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رویکرد گام  بــه گام در گذار از مبنای 
نقدی، نقدی تعدیل شده یا تعهدی تعدیل 
شــده ی  حســابداری به مبنای تعهدی 
کامل برای کشــورهای در حال توسعه

حسابداری تعهدی، سال های طوالنی است که مورد توجه و عالقه بخش خصوصی بوده 
ولی از آغاز هزاره ســوم مورد توجه بخش دولتی )در بخش گزارشگری و بودجه ریزی( نیز 
قرار گرفته است. میزان جایگزینی حســابداری تعهدی در کشورهای مختلف متفاوت بوده 
است اما در کل به نظر می رسد سیستم تعهدی منجر به افزایش کارایی دولت در مدیریت بر 
مبنای عملكرد اســت چنان که در دو دهه ی اخیر تعداد زیادی از دولت ها در سرتاسر جهان، 
زمان و تالش بســیاری را صرِف گذار به مبنای حسابداری تعهدی کامل می کنند که هیئت 
اســتانداردهای بین المللی حسابداری دولتی )IPSAS( ارائه کرده است. هیئت استانداردهای 
بین المللی حسابداری دولتی مطالعه ی شماره 14 خود را با عنوان "گذار به مبنای حسابداری 
تعهدی کامل: راهنمای دولت ها و مؤسســات دولتی" به منظور ارائه و تفصیل فرایند گذار با 
لحاظ کردن مراحل گذار منتشر ساخت. این مقاله بحثی در زمینه ی رویكرد گام  به گام و قابل 

استفاده برای کشورهای در حال توسعه به منظور کمك به این امر است.

سالم عبداله زاده

کارشناس ارشد حسابداری

سمانه صادقی عسکری

کارشناس ارشد حسابداری

دکتر وهاب رستمی

دکترای حسابداری

دکتر بهزاد قربانی

دکترای حسابداری
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مقدمه
بخشــی از اطالعات مورد نیاز عموم اعــم از مالی و غیر 
مالی، محصول سیســتم اطالعاتی حســابداری است. بنابراین 
بــا وجود یک سیســتم دولتی مطلوب که بــر پایه ی آن بتوان 
اطالعــات به هنــگام، اتکاپذیر و کامل در مــورد فعالیت های 
بخش عمومی دولتی را برای عموم منتشــر کرد، امکان نظارت 
مردم بــر ارائه ی خدمات دولتی را افزایش می دهد و در نتیجه 
جریان اطالعات محرك پویایی برای ایجاد مســئولیت بیشتر، 
بهبود عملکرد بخش دولتی و در نهایت اصالح بخش عمومی 
خواهد بود )کیمناکس، 2009(. به این ترتیب، حســابداری و 
گزارشــگری مالی، محیط کنترلی و روش های کنترل در بخش 
عمومی، با تأثیرپذیــری از ویژگی های محیط فعالیت به نحوی 
طراحی و اجرا شــود که در تحقق و ارتقای ســطح مسئولیت 

پاسخ گویی نقش اساسی ایفا کند )باباجانی، 1381(.
از منظر تاریخی مفهوم پاســخ گویی به مفهوم حسابداری 
بسیار نزدیک است. سابقه ی تاریخی این مفهوم به سده ی یازده 
میالدی برمی گردد، زمانی که مالکان در قلمرو حکومت ویلیام 
اول ملزم به ارائه ی صورت حســاب هایی از دارایی های شــان 
شــدند. مفهوم پاسخ گویی از منظر جامعه شــناختی با مفاهیم 
حســابداری و حسابرســی مرتبط اســت )دوبنیک،2011(. 
مفهوم مســئولیت پاســخ گویی که ســابقه ی حیاتش هم پای 
حیات نظام های سیاسی مردم ســاالر است، ریشه در فلسفه ی 
سیاســی دارد و مفهوم امروزین آن بــر ارکانی نظیر پذیرش 
»حق دانستن حقایق« و »حق پاسخ خواهی« برای مردم استوار 

است. در فرایند مســئولیت پاسخ گویی هر دو طرف 
»پاسخ گو« و »پاســخ خواه« با استفاده از 

ایفای  در  مناسب،  ابزارهای 
این مسئولیت و 

ارزیابی آن مشــارکت می کننــد )باباجانــی،1381(. در واقع 
پاســخ گویی مجموعــه ای از روابط اســت که بر اســاس آن 
شــخص برای توضیح و توجیه رفتار خود با دیگران احساس 
تعهد می کند، بــه عبارت دیگر فرد اجبــار دارد به توضیح و 
توجیه روابط خــود با دیگران بپردازد )پولیت،2003(. دو نوع 
پاسخ گویی باعناوین پاســخ گویی مالی و پاسخ گویی عملیاتی 
در مــورد دولت و ســازمان های بزرگ بخــش عمومی قابل 
طرح است. مســئولیت پاسخ گویی مالی این قیبل سازمان ها را 
بــه ارائه ی دالیل و گزارش هایی ملــزم می کند تا از طریق آن 
شهروندان و نهادهای نظارتی مستقل متقاعد شوند که اعمال و 
فعالیت های دولت در دوره ی جاری )به عنوان مثال یک ســال 
مالــی یا بودجه ای( در خصوص تحصیــل مصرف منابع مالی 
عمومی، در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق با تصمیماتی 
انجام گرفته است که نمایندگان مردم اتخاذ کرده اند. مسئولیت 
پاسخ گویی عملیاتی، دولت و سازمان های بزرگ عمومی را به 
ارائه ی گزارش هایی ملزم می کند تا از طریق آن صاحبان حق 
را در مورد میزان و دســتیابی به اهداف عملیاتی از قبل تعیین 
شده، از نظر کارایی و اثربخشی و مصرف منابع مالی در جهت 
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تحقق اهداف مربوط، متقاعد کنند و در این زمینه که آیا تحقق 
این اهداف در آینده نیز قابل پیش بینی است یا خیر، اطالعاتی 

