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چکیده
تغییراتی که ی دستخوش تغییرات مختلفی شده است؛در طول سالیان اخیر، بخش عموم

اثرات مهمی بر پیشرفت حسابداري و نظام گزارشگري بخش عمومی داشته است. این 
هاي ترین نکته برآمده از بطن این تغییرات، لزوم تهیه صورتدهد که مهمتحقیق نشان می

جزو ،هاي مالی تلفیقی در بخش عمومیمالی تلفیقی در بخش عمومی است. صورت
المللی قرار داشته و همواره بین هاي بینعات در حوزه پژوهشبرانگیزترین موضوچالش

هدف ،ها مورد مناقشه بوده است. با این همهالمللی و دولتگذاري بیننهادهاي قانون
د هاي مالی تلفیقی در بخش عمومی و سپس ایجا، بررسی لزوم تهیه صورتحاضرتحقیق

نتشار استانداردهاي مناسب در خصوص گذاري در مورد اقانونزمینه مناسب براي نهادهاي
به بررسی ادبیات مطالعه حاضرباشد. در نتیجه براي دستیابی به این مهم، این موضوع می

گذاري در خصوص هاي برداشته شده توسط نهادهاي قانونعلمی و همچنین بررسی گام
مطالعهاست. هاي مالی تلفیقی پرداخته صورتالمللی مرتبط بااستانداردهاي بینانتشار

کید داشته و به اي مالی تلفیقی توسط بخش عمومی تأهحاضر بر اهمیت ارائه صورت
هاي مالی تلفیقی تهیه شده توسط بخش عمومی و بخش تشریح ارتباط بین صورت

ات بخش سس، آن است که مؤمفهومی حاضرمطالعهپردازد. نتیجه اصلی خصوصی می
ها و دولت،مالی تلفیقی نموده و در این مسیرهاي صورتعمومی باید اقدام به تهیه 



هاي مالی ایفا نقشی اساسی در معرفی و توسعه این دسته از گزارش،گذارنهادهاي قانون
کنند.می

حسابداري ،و خصوصیبخش عمومی،هاي مالی تلفیقیصورتکلمات کلیدي: 
گذاريقانوننهادهاياستانداردهاي حسابداري،تعهدي،

,M40موضوعی: بنديطبقه M48

مقدمه.1
این تغییرات رو بوده است.در طول سالیان اخیر، بخش عمومی با تغییرات مختلفی روبه

اثرات مهمی بر حسابداري و نظام گزارشگري آن داشته است. تغییرات یاد شده بیشتر به 
خ قتصاد جهانی رشدن بازارهاي سرمایه بر اساس توسعه سریع اافزایش سطح جهانیدلیل 

توان گذار از سیستم ترین تغییر در بخش عمومی را می. در همین راستا، مهم]24[داده است
عنوان توان بهتغییرات مورد بحث را میحسابداري نقدي به تعهدي عنوان نمود. تمام

تغییراتی که در قالب مدیریت ا و نهادهاي بخش عمومی تلقی نمود؛هانقالبی در سازمان
)، 1998(پژوهشگرانی نظیر گوتريو توسط) مطرح شدهNPMنوین بخش عمومی (
و گروسی و ) 2001)، جونز و همکاران (1992)، پالوت (1996گوتري و هامفري (

اند.کید قرار گرفته) مورد تأ2012گاردینی (
اي براي ورود به موضوع خود مقدمه،سسات بخش عمومیحث حسابداري تعهدي در مؤب

هاي مالی تلفیقی است. نظام گزارشگري نوین در بخش عمومی، تحت عنوان تهیه صورت
هاي مالی تلفیقی در بخش عمومی هنوز در سرتاسر دنیا گسترده نشده اگرچه تهیه صورت

ه ثري در جهت تهیه و ارائهاي مؤتالش،تعدديگذاري مها و نهادهاي قانوناما دولت
هاي با این همه، نظریهاند؛سسات بخش عمومی نمودههاي مالی تلفیقی در سطح مؤصورت

هاي مالی تلفیقی در بخش مرتبط با تعریف حسابداري تعهدي و تهیه و تنظیم صورت
اند کهروست. برخی از پژوهشگران بر این عقیدههعمومی با نظرات موافق و مخالف روب

زیرا ؛آل نیستخصوصی در بخش عمومی ایدهبرداري و اجراي تجربیات بخش نسخه



همواره اهداف اصلی بخش عمومی با اهداف اصلی بخش خصوصی متفاوت هستند. عالوه 
بر این، مسیر استفاده از نظام حسابداري در بخش عمومی نیز مورد پرسش بوده است. چان 

ربیات بخش این پرسش را مطرح نموده است که آیا نیازي به پیروي کردن از تج،)2003(
تعریف همچنین،؟]8[داشتن نگاهی منتقدانه وجود داردخصوصی در بخش عمومی بدون

هاي حسابداري موجود در بخش خصوصی و عدم وجود چارچوب مفهومی براي روش
.]10[شودها ختم میبه ایجاد آن،حسابداري دولتی، بیش از حل مشکالت

تجربیات بخش خصوصی وجود داشته است، اما هایی در معرفی با اینحال، اگرچه مقاومت
جه است. اگر مجموعه بخش عمومی ها در بخش عمومی مورد توهمچنان لزوم طرح آن

-هد، بنابراین وجود نظام گزارشگري که بگرفته شونظرها درگروه از شرکتعنوان یک به
واسطه آن بتوان تصویري کلی از بخش عمومی ارائه نمود، ضروري خواهد بود.

