری مالی، انمقال اطالعات به . 4

رغم ظجود اطالعاات زیااد در    کلفه گزارشهایی است که حاظی اطالعات مالی باشد. علی

عماومی   ظاحادهای بخاش  ، این گزارشها تنها منبع اطالعاتی درخصوص مالی گزارشهای

کنندگان جهت تأمفن نفازهای اطالعاتی خود از ساایر   نفست ظ در بسفاری از موارد اسمفاده

 کنند. منابع نفز اسمفاده می

شاود اماا گااه بارای      مالی تهفه می اساساً با هدف ارائه اطالعات مالی گزارشهایچه  اگر . 6

باا اطالعاات ماالی الزم     ی نفز همراهافزایش سودمندی این گزارشها ارائه اطالعات غفرمال

 باشد. می

  دامنه کاربرد

این عمومی تدظین شده است.  این بفانفه برای گزارشگری مالی ظاحدهای غفرانمفاعی بخش . 5

کاه اسامفاده از   اسات  ظاحادهایی  ها، مؤسسات دظلمی ظ ساایر   شامل ظزارتخانه هاظاحد

 .نفست گزارشگری مالی ظاحدهای انمفاعی برای آنها مناسب

 تعاریف

 :رفمه است با معانی مشخص زیر بکاردر این بفانفه،  اصطالحات ذیل . 7

شاده توساط    هاای تهفاه   بر داده  گزارشی است که دربرگفرنده اطالعات مالی مبمنی گزارش مالی:

مالی شامل اطالعاات مکمال    صورتهای بر عالظهباشد. گزارش مالی  سفسمم حسابداری مالی می

 باشد.  می

 طفاف  گزارشی است که هدف آن تأمفن نفازهای اطالعاتی مشمرک :عمومی مقاصدش مالی با گزار

 کنندگان است. اسمفاده ظسفعی از
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بارای ارائاه اطالعاات درخصاوص     عماومی اسات کاه     گزارش مالی با مقاصد :مالی صورتهای

 شود. تهفه می گرمالی ظاحد گزارشظ عملکرد مالی  ظرعفت

 لیویژگیهای محیط گزارشگری ما

به اهداف ایان دظ بخاش اسات. هادف      خصوصی مربوطبا عمومی  تفاظت اساسی بخش . 8

همافن دلفال    باه به سود است ظ  خصوصی در فعالفمهای اقمصادی، دسمفابی اساسی بخش

حد زیادی نشان  سهم نمفجه عملکرد را تا شاخصهای عملکرد مانند سود خالص ظ سود هر

ماردم اسات.    عماومی باه   ارائاه خادمات   عمومی، هادف اصالی،   دهد. اما در بخش می

 باشد. عمومی مشکل می دلفل تعففن شاخصهای کمی عملکرد در بخش همفن به

 در تعففن اهداف گزارشگری مالی درک ماهفت ظ ظیژگفهای محفط گزارشاگری، رارظری   . 9

گذارد ظ الزم اسات   است. مهممرین ظیژگفهای محفط فعالفت که بر گزارشگری مالی اثر می

در  ،توجاه قارار گفارد    عمومی ماورد  فن اهداف گزارشگری مالی ظاحدهای بخشدر تعف

 تشریح شده است. 17تا  11بندهای 

 تفکیک قوا

طریاق برگازاری انمخاباات باه      را از اخمفاار خاود  اسالمی، شهرظندان  نظام جمهوریدر  . 11

 منظاور  باه عالظه در کنار این تفویض اخمفاار،   کنند. به نمایندگان رسمی خود تفویض می

باه   قانون اساسی قوای حااکم  67اصل اسمفاده احممالی از قدرت، طبق وء جلوگفری از س

مطلقه امر ظ امامت امت تفکفاک شاده    نظر ظالیت مقننه زیر قضائفه ظ قوه مجریه، قوه قوه

 دهد. پاسخگویی را افزایش میبه  نفازتفکفک اساساً این  است.