ارائه کند.
تا اواخر قرن بیســتم گزارش هاي مالي اغلب کشــورهاي 
پیشــرفته در مورد ایفاي مســئولیت پاســخ گویي مالي تأکید 
داشتند. در آستانه ي ورود به قرن بیست ویکم تحوالت بسیاري 
پدیــد آمد تا گزارش هــاي مالي بتوانند بخشــي از اطالعات 
مورد نیاز براي ایفای مســئولیت پاســخ گویي عملیاتي را نیز 
فراهم کنند. تا قبل از صدور بیانیه ی 34، نظام حســابداري و 
گزارشــگري مالي دولت هاي ایالتي و محلي کشور امریکا بر 
اســاس چارچوب نظري موضوع بیانیه ي مفهومي شــماره ي 
یــک واصول دوازده گانه و بیش از ســي بیانیه ي اســتاندارد 
مصوب هیئت اســتانداردهاي حسابداري دولتي طراحي شده 
بود. در سال 1999 مدل جدید گزارشگري مالي دولتي مصوب 
)GASB( طــي یک بیانیه ي مفصل حــاوي 166 بند به همراه 
ضمایم آن به شــماره ي 34 ابالغ شده است. در واقع بیانیه ی 
34 براســاس چارچوب نظري مبتني بر مسئولیت پاسخ گویي 
موضوع بیانیه ي مفهومي شــماره ي یک تدوین شده است که 
ویژگي هاي نظام حســابداري و گزارشگري مالي دولت هاي 
ایالتي ومحلي امریکا را که در آغاز هزاره ي ســوم میالدي در 
جریان اجراســت، به تفصیل بیان مي کند. در راســتای تحقق 
پاسخ گویی عملیاتی، حرکت از مبنای نقدی، نقدِی تعدیل شده 
یا تعهدِی تعدیل شــده ی حســابداری به مبنای تعهدی کامل 

ضروری به نظر می رسد.
بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی 
و توسعه1 به دنبال اصالحات و مدیریت عمومی نوین در حال 
حرکت از مبنای نقدی به تعهدی هستند. ازاین رو باید بر مبنای 
تجربه ی کشــورهایی که اقدام به تغییر نظام بودجه ریزی خود 
بــه نظام بودجه ریزی عملیاتی کرده اند و حســابداری تعهدی 
را جایگزین حســابداری نقدی کرده اند مؤلفه های اساسی یک 
اســتراتژی مدیریت تحول موفق در این زمینه را شناســایی و 
درس های آموخته شده از این تجارب را در اختیار کشورهایی 
قرار داد که به اصالحات مشابه دست می زنند. حرکت به سمت 
سیستم حســابداری تعهدی با توجه به هزینه های این انتقال، 
تنها در سایه ی پذیرش اصالحات گسترده تر در مدیریت بخش 
عمومی مانند عملیاتی شدن بودجه سودمند است و چون فرایند 
اصالحات زمان بر اســت باید فرایندی مرحله ای برنامه ریزی 

شود )دیاموند،2002(.

این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای و تحلیل محتوایی، 
پژوهش های انجام شــده در زمینه ی حرکت از مبنای نقدی به 
تعهدی را بررســی می کند. به منظــور گردآوری پژوهش های 
مرتبــط، پایگاه هــای اطالعاتی برخط فارســی نظیر مجالت 
تخصصی نــور، پایگاه اطالعــات علمی جهاد دانشــگاهی، 
پایان نامه های ارائه شــده در پژوهشــگاه علمــی ایران داك، 
پرتال جامع علوم انسانی و نیز وب گاه های نشریه های فارسی 
مورد جســت وجو قرار گرفت. به منظور بررسی و دسته بندی 
موضوع ها از رویکرد توصیفی اســتفاده شــده اســت. پس از 
بررســی اولیــه ی پژوهش های مرتبط، در بــدو امر در مقدمه 
تعریف و پیشینه ی نظری نظام مسئولیت پاسخ گویی ارائه شده 
است. سپس، ســازوکارها، پیشینه ی نظری، نتایج پژوهش های 

صورت گرفته و جمع بندی نتایج، ارائه شده است. 