هاي مالی تلفیقی براي رو، هدف این پژوهش، بررسی لزوم استفاده و ارائه صورتاز همین
این تحقیق ،باشد. از سویی دیگرپاسخگویی به نیاز اطالعاتی موجود در بخش عمومی می

-میفیقی در بخش عمومی همي مالی تلهامعرفی و ارائه صورتبه بررسی مزایا و معایبِ

هاي مالی تلفیقی در ، در ادامه به ادبیات تحقیق مرتبط با صورتپردازد. بر همین اساس
هاي مالی تلفیقی را بخش عمومی پرداخته و سپس، تغییرات اساسی که لزوم ارائه صورت

بخش بعدي پس از آن، اند. اند، مورد بررسی قرار گرفتهدر بخش عمومی ضروري نموده
المللی در مورد انتشار استاندارهاي مرتبط نگذاري بیهاي نهادهاي قانونپژوهش، به فعالیت

، بیان مطالببندي یانی به جمعهاي مالی تلفیقی در بخش عمومی و در بخش پابا صورت
اندازهاي مطالعاتی آتی در این زمینه پرداخته شده هاي پژوهش و ارائه چشممحدودیت

است.

ادبیات تحقیق.2
ی در بخش خصوصی در مقایسه با ادبیات هاي مالی تلفیقادبیات تحقیق مرتبط با صورت

ی بیشتري برخوردار هاي مالی تلفیقی در بخش عمومی از گستردگتحقیق مرتبط با صورت
هاي مالی تلفیقی در بخش عمومی به ادبیات تحقیق مرتبط با صورت،رواست. از همین



هاي صورتدلیل نوظهور بودن آن پراکنده است. بنابراین، بخش زیادي از توسعه مفهوم 
مالی تلفیقی و این بخش از نظام گزارشگري در ادبیات تحقیق بخش خصوصی بیان شده 

است.
اما الخصوص در اهدافشان، وجود دارد،دو بخش، علیهایی بین این اگرچه تفاوت

عنوان نظام تواند در بخش عمومی بهخصوصی میتجربیات صورت گرفته در بخش
-تدر زمینه توسعه ادبیات تحقیق مرتبط با صورقرار بگیرد.گزارشگري مالی مورد استفاده 

.اندانجام دادههاي مؤثري فعالیتپژوهشگران زیرهاي مالی تلفیقی در بخش عمومی، 
ر گزارشات تلفیقی در بخش عمومی و ) به بررسی دالیل ظهو2008گروسی و پپه (

ل و استانداردهاي هاي اصوها و تفاوتهاي تلفیق پرداخته و سپس شباهتویژگی
اي هاي مالی تلفیقی در بخش عمومی را در نمونهحسابداري مورد استفاده در ارائه صورت

.]14[کشور مورد بررسی قرار دادندهفتمتشکل از 
هاي مالی تلفیقی در ) از نگاهی نظري، معتقد به مزایاي بکارگیري صورت2009واکر (

هاي مالی تلفیقی در تجربیات بکارگیري صورتبخش عمومی بود. وي با برجسته نمودن 
هاي حاکمیتی دهنده فعالیتها را پوششبخش عمومی (به ویژه در کشور استرالیا)، ارائه آن

.]27[و دولتی پنداشته است
سعی در شناسایی مشکالت بوجود آمده در تجربه کشور 2011همچنین در سال واکر

نمود. 1988تلفیقی در طول دو دهه گذشته از سال هاي مالی استرالیا از بکارگیري صورت
- تصمیمات احتمالی استفادههایی براي مشکالت یاد شده با توجه بهحلوي به ارائه راه

.]28[هاي معمول پرداختکنندگان از این دسته از گزارشات در موقعیت
هاي مالی ) سعی در یافتن پاسخی درباره سودمندي اطالعات مندرج در صورت2010وایز (

گیري، بلکه در مورد تصمیمات دولت در مورد تصمیمتلفیقی، نه تنها براي اهداف 
.]30[تخصیص منابع، داشت



حسابداري دولتی توسعه یافته توسط )، چارچوب 2008(و همکارانکریستیانس
را با هدف یافتن پاسخی IPSAS(1(المللی حسابداري بخش عمومیي بیناستانداردها