 مسئولیت تأمین امنیت و رفاه عمومی

ظ دظلات   اسات تارین مسائولفت دظلات     تأمفن امنفت ظ رفااه عماومی شاهرظندان، مهام     . 11

، باارخالف رظ ایاان از. باشااد ماایفاارد  بااه منحصاار ای خصااوص دارای ظیففااه ایاان در

به این اهداف، اتخااذ تصامفمات صارفاً     عمومی برای دسمفابی خصوصی، در بخش بخش
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از منافع  دفاعبرای  است ممکنکشور  برای مثال، مالی نفست.فایده  -برمبنای تحلفل هزینه

 دهد. رغم اینکه جنگ، کسری بودجه را افزایش می ملی ظارد جنگ شود به

 ماهیت فرآیند سیاسی

یاا  شاده دظلات    های دظلمی، ارزیابی سفاسامهای اعماال   به حجم ظ ماهفت برنامه توجه با . 11

دلفل، شهرظندان برای  همفن یک از شهرظندان دشوار است. به تأثفرگذاری بر آن توسط هر

آظرند. طبعاً گرظههای بازر  تواناایی    به این هدف به تشکفالت گرظهی رظی می دسمفابی

 سازد. چند پراکندگی منافع، سازماندهی آنها را دشوار می تأثفرگذاری بفشمری دارند، هر

 ساختار تأمین منابع مالی

اخمفاار حکومات اسات. عاالظه      قانون اساسی انفال ظ ثرظتهای عمومی در 46طبق اصل  . 13

ظ تأمفن ظجوه  مالی منابعسایر به  فرد برای دسمرسی به دظلت دارای قدرت منحصربراین، 

کند، ظام بگفرد ظ پول منمشر کند. این اخمفاارات باه دظلات،     اخذتواند مالفات  است ظ می

 ای انبوه اما محدظد است. دهد که ذخفره تصرف در ثرظت کشور را می ظ امکان دخل

 گذاریهای زیربنایی سرمایه

در  گاذاریهای زیربناایی   سارمایه  ،توساعه هاای   دسمفابی به اهداف برناماه  منظور بهدظلت  . 14

سدها ظ امکانات آموزشی ظ  نقل، ظ هایی مانند فناظری ارتباطات، زیرساخمهای حمل حوزه

 دهد. بهداشمی انجام می

از مخاار    دارایفها بفشمنافع که  ظدر می خصوصی، انمظار عمومی همانند بخش در بخش . 16

قالااب  اقمصااادی دارایاای مشااخص اساات ظ در خصوصاای، منااافع آن باشااد. در بخااش

آنکاه   شود مگر شود. همچنفن دارایفها تحصفل نمی گفری می ظرظدی اندازه نقدی جریانهای

از مخاار  تحصافل ظ    آن بافش آتای  ظرظدی  نقادی  جریانهاای ارزش فعلی  رظدانمظار 

انمظاار   منافع ماورد ظ  عمومی معموالً این ترتفب ظجود ندارد باشد. در بخشنگهداری آن 

 شود. طریق ارائه خدمات محقق می بلکه از ،ظرظدی نقدی جریانهایطریق  اغلب نه از
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 های عمومی برابر رسانه مسئولیت در

 بر آزادی نشریات ظ مطبوعاات در بفاان مطالاب،    اساسی مبنی قانون 14به اصل  توجه با . 15

 مشاو   ند ظ دظلت بایاد شمه باشبر فعالفمهای دظلت نظارت داند نتوا میعمومی  های رسانه

ظیففاه پاساخگویی    یعمومی ابزار مؤثری برای ایفاا  های رسانه چنفن نظارتی باشد، زیرا

 باشند. می

 اهمیت بودجه

 اسمفاده موردبسفار گسمرده  صورت بهترین برنامه مالی دظلت است که  شده بودجه شناخمه . 17

گفرد. بودجه، ابزاری مهم بارای توافاق دربااره اهاداف ظ تخصافص مناابع بافن         قرار می

آظرد. بودجاه همچنافن    اظلویمهای گوناگون است ظ سفسممی برای کنمرل مخار  فراهم می

 کند. نفاز برای ارزیابی آثار اقمصادی سفاسمهای مالی دظلت را ارائه می اطالعات مورد

 عمومی بخش مالی گزارشهایلی اصکنندگان  استفاده

 شهروندان

اتکاای   باه بایاد  ایاران اماور کشاور     اساالمی  در جمهوری”، اساسی قانون 5طبق اصل  . 18

 منظاور ارزیاابی عملکارد مسائولفنی کاه      شهرظندان به بنابراین ..شود. عمومی اداره  آرای

باشاند.   عاات مای  نفازمناد اطال گفرناد   عهاده مای   اتکای این آرا اداره امور کشور را به به