ادبیات موضوع
جوردن و هاکبارت )2005( در پژوهشی به بررسی اهمیت 
مســئولیت پاســخ گویی در بخش عمومی و همچنین تحقق 
مناسب آن با اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد پرداخته اند 
و نتایج پژوهش آن ها نشان داد که هدف های دولت  از اجرای 
سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به منظور بهبود مسئولیت 
پاسخ گویی برنامه ها است. بارت )2006( در تحقیقی به هفت 
دســته از پی آمدهای به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش 
عمومی اشــاره کرده است و تأکید می کند که باید به این موارد 

توجه بیشتری شود:
1- تعریــف جامع تر از بهــای تمام شــده ی فعالیت ها و 

برنامه های دولت
2- تأکید بــر کنترل هزینه هــا و اندازه  گیری اثربخشــی 

فعالیت ها 
3- اثــر مهــم ارقــام تعهــدی بــر قیمت گــذاری برای 

استفاده کنندگان
4- در مذاکرات نشان دادن بهره وری بیشتر ضروری است
5- ایجاد پاســخ گویی بیش تر برای منابع مورد استفاده و 

سرمایه گذاری شده در نهادهای عمومی
6- ایجاد پاسخ گویی بر اثرات رو به پایین سیاست های بدهی 

که به اهمیت اندازه گیری "حقوق بین دوره ای" اشاره دارد. 
7- اندازه گیری اثر سیاست های دولت بر برآوردهای اولیه 
که از منابع فزاینده برای صورت  ظاهری آن یعنی بودجه دارد. 
تیرن تودور و موتیو)2006( به بررســی حسابداری نقدی 
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در برابر حســابداری تعهدی پرداخته و این پرســش را پاسخ 
دادند که آیا انتقال از حســابداری نقدی به حسابداری تعهدی 
در بخش عمومی ســودمند اســت یا خیر. نتایج تحقیق نشان 
داد که اجرای حســابداری تعهدی مســتلزم گسترش سیستم 
آتی و بهبود روش های اجرایی اســت. بــه منظور اطمینان از 
ارائــه ی کامل، به موقــع و صحیح اطالعات حســابداری باید 
یک چارچوب قانونــی برای آن طراحی کرد. همچنین اجرای 

حســابداری تعهدی به آموزش کارکنان و اســتخدام اعضای 
جدید نیاز دارد.

امــا از طرف دیگر رابینســون )2005( اعالم کرده بود که 
حســابداری تعهدی به عنوان یک سیســتم بــا پیچیدگی های 
غیرضروری در حساب ها معرفی شده است که ایجاد حساب ها 

برای افراد غیر کارشــناس در رشته ی حســابداری را نامفهوم 
می سازد و امروز تالش برای رفع این مشکل ضروری است.

مک فــی )2006( در ایــن مورد که چه گونه حســابداری 
تعهدی، پاســخ گویی و راهبری را بهبود می بخشــد پژوهش 
کردند و در نتایج حاصل از پژوهش خود نوشــتند که گزینش 
سیســتم تعهدی در بخش عمومی به افزاش پاسخ گویی دولت 
به مــوکالن آن، مدیریت مالی بهتر مدیــران خدمات عمومی 
و قابلیت مقایســه ی عملکرد مدیریت در حوزه های مختلف 

می انجامد. 
نوئل هایندمن )2010( تحقیقی انجام و در آن نشــان داد 
کــه حرکت از حســابداری نقدی به تعهدی در بســیاری از 
دولت ها به عنوان بخشی از دستورکار مدیریت جدید طراحی 
شــده اســت و آن را می توان زمینه ای برای دستیابی به تمرکز 
بیش تر بر عملکرد کســب وکارهای بخــش عمومی دولت در 
نظر گرفت. طرفداران این سیستم معتقدند که اقالم حسابداری 
تعهدی اطالعات مناسبی برای تصمیم گیرندگان فراهم می کند 
و در نهایت منجر به عملکرد بهتر و مؤثرتر بخش های عمومی 

می شود.

وضعیت و نتایج تحقیقات در ایران 
رفیعــی )1387( در پژوهش خود تحت عنــوان "کاربرد 
مبنای تعهــدی کامل در حســابداری دولتی" بــه این نتیجه 
رســید که حسابداری تعهدی در بیش تر موارد ممکن است در 
واقعیت منجر به ایجاد اطالعات گمراه کننده و نادرســت برای 

استفاده کنندگان گزارش های مالی شود.
صابر )1388( نیز در تحقیق خود "موانع گزارشــگری بر 
مبنای حســابداری تعهدی در بخش عمومی ایران" را بررسی 

کرد. نتایج تحقیق او نشان داد که مهم ترین موانع عبارتند از:
1- نبود ظرفیت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

2- نبود ظرفیت نیروی انسانی الزم
3- نبود ظرفیت استانداردها و روش های حسابداری دولتی

از طــرف دیگر بیگلرخانی )1389( با انجام پژوهشــی با 
هدف لزوم انتقال از مبنای نقدی به تعهدی در نظام حسابداری 
دولتی ایران راهبردهای مورد اســتفاده در کشــورهای دیگر 
را بررســی و با گردآوری نظر خبرگان حســابداری دولتی و 
کسب توافق عمومی پیرامون عوامل محیطی اثرگذار بر فرایند 
اصالحات پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان داد که واقعیت 
این است که در ایران عالوه بر الزامات جهانی، در داخل کشور 
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نیز به دالیل متعدد به خصوص بودجه ریزی عملیاتی، پذیرش 
حسابداری تعهدی یک ضرورت گریزناپذیر است.

مجموعه ی نتایج تحقیقات مرورشــده ضرورت حرکت به 
سمت مبنای تعهدی را روشن می سازد. در این زمینه، همان طور 
که پیش تر نیز گفته شد باید بر مبنای تجربه ی کشورهایی که به 
تغییر نظام بودجه ریزی خود به نظام بودجه ریزی عملیاتی اقدام 
کرده اند و حســابداری تعهدی را جایگزین حسابداری نقدی 
کرده اند مؤلفه های اساسی یک راهبرد مدیریت تحول موفق در 
این زمینه را شناسایی و درس های آموخته شده از این تجارب 
را در اختیار کشورهایی که دست به اصالحات مشابه می زنند 
قرار داد. حرکت به سمت سیستم حسابداری تعهدی با توجه 
بــه هزینه های این انتقال، تنها در ســایه ی پذیرش اصالحات 
گســترده تر در مدیریــت بخش عمومی مانند عملیاتی شــدن 
بودجه سودمند اســت و چون فرایند اصالحات زمان بر است 

باید یک فرایند مرحله ای برنامه ریزی شود.
در ادامه به ارائه ی رویکــردی گام  به گام در گذار از مبنای 
نقدی، نقدی تعدیل شــده یا تعهدی تعدیل شده  ی حسابداری 
به مبنای تعهدی کامل برای کشورهای در حال توسعه برمبنای 

نظرات پرفسور هاگز )2007( می پردازیم.

گام اول: واحد گزارشگری
یکی از دشــوارترین وظایف در گذار به مبنای حسابداری 
تعهدی کامل، تعریف نوع واحد گزارشــگری در دولت است. 
این گام کماکان یک مرحله ی اساســی اســت. زیرا نوع واحد 
گزارشــگری است که نحوه ی عمل حسابداری یک مؤسسه را 

تعیین می کند.
بیانیه ی شماره 6 هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 
دولتــی، راهنمایی برای تعییــن وجود کنترل بــرای اهداف 
گزارشــگری مالی و لزوم ارجاع به آن در تعیین مشــمولیت 

صورت های مالی دولتی، تهیه کرده است.
انواع مؤسسات دولتی عبارتند از:

I( شرکت های دولتی )GBEs( که شامل مؤسسات تجاری 
و مؤسســات مالی می شود. براساس بیانیه ی شماره یک هیئت 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری دولتی، این مؤسسات 
تفاوتی با مؤسســات بخش خصوصی ندارند. به همین ترتیب 
صورت های مالی خود را بر اســاس استانداردهای حسابداری 
بین المللی و استاندارد گزارشگری بین المللی تهیه می کنند. یک  

شرکت دولتی تمام ویژگی های زیر را داراست:

1( واحدی است با توان عقد قرارداد به نام خود.
2( واحدی که به منظــور انجام فعالیت تجاری، اختیارات 

مالی و عملیاتی را تفویض می کند.
3( به منظور کســب ســود و یا پوشــش هزینه ها، کاال و 
خدمات مرتبط با فعالیت عادی مؤسســه را به مؤسسات دیگر 

می فروشد.
4( برای ادامه ی فعالیت خود وابسته به وجوه دولتی نیست.

5( بخش دولتی آن را کنترل می کند.
II( مؤسسات وابســته )IPSAS 7(، مؤسساتی هستند که 
در آن ســرمایه گذاران نفوذ معنادار دارند. این مؤسســات نه 
مؤسســات کنترلی و نه مشــارکت خاص بین سرمایه گذاران 

آیا موسسه دارای 
منافعی از فعالیت سایر 

واحدهاست؟

آیا موسسه توان اعمال 
اداره و حاکمیت بر 

رویه های مالی و عملیاتی 
واحدهای دیگر را دارد؟

آیا توان اداره و حاکمیت 
بر رویه های مالی و 

عملیاتی در حال حاضر 
قابل اعمال است؟

موسسه واحدهای دیگر 
را کنترل می کند و باید 
مشمول صورت تلفیقی 

گردد

کنترلی مشاهده نشد و 
نباید از صورت مالی 

تلفیقی استفاده کرد

بله

بله

بله

نه

نه

نه

نمودار 1



91

هســتند. عمومًا دولت در صــورت دارا بودن 20 % یا بیش تر 
ســهام دارای حق رأی در شرکت ســرمایه پذیر می تواند نفوذ 
معنادار داشــته باشــد. اگر این مقدار کم تر از 20 % باشــد، 
حسابداری آن به روش ارزش بازار انجام می شود. اگر بیش تر 
از 20 % باشــد حســابداری آن به روش بهای تمام شده و یا 

ارزش ویژه اعمال می شود. 
III( مشارکت خاص )IPSAS 8( قرار الزام آوری است که 
میان دو طرف یا بیش تر بســته می شود و طرفین در آن متعهد 
می شــوند تا کنترل مشترکی به روی عملیات )واحد صنعتی(، 
دارایی ها )عوارض راه ها(، مؤسســات )شرکت های با مالکیت 
مشترك( اعمال کنند. سهم مناسبی از دارایی ها و بدهی های این 
مؤسسات در صورت های مالی و گزارش های مشترك واحد 

کنترل کننده، حسابداری می شود.
IV( شمول سایر مؤسسات دولتی را کاربرد معیار قدرت و 
منفعت تعریف شده در IPSAS 6 تعیین می شود. اگر مؤسسه ی 
دولتی از فعالیت های سایر مؤسسات سود ببرد قدرت اداره ی 
رویه ها و سیاست های مالی و عملیاتی سایر مؤسسات را دارد. 