نهاااد ظ مراکااز پژظهشاای جاازء ایاان گاارظه از  هااای عمااومی، سااازمانهای مااردم رسااانه

 شوند. کنندگان محسوب می اسمفاده

 کننده خدمات به عملکرد دظلت توجه دارند. شهرظندان، دریافت ابعاد مخملفشهرظندان از  . 19

نابراین سامانده ظ پفاماد   ظ ب از محل مالفات ظ سایر منابع عمومی هسمند هتأمفن شد عمومی

 نسالهای  ظ همچنافن معفشت خاانواده  دهند. شهرظندان نگران  ارزیابی قرار می آن را مورد

گزارشاهای   تحلفال  ظ تجزیههسمند. شهرظندان اغلب ظقت ظ توانایی محدظدی برای آینده 

ظ  کاارآیی اقمصادی،  خواهند اطمفنان یابند که دظلت با رعایت صرفه دظلت دارند. آنان می

خباری ظ گرظههاای   هاای   دهاد. از آنجاا کاه رساانه     را انجام می ظیایف خود یاثربخش
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 ،دنباشا  دهناده ایشاان مای     عمومی، به نوعی نمایناده شاهرظندان ظ ساازمان    منافع حافظ

 شهرظندان خواهان اطالعات بفشمری از آنان درباره فعالفمهای دظلت هسمند. بنابراین

 شوراها

نفاز   تقسفمات کشاوری یابد که این ظیففه در سطوح مخملف  د میپاسخگویی زمانی بهبو . 11

 مهماساسی( از ارکان  قانون 111صورت گفرد. شوراهای شهرسمان ظ اسمان )موروع اصل 

 کننده به نفازهای اطالعاتی آنان توجه شود. عنوان اسمفاده ظ باید به هسمندپاسخگویی 

 مجلس شورای اسالمی

از نمایندگان مردم است که با رأی مسامقفم آنهاا انمخااب     لاسالمی ممشک شورای مجلس . 11

حق تحقفق ظ تفحص در تمام امور کشور را  ،قانون اساسی 75به موجب اصل شوند ظ  می

شاود ظ   کشور توسط مجلس تصویب مای  ساله ظ بودجه ساالنه کل 6دارند. قوانفن برنامه 

گفارد.   نظارت قرار می توسط مجلس تحتاجرای آن  ،ترین اسناد مالی کشور عنوان مهم به

ساله ظ عملکرد ساالنه دظلت را به مجلس  6های  جمهور باید گزارش پفشرفت برنامه رئفس

انجاام مخاار     بر ایان، مجلاس دربااره عاوارم ظ مالفاتهاا ظ نحاوه       ارائه دهد. عالظه

 کند. گفری می تصمفم

ای گسامرده مشاارکت    گونه به به اهداف دظلت مجلس در اتخاذ تصمفمات اساسی نسبت . 11

به نفازهای شهرظندان ظ تخصفص  به تصویب قوانفن در پاسخ کند. این تصمفمات منجر می

شود کاه بار ظراعفت اقمصاادی، اجممااعی ظ فرهنگای        های گوناگونی می به برنامه منابع

فایاده ظ   -باه نماایج تحلفال هزیناه     توجه شهرظندان تأثفر دارد. این تصمفمات معموالً با

توجه باه ظیاایف    بااسالمی  شورای مجلس شود. اقمصاد کشور، اتخاذ می مالی آن بر آثار

 کنندگان اصلی گزارشهای مالی است. اسمفاده عهده دارد از مهمی که به

 رهبر

بر حسن اجرای سفاسامهای کلای    اساسی، رهبر مسئول نظارت قانون 111اصل  1بند طبق  . 13

مورد مجموعاه دظلات    ای انجام این مسئولفت، اساساً درنفاز بر نظام است. اطالعات مورد
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دظلت برابر رهبر مسئول است ظ باید اطالعات الزم درباره عملکرد  جمهور در است. رئفس

 به ایشان ارائه کند. را

 مقامات اجرایی

اقمصادی  امور خصوص ظزیر به ،جمهور ظ سایر مقامات مسئول از رئفس این گرظه ممشکل . 14

 جمهوری است. ریزی ظ نظارت راهبردی رئفس معاظن برنامه ظ دارایی ظ

ظ کشاور  مادت   مادت ظ کوتااه   مادت، مفاان   بلند های برنامه مقامات اجرایی، با اهداف . 16