بدین ترتیب سایر مؤسسات جزئی از صورت های مالی واحد 
کنترل کننده محســوب می شوند. هر مؤسسه ی دولتی را باید با 

این معیارها ارزیابی کرد.
نمودارهــای تصمیم گیری یــک و دو در ارزیابی مربوط 
کمک می کند. نخســتین نکته ای که در رویه های حسابداری 
باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید تعلق آن ها به سایر 
مؤسسات ذکر شده در دسته ی چهارم تعریف شود. برای تعیین 
تعداد تقریبی مؤسسات و مبنای حسابداری به کار رفته در هر 

طبقه، جدول یک را باید کامل کرد.
 

گام دوم: حسابداری وجوه نقد
بیش تر کشورها در پی اعمال رویه های حسابداری مناسب 
 IPSAS برای وجوه نقد هستند، و به بررسی اطمینان از تطابق با
مبنــای نقدی نیاز دارند. وجوه نقــد به عنوان موجودی وجوه 
نقد، ســپرده های دیداری و معادل وجه نقد تعریف می شــود. 
معادل وجوه نقد نیز به عنوان ســرمایه گذاری های کوتاه مدت 
و با قابلیت نقدشوندگی باال به مبلغ مشخص تعریف می شود. 

آیا موسسه تمام معیارهای شرکت دولتی را دارد؟ موسسه باید مطابق با IFAS/IASs عمل کند

آیا موسسه با تعریف موسسه وابسته تطابق دارد؟ موسسه باید مطابق با IPSAS7 عمل کند

آیا موسسه با تعریف مشارکت خاص تطابق دارد؟ موسسه باید مطابق با IPSAS8 عمل کند

آیا موسسه از حسابداری تعهدی استفاده می کند موسسه باید مطابق با بخش 1 و IPSAS ،2 نقدی عمل کند

موسسه باید مطابق با بخش اول IPSAS نقدی عمل کند موسسه باید مطابق با IPSAS تعهدی عمل کند

نه

نه

نه

نه

بله

بله

بله

بله

نمودار 2
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طی بررسی های انجام شده در مورد حساب وجوه نقد، موارد 
زیر را باید مورد رسیدگی قرار داد.

1( برای تمام مؤسسات تحت کنترل، مقدار وجه موجودی 
نقد، ســپرده ی دیداری و معادل وجه نقد را در ابتدا و انتهای 
ســال مالی تعیین کنید. مأخذ کلیه ی وجوه نقد دریافتی توسط 
واحدهــای تحت کنترل را به همراه طبقه بندی اقتصادی وجوه 
پرداختی طی ســال تعریف کنید. مانده ی اول دوره به اضافه ی 

کلیــه ی وجوه دریافتــی منهای کلیه ی پرداختی هــا باید برابر 
مانده ی انتهای دوره مالی باشد.
2( جدول دو را کامل کنید.

3( نقل وانتقاالت وجوه نقد میان واحدهای تحت کنترل طی 
دوره ی مالــی را تعیین کنید. کلیه ی دریافت ها و پرداخت های 
مالی میان واحدها را برای جلوگیری از محاسبه ی دوبل حذف 
کنید. جمع ســتون حذفیات باید برابر با صفر باشــد. پس از 

واحد گزارشگری
تعداد واحد گزارشگریمبانی نقدیمبانی تعهدی

شرکت های دولتی
موسسات وابسته
مشارکت خاص
سایر موسسات

بودجه های دولتی

NCES
سایر

جدول یک 

جدول دو

حسابداری وجوه نقد

نام مؤسسه مانده  ی اول دوره دریافت های نقدی پرداخت نقدی مانده ی پایان دوره
1
2

الی آخر
جمع ترکیبی

حذف انتقاالت
جمع ترکیبی حذفیات جمع تلفیقی

دریافت های مؤسسه ی یک 10000 1000 9000
پرداخت های مؤسسه ی دو 8000 1000 7000

خالص تغییرات 2000 0 2000

جدول سه
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حذف وجــوه انتقالی بین واحدها، ســتون اول صورت مالی 
تلفیقی دریافت ها و پرداخت های وجوه نقد قابل تهیه اســت. 
این فرایند حذفی در جدول سه با فرض انتقال 1000 تومان از 

واحد 2 به واحد 1 نشان داده شده است.
4( برای تمام واحدهای تحــت کنترل کلیه ی پرداخت ها 
توسط طرف سوم به نیابت از مؤسسه را تعریف کنید. اگر این 
اطالعات را مؤسســه تهیه نکرده باشد، باید یک درخواست به 

شخصی که به نیابت از مؤسســه پرداختی انجام داده است با 
موضوع میزان وجه پرداختی ارسال کرد. این اطالعات به منظور 
کمک به تعیین میزان وجه نقد الزم برای نگهداشــت خدمات 
در سطح مشابه نیاز است. اکنون ستون دوم صورت های تلفیقی 

دریافت ها و پرداخت های وجوه نقد قابل تهیه است.

5( رویه های حســابداری و یادداشــت های توضیحی را 
باید توســط صورت دریافت هــا و پرداخت هــا اعالم کرد. 
یادداشــت های توضیحی باید شامل اطالعاتی پیرامون مؤسسه 
باشد که محدودیت های وجوه نقد و دسترسی به استقراض ها 
را اعالم نماید. این مکمل ها توســط بخش اول IPSAS مبنای 

نقدی برای تمام واحدهای تحت کنترل مقرر شده است.
6( در انتقال به مبنای تعهدی حسابداری، مؤسسه تشویق 
شده است تا صورت حساب دریافت ها و پرداخت های وجه نقد 
را مشابه چارچوب الزام شده در IPSAS 2 برای صورت گردش 
وجوه نقد، ارائه کند. این چارچوب انقطاع میان جریان های حاصل 
از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی را الزم می داند.

 IPSAS گام ســوم: افشای اختیاری براساس بخش دوم
مبنای نقدی

بســیاری از کشــورها رویه هایی در تدویــن و گردآوری 
اطالعــات دارایی ها و بدهی ها دارنــد. به هرحال، معموالً این 
رویه ها کاماًل مطابق با الزامات IPSAS تعهدی نیســت. برای 
گذار به مبنای حســابداری تعهدی، بخش دوم IPSAS مبنای 
نقدی، کشورها را به افشای ارزش دارایی ها و بدهی های خود 
به عنوان بخشی از صورت حســاب دریافت ها و پرداخت های 
 IPSAS نقدی تشــویق می کنــد. در نهایت برای مطابقــت با
تعهدی، اطالعات دارایی ها و بدهی ها برای واحد تحت کنترل 
همچون انجمن هــای بودجه دولتی باید براســاس موارد زیر 

باشد:
1( بدهی ها به طور رســمی به صــورت "تعهدات جاری 
ناشــی از رویدادهای گذشــته یک مؤسسه، تســویه هایی که 
انتظار می رود به جریــان خروجی منابع ضمن منافع اقتصادی 
و خدمــات بالقوه منجر شــود" تعریف می شــود. در مبنای 
حســابداری تعهدی صورت وضعیت مالی باید دربرگیرنده ی 

این بدهی ها باشد.
الــف( بدهی های جــاری باید به هنــگام دریافت کاال و 
خدمــات و نه در زمان پرداخت وجه آن، شناســایی شــوند. 
برای مثال حقوق ایام مرخصی باید در زمان کســب آن توسط 
کارمند شناســایی شــود نه در زمان پرداخــت آن. عالوه بر 
آن بدهی مربوط به کاالی دریافت شــده بایــد در زمان انتقال 
مالکیت )معمــوالً در زمان دریافت( به دولــت و نه در زمان 
پرداخت صورتحساب شناسایی شود. یادداشت های توضیحی 
صورت حساب دریافت و پرداخت باید دربرگیرنده ی صورت 
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فهرست بدهی های جاری باشد.
ب( بر طبق آنچه که IPSAS 15 تجویز می کند، ابزارهای 
مالــی )ســفته، اوراق قرضه و...( باید در زمــان تحمل بدهی 
شناسایی شــود و صورت فهرســت بدهی های بلندمدت در 
یادداشت های توضیحی صورت حســاب دریافت و پرداخت 
وجوه نقد آورده شود. بر اســاس تجویز IPSAS 5، هزینه ی 
اســتقراض )بهره ی مؤثر و سایر هزینه های تحمل شده توسط 
مؤسسه در ارتباط با استقراض( باید به هزینه ی دوره در زمان 

تحمل و نه در زمان پرداخت شناسایی شوند.
ج( بر اســاس تجویــز IPSAS 13. اجاره های بلند مدت 
باید به دو طبقه ی اجاره ی بلندمدت عملیاتی و یا مالی تقسیم 
شــوند. اجاره ی بلندمدت مالی به صورت "اجاره ی بلندمدتی 
است که در آن اساسًا ریسک و بازده متعلق به صاحب دارایی 
اســت. مالکیت ممکن اســت منتقل شده باشــد و یا نشود." 
تعریف می شود. برای اجاره ی بلندمدت مالی دارایی ها تحصیل 
می شــوند و تعهدات اجاره ی بلندمــدت باید به مقدار ارزش 
منصفانه ی دارایی در زمان آغاز اجاره شناسایی شوند. اجاره ی 
بلندمدت عملیاتی جدای از اجاره ی بلندمدت مالی اســت و 
هزینه ی اجــاره  به روش خط مســتقیم در دوره ی تحمل آن 
طی دوره ی اجاره، بدهکار می شــود. اطالعات ویژه ی مربوط 
 بــه اجاره های بلندمــدت مالی و عملیاتی، بایــد طبق تجویز
IPSAS 13، در یادداشــت های توضیحــی صورت حســاب 