مسئول اجرای طرحها  این مقامات، .سر ظ کار دارندبه تحقق این اهداف  سفاسمهای مربوط

عهاده   ها را به همچنفن مدیریت برنامه آنها باشند.می ظ فعالفمها در چارچوب قانون بودجه

 ظ اثربخشای انجاام شاود.    کارآییای که عملفات با رعایت صرفه اقمصادی،  گونه دارند به

 کنند. منظور ایفای بهمر ظیایف خود، از گزارشهای مالی اسمفاده می مقامات اجرایی به

 عمومی مقاصدبا  مالی گزارشهایکنندگان  نیازهای اطالعاتی استفاده

 عایت بودجهر

ای نبایاد از اعمباارات مصاوب تجااظز کناد ظ       اساسی، هاف  هزیناه   قانون 66طبق اصل  . 15

باه اجارای ایان اصال      مصرف برسد. اطالعاات مرباوط   ظجهی باید در محل خود به هر

گاردد.   گزارش تفریغ بودجه ارائه میگزارشهای مالی دسمگاههای اجرایی ظ نهایماً طریق  از

کنااد تااا در  کنناادگان را کمااک ماای عملکاارد بودجااه، اساامفادهبااه  اطالعااات مربااوط

 گذاریهای آینده ظ تخصفص منابع با آگاهی کافی عمل کنند. سفاست

به اطالعات بودجه ظ نحوه اجرای آن نفااز دارناد. بارای     مالی گزارشهایکنندگان  اسمفاده . 17

اطمفنان از  سمار کسبارزیابی پاسخگویی، شهرظندان ظ نمایندگان آنها خوا منظور بهمثال، 

 است ممکنای  بودجهمبالغ . فزظنی مصارف بر هسمندای  منابع، طبق الزامات بودجه مصرف

بفنی باشد. باالعکس   قابل پفش ریزی ناکارآمد، یا شرایط غفر بودجهبفانگر رعف مدیریت، 

هاا، کااهش    بفانگر کنمرل ماؤثر هزیناه   است ممکنای  بودن مصارف از مبالغ بودجه کممر

 یا تخصفص نامناسب منابع باشد.ظ مفت ظ کفففت خدمات ک
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محل فرظش نفات،   دریافمی از به ظجوه دظلت برای پاسخگویی نسبت گزارشگری مالی به . 18

چوب قانون بودجه ظ سایر اخذ مالفات ظ عوارم ظ سایر منابع ظ نحوه مصرف آن در چار

برای ایفای ایان مسائولفت،   . دسمگاههای اجرایی کند میقوانفن ظ مقررات مربوط، کمک 

بر ارائه اطالعات ررظری برای تهفه گزارش تفریاغ بودجاه، الزم اسات گزارشای      عالظه

شامل بودجه مصوب ظ ارقام ظاقعی، انحرافاات آن ظ توجفاه انحرافاات، تهفاه ظ هماراه      

 خود ارائه کنند. مالی صورتهای

 وضعیت مالی و عملکرد مالیارزیابی 

ظاقاع   اسامفاده  ماورد ارزیابی ظرعفت مالی ظ عملکارد ماالی    منظور به، مالی گزارشهای . 19

موقع تعهادات   ایفای به ظ ارائه خدمات درتوانایی دظلت  ارزیابی به. این گزارشها شود می

اطالعاات   ،قبل هایظ مقایسه آن با دظره جاریکند. ارزیابی نمایج عملفات دظره  کمک می

 سازد. م میکنندگان فراه اسمفاده برای سودمندی را

نفااز  ظ بدهفهای ظاقعی ظ احممالی دظلات   مالی منابع به راجعاطالعاتی  بهکنندگان  اسمفاده . 31

ساخمن منابع برای تسویه بدهفها را ارزیابی  توانایی دظلت در فراهماین اساس  تا بر دارند

تاا   کنناد  را بررسای مای   نقادی  جریانهایبه نمایج عملفات ظ  کنند. آنها اطالعات مربوط

گر مفزان توانایی یا ناتوانی دظلات در بازپرداخات   ننشا است ممکنرظندهایی را بفابند که 

کناد تاا    کنندگان کماک مای   بدهفهایش باشد. همچنفن، تحلفل رظندهای مذکور به اسمفاده

 بفنی کنند. درآمدهای آتی ظ تخصفص آن درآمدها را پفش

ها یا بهای خدمات، ظراعفت ماالی دظلات را    افزایش مالفات شهرظندان در ارزیابی احممال . 31