دریافت و پرداخت نقدی افشا شود.
د( بنــا به تجویــز IPSAS 19، ذخیره هــا )بدهی هایی با 
زمان بندی و مقدار مشــکوك مانند دعاوی( زمانی که جریان 
خروجی منابع الزم باشد و تخمین قابل اتکایی از تعهدات قابل 
انجام باشد، شناسایی می شود. بدهی های احتمالی )بدهی هایی 
که احتماالً جریان خروجی منابع برای آن اتفاق نیفتند و یا میزان 
تعهدات مربوطه به شکل قابل اتکایی قابل برآورد نباشد.( نباید 
شناسایی شوند. جدول ذخایر باید در یادداشت های توضیحی 

صورت حساب دریافت و پرداخت وجه نقد ارائه شود.
2( دارایی ها به طور رسمی به صورت "منابع تحت کنترل 
یک مؤسسه ناشی از رویدادهای گذشته که از آن انتظار جریان 
منافع اقتصادی آتی و ظرفیت استفاده به درون مؤسسه می رود" 

تعریف می شوند.
الف( دارایی های جاری به استثنای وجوه نقد، دارایی هایی 
هستند که انتظار می رود در سال بعد به وجه نقد تبدیل شوند. 
این دارایی ها باید در زمان انتقال مالکیت به مؤسســه شناسایی 

شوند. برخی مثال ها عبارتند از:
1( حساب های دریافتی باید زمانی شناسایی شود که دولت 
مستحق گردآوری وجوه بدهکاری است و نه در زمان دریافت 
آن. برای مثال حســاب های دریافتنی در زمان خصوصی سازی 
شــرکت های دولتــی در برخی از کشــورها به وجــود آمد و 
ســهام آن ها به کارمندان با بازپرداخت پنج ســاله فروخته شد. 
جدول حســاب های دریافتنــی باید در یادداشــت توضیحی 

صورت حساب وجوه نقد ارائه شود.
2( بر اســاس تجویــز IPSAS 12 ، موجودی ها باید بر 
اساس مبنای FIFO و یا میانگین موزون شناسایی شوند. جدول 
موجودی ها باید در یادداشــت های توضیحی صورت حساب 
دریافت و پرداخت وجوه نقد ارائه شود. موجودی ها در زمان 
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فروش، تبدیل و یا توزیع، هزینه می شوند.
3( بر اســاس تجویــز IPSAS 16 ، ســرمایه گذاری در 
دارایی ها )دارایی که با قصد اجاره، افزایش ارزش ســرمایه و 
یا هر دو نگهداری شــود( به بهای تمام شــده ی زمان تحصیل 
شناسایی می شود. عمومًا سرمایه گذاری ها به طور متناوب با در 
نظر گرفتن سود یا زیان حاصل از نگه داری شناسایی می شوند. 
جــدول ســرمایه گذاری ها باید در یادداشــت های توضیحی 

صورت حساب دریافت و پرداخت وجه نقد، ارائه شود.
ب( اموال، تجهیزات و ماشین آالت )PP&E(، دارایی هایی 
هستند که مؤسسه آن را برای استفاده در تولید و یا تأمین کاال و 
یا خدمات، اجاره به دیگران، یا اهداف اداری نگهداری می کند 
و انتظار می رود بیش از یک دوره گزارشــگری مورد استفاده 
قرار گیرند. بر اســاس تجویــز IPSAS 17، اموال، تجهیزات 
و ماشــین آالت PP&E شــامل زمین، دارایی زیربنایی )جاده، 
پل، حصار و غیره(، ســاختمان ها، تجهیزات ویژه ی نظامی و 
تجهیزات با مصارف عمومی، می شــود. ایــن دارایی ها عمومًا 
به عنوان دارایی ثبت می شــود و به بهای تمام شــده شناسایی 
می شــوند. جدول امــوال، تجهیزات و ماشــین آالت باید در 
یادداشت های توضیحی صورت حســاب دریافت و پرداخت 
وجوه نقد ارائه شود. بر اساس مبنای حسابداری تعهدی کامل، 
ایــن دارایی ها طی عمر مفید خود مســتهلک می شــوند و در 

صورت وضعیت مالی ارائه می شوند.

گام چهارم: افشای متفرقه و اختیاری براساس بخش دوم 
IPSAS مبنای نقدی

برای گــذار به مبنای تعهدی، بخــش دوم IPSAS مبنای 
نقدی، کشورها را به افشای سایر اطالعات به عنوان بخشی از 
صورت حساب دریافت و پرداخت وجوه نقد، ترغیب می کند. 
در نهایــت برای تطابق بــا IPSAS تعهدی، انتخاب اطالعات 
برای واحدهای تحت کنترل مانند انجمن های بودجه ی دولتی، 

باید طبق موارد زیر باشد.
یک مؤسسه ترغیب می شود موارد زیر را در یادداشت های 

صورت مالی، افشا کند:
مقــدار و ماهیــت جریان وجوه نقد و مانــده ی وجوه نقد 
ناشــی از مبادالت اداری مؤسسه به نیابت از طرف سایرین که 
مقدار آن ها خارج از کنترل مؤسســه است. این مبادالت اداری 
عموماً زمانی اتفاق می افتد که مؤسسه، مالیات را برای انتقال به 
مؤسسه  ی دیگر، جمع آوری می کند. یک مؤسسه ترغیب می شود 

تا اطالعات درخواست شده در IPSAS 20، مربوط به اشخاص 
وابســته را افشــا کند. این IPSAS تعهدی، اشخاص وابسته و 
واژه های مرتبط را تعریف و درخواست می کند تا روابط اشخاص 
وابسته دارای کنترل و اطالعات قطعی پیرامون مبادالت اشخاص 

وابسته مانند پاداش پرسنل مدیریت، افشا شود.
یک مؤسسه ترغیب می شود تا در یادداشت های صورت مالی، 
مقایسه ی درآمد و مخارج واقعی با درآمد و مخارج بودجه ریزی شده 
را افشــا کند. یک مؤسسه ترغیب می شــود تا در یادداشت های 
صورت مالی، نسبت عالیق مالکیت در واحدهای تحت کنترل را 

زمانی که این عالیق به صورت سهم است، افشا کند.
در عمــل زمانی که واحد کنترل کننده 50 % منافع مالکیت 
و یا حــق رأی و یا کم تر دارد، نام واحد تحت کنترل به همراه 
توضیحاتی در مورد چگونگی کنترل باید افشــا شــود. عالوه 
بر این نام مؤسســاتی که بیش تــر از 50 % منافع مالکیت در 
آن ها وجود دارد ولی جزو مؤسســات تحت کنترل نیستند، به 
همــراه توضیحاتی پیرامون دلیل عدم وجود کنترل باید افشــا 
شود. روش حسابداری مورد اســتفاده در واحد تحت کنترل 
نیز باید افشــا شود. یک مؤسســه ترغیب می شود تا اطالعات 
پیرامون مشارکت خاص را در صورت لزوم برای ارائه مناسب 
دریافت و پرداخت وجوه نقد طــی دوره و مانده ی وجه نقد 
در تاریخ گزارشــگری افشا کند. افشاییات مربوط به مشارکت 
خاص می تواند طی یک فهرســت و توصیف منافع مشارکت 
خاص، بر اســاس IPSAS 8، انجام پذیــرد. زمانی که کلیه ی 
فعالیت های پیشــین به کار گرفته شود، حســابداری تعهدی 
کامل احراز می شــود و کلیه ی IPSASهــا مؤثر خواهند بود. 
یک صورت مالی تلفیقی برای انجمن بودجه ی دولت قابل تهیه 
است. مانند شــرکت های دولتی، مشارکت خاص، مؤسسات 
 IPSAS 6 وابسته، صورت های مالی برای کل دولت بر اساس

قابل تهیه خواهد بود )هاگز،2007(.

نتیجه گیری
راهبردها، سلســله مراتب و قالب هــای زمانی مختلفی را 
می توان برای پذیرش حســابداری تعهدی بــه کار برد. با این 
حال، هرگاه تصمیم بر پذیرش حسابداری تعهدی گرفته شود 

عمومًا فعالیت های مقدماتی زیر مفید خواهد بود:
• بررسی ظرفیت ها، ترتیبات و سیستم های موجود

• ایجاد راهبرد اجرایی و طرح پروژه ای
• ایجاد راهبرد آموزشی/ارتباطی
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منابع

• ایجاد راهبرد و طرح گسترش تعلیم /ظرفیت
• ایجاد گروه های پروژه ای 

• موافقت با سیاست های حسابداری و قالب های گزارش دهی
• شناسایی الزامات سیستم اطالعات حسابداری

• توضیح وظایف و نقش های حسابرسی داخلی و خارجی
• طراحی فرایندهای تضمین کیفیت 

بعد از انجام مراحل مقدماتی باال و در مسیر اجرای حسابداری 
تعهدی، عموماً فعالیت های اجرایی زیر انجام می گیرد:

• تهیه ی فهرست حساب ها، سیاست ها و دستورالعمل های 
حسابداری مشروح

• ارائه ی برنامه های آموزشی ارتباطی
• ایجــاد ترازنامه های مربوط به دوره ی  اول شناســایی و 

ارزش گذاری دارایی ها و تعهدات
• اعمال تغییر در سیستم های اطالعاتی در صورت لزوم

• حسابرسی ترازنامه های مربوط به دوره ی اول
• اجرای کنترل داخلی و ترتیبات حسابرسی تغییریافته

صنــدوق بین المللی پول، آیین نامه ی آمــاری مالی دولت 
)GFSM( را در ســال 2001 برای گــردآوری اطالعات الزم 
برای سیســتم گزارشگری آماری منتشــر ساخت. آیین نامه ی 
آماری مالی دولت ، انتظار داشــت مؤسسات دولتی از سیستم 
حسابداری تعهدی استفاده کنند. آیین نامه ی آماری مالی دولت، 
باید در طول کاربرد هر سیستم حسابداری با توجه به تعریف 
دارایی، بدهی ها، درآمد و مخارج توســط صندوق بین المللی 

پول پذیرفته شود.