 کنند. دهند. آنها به منشاء منابع ظ محل مصرف آن نفز توجه می مدنظر قرار می

مردم در بررسی ظ تصویب بودجه سااالنه ظ قاوانفن برناماه، نفازمناد ارزیاابی      نمایندگان  . 31

نماایج   آنهاا بار  باشند.  می دسمرس درجمله ساخمار بدهی ظ منابع  ظرعفت مالی دظلت، از

هاا اطمفناان حاصال کنناد. مقاماات       از تحقق اهاداف برناماه  تا کنند  عملفات نظارت می

کنند. این اطالعات میقانونگذار، مفزان ظ منشاء منابع ظ مفزان ظ نوع مصارف را نفز بررسی 
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باه افازایش یاا کااهش      بودن بهای خدمات، نفاز معقولمورد  گفری در به آنها در تصمفم

 کند. ای کمک می مالی مخار  جاری ظ سرمایه ظ توانایی تأمفن مالفات،

از مبناای   اسامفاده  ،ارائه تصویری شفاف از ظرعفت مالی ظ عملکرد مالی دظلت منظور به . 33

صاورت   کند که تمام دارایفها ظ بادهفها در  ناپذیر است. این مبنا کمک می تعهدی اجمناب

ای کاه محقاق یاا تحمال      ها در دظره هزینهمنعکس شود ظ همه درآمدها ظ ظرعفت مالی 

 گزارش شود. نقد ظجهدر زمان ظصول یا پرداخت  صرفاً نه شود ظ می

 رعایت سایر قوانین و مقررات

 مفازان  کننادگان در ارزیاابی   تواند باه اسامفاده   می مالی گزارشهایدر  شده ارائهاطالعات  . 34

بار قاوانفن برناماه ظ     قررات، عالظهپایبندی دسمگاههای دظلمی به رعایت سایر قوانفن ظ م

 بودجه، نفز کمک کند.

 ، اثربخشی و صرفه اقتصادیکارآییارزیابی 

کفففات، کمفات ظ   ، به اطالعاتی درخصاوص  یقانونگذارمراجع  ظیژه بهکنندگان  اسمفاده . 36

با سایر همراه عمومی نفاز دارند. این اطالعات،  ارائه خدمات توسط ظاحدهای بخشبهای 

، اثربخشای ظ صارفه   کاارآیی کننادگان در ارزیاابی    دست آمده، باه اسامفاده    ت بهاطالعا

تاأمفن  تواند مبنایی برای تصامفمات   کند ظ می کمک می عمومی بخش اقمصادی فعالفمهای

ای باشد کاه ناه تنهاا    گونهنحوه ارائه چنفن اطالعاتی باید به دهی فراهم کند. مالی ظ رأی

 با یکدیگر، بلکه با دیگر کشورها را نفز امکان پذیر سازد.مقایسه اطالعات سالهای مخملف 

 سایر اطالعات

 اسات  ممکان عمومی بسفار ممناوع اسات ظ    کنندگان در بخش نفاز اسمفاده اطالعات مورد . 35

شاود.   ارائاه مای   عماومی  مقاصاد با  مالی گزارشهایطریق  از اطالعاتی باشد که از فراتر

پذیر نفست ظلای بایاد    نظری گزارشگری مالی امکان اطالعات در مفاهفم گونه این تشریح

 توجه قرار گفرد. این موروع مورد
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 کنندگان نیازهای اطالعاتی مشترک استفاده

تحقق فرآیند پاسخگویی، تخصفص منابع ظ برای  هکنند یک از گرظههای اسمفاده چه هر اگر . 37

تاوان   ند اماا مای  گفریهای اجمماعی ظ سفاسی نفازمند اطالعات خااص خاود هسام    تصمفم

طور کلی مشخص کرد. این نفازهای اطالعاتی  بهرا ها نفازهای مشمرک اطالعاتی این گرظه

 تواند شامل موارد زیر باشد: می

  برای ارائه خدمات  دسترس درانواع و ميزان منابع

 های آتی؛ در دوره

 شده  ميزان، منشاء و نحوه استفاده از منابع تحصيل

 طی دوره گزارشگری؛

 طی دوره و محل  شده ارائهشده خدمات  تمام بهاي

طريق فروش منابع طبيعی،  تأمين منابع آن از

 ماليات و استقراض؛

 اقتصادی مصرف منابع و  ، اثربخشی و صرفهکارآيی

 های مصوب؛ انطباق آن با بودجه

 به راجعجمله اطالعات  بينی شده از خدمات آتی پيش 

زان و منشاء منابع شده و مي تمام بينی بهاي پيش

 نياز برای آن؛ و مورد

  اطالعات مفيد در ارزيابی  سايراطالعات مالی و

 های دولت. پايداری عمليات و برنامه

 محتوای عمومی گزارشگری مالی

سو به دظلت کمک کند تاا مسائولفت پاساخگویی عماومی      گزارشگری مالی باید از یک . 38

نحاوه انجاام مسائولفت    تا کنندگان را قادر سازد  دهسوی دیگر اسمفا را ایفا کند ظ از خود

. ارائه اطالعاات زیار بارای    گفری به آنها کمک کند ظ در تصمفم مذکور را ارزیابی نمایند

 به این هدف ررظرت دارد: دسمفابی

 .مصارف همان سالهر سال برای  منابعاطالعاتی درخصوص کفایت  الف.

ظ همچنفن مصرف آن طبق بودجاه   مالی عمنابآیا کسب اطالعاتی درخصوص اینکه  . ب

 مصوب ساالنه ظ سایر قوانفن ظ مقررات مربوط صورت گرفمه است یا خفر.
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شاامل   گراز عملفات ساالنه ظاحد گزارشا  ارزیابی نمایج حاصل اطالعات الزم برای . پ

 ای فعالفمهای مخملف.نحوه تأمفن منابع ظ نقدینگی ظ مصارف آن بر

ارائه خدمات تأمفن کاالها ظ توانایی ظاحد گزارشگر در ارزیابی اطالعات الزم برای  . ت

جزئفاات ایان هادف گزارشاگری      ظ همچنفن قدرت ایفای تعهدات در سررسافد. 

 شرح زیر است: به

باه   مورد ظرعفت مالی ظاحد گزارشگر شامل اطالعات مربوط اطالعات الزم در .1

 .از جاری ظ غفرجاری اعم ،دارایفها ظ بدهفها

باه آن   بر منابع ظ ریسکهای مربوط دیمهای قانونی ظ قراردادی حاکممحدظ افشای .1

 .منابع

 محدودیتهای گزارشگری مالی

کننادگان   تمام اطالعات الزم برای اسامفاده  کننده فراهم عمومی مقاصدبا  مالی گزارشهای . 39

از ساایر مناابع    اسات  ممکان  عماومی  مقاصدبا  مالی گزارشهایکنندگان  نفست. اسمفاده

)مانند گزارشهای ظرعفت اقمصادی ظ نظارت بر بودجه ظ...( برای ارزیابی نحوه  یعاتاطال

 ایفای مسئولفت پاسخگویی دظلت اسمفاده کنند.

ظ نفازهاای اطالعااتی   باشاند  مای عمومی، ممناوع   بخش مالی گزارشهایکنندگان  اسمفاده . 41

کننادگان را   عااتی اسامفاده  نفازهای اطالتمام نمفجه تهفه گزارشهایی که  ممفاظتی دارند. در

 شااده ارائااه، نااوع ظ مفاازان اطالعااات  رظ ایاان از. اساات ممکنتااأمفن نمایااد، غفاار 

 کنندگان باشد. برمبنای نفازهای مشمرک اسمفادهباید  عمومی مقاصدبا  مالی گزارشهای در

اطالعاات ماالی درخصاوص     کنناده  مانعکس عمومااً   عمومی مقاصدبا  مالی صورتهای . 41

اغلاب   یااد شاده،  به عالظه اطالعات گذشمه است.  ظ سایر رظیدادهای عامالتمالی م آثار

رمناً اطالعاات  باشد. مبنای برآظردها ظ قضاظتهای ناشی از بکارگفری قواعد خاص می بر

 اطالعات کمی است. به محدظداساساً  مالی گزارشهای مندر  در
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 باید مدنظر قرار گفرد.ه فاید -هزینه تحلفل ظ تجزیهگزارشگری مالی،  فراینددر  . 41

عاات بایاد بادظن محادظدیت باشاد.      ارائه اطال ،پاسخگویی منظور بهای معمقدند که  عده . 43

کننده را گماراه   تواند اسمفاده کننده باشد، می اینکه کمک جای بهارائه اطالعات مفصل  اما

 سازد.

 