. اول ]11[ها اشاره خواهد شد، مورد آزمون قرار دادندهایی که در ادامه به آنبراي پرسش
عنوان چارچوب المللی حسابداري دولتی بهاي بینآنکه دستاوردهاي بکارگیري استانداره

یري مفاهیم بکارگينتیجهدرثانیاً، هاي دولتی چه خواهد بود؟مفهومی براي تمامی حساب
آید؟چه نوعی از اطالعات حسابداري بدست می،المللی حسابداري دولتیاستاندارهاي بین

المللی گزارشگري ثیر الزامات استاندارهاي بین) در تحقیق خود به بررسی تأ2014(مولر
اجراي الزامات کند کهی پرداخت. وي بیان میمالی بر کیفیت گزارشگري مالی تلفیق

هاي مالی صورتباعث افزایش کیفیت نه تنها ،المللی گزارشگري مالیي بیناستاندارها
واسطه افزایش شفافیت و کیفیت افشاي ها) شده، بلکه بهرتباط ارزشی آنتلفیقی (ا

هاي ي هرچه بهتر اصول راهبري شرکتی سازمان توسعه و همکاريااطالعات، موجب اجر
.]22[) نیز شده استOECDاقتصادي (

هاي مالی تلفیقی ) به تحلیل اثر یا اثرات احتمالی بکارگیري صورت2009، 2008(گروسی 
. وي معتقد بود که ]13][12[ها در کشور ایتالیا پرداختدر نظام گزارشگري استانداري

ها براي استفاده کامل از حسابداري و محرك احتمالی دولت،هاي مالی تلفیقیصورت
شد. گروسی در یک مطالعه جامع، مسائل و مشکالت باگزارشگري بر مبناي تعهدي می

هاي کشور ایتالیا شده هاي مالی تلفیقی در سطح استانداريرایج که مانع از اجراي صورت
است را به قرار زیر شناسایی نمود:

هاي شهرداريها با شرکتکمبود تجانس در نحوه حسابداري استانداري
افزارهاي مناسبو کمبود نرمکمبود نیرو،تلفیقیهايکمبود تجربه در مورد گزارش
االجراعدم وجود قوانین الزم
ها و مستندات ضروري در طول زمانعدم سهولت در دستیابی به داده
هاي محلی دولتيهاي مالی ساالنهشفافیت محدود صورت

1. International Public Sector Accounting Standards



الی هاي م) به بررسی و مطالعه وضعیت فعلی گزارشگري صورت2008برگمان و بیتنهادر (
ر میان دالیل مربوط به عدم ارائه یس پرداختند. دتلفیقی بخش عمومی در کشور سوئ

ها به مواردي نظیر کمبود عالقه و اراده هاي مالی تلفیقی در بخش عمومی، آنصورت
-هاي مالی تلفیقی، کمبود قوانین الزامهاي زیاد در مورد بکارگیري صورتسیاسی، هزینه

.]7[نمودندآور و مشکالت فنی اشاره 
هاي مالی تلفیقی هاي مختلف صورتشور ما نیز تحقیقات معدودي در رابطه با جنبهدر ک

طینت توان به پژوهش انجام شده توسط خوشصورت پذیرفته است. در این میان می
هاي . وي در پژوهش خود عوامل مختلف عدم استفاده از صورت]2[) اشاره نمود1382(

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 30ران را در رابطه با مالی تلفیقی توسط مدی
هاي رغم آنکه مدیران تا حدودي به صورتنتایج وي نشان داد، علیتهران بررسی نمود.

هاي مربوط به تهیه پیچیدگی تکنیکمالی تلفیقی شناخت و آگاهی دارند، اما وجود 
مراجع قانونی موجب شده است تا ظر ها از ناهمیت بودن آنکمهاي مذکور وصورت
گیري مدیران مورد استفاده قرار نگیرد.هاي مالی تلفیقی در تصمیمصورت

هاي مالی تلفیقی در مقایسه با اطالعات صورتسودمندي )1384پور (شعري و سبزعلی
ها معتقد بودند آنهاي مالی شرکت اصلی را مورد بررسی قرار دادند.اطالعات صورت

به هاي اقتصاديگیريهاي مالی واحد تجاري اصلی براي تصمیمکنندگان صورتاستفاده
این کهروه نیاز دارندهاي نقدي گعملکرد مالی و جریانوضعیت مالی،اطالعاتی درباره

بررسی سودمندي محققان فوق، شود.هاي مالی تلفیقی برآورده مینیاز از طریق صورت
هاي مالی شرکت اصلی صورتتلفیقی در مقایسه با اطالعاتهاي مالی اطالعات صورت

محتواي و EBOی ارزشیابونی مبتنی بر رویکردهايهاي رگرسیبا استفاده از مدلرا 
هاآنتحقیقآزمون فرضیه ها جهتنتایج حاصل از برازش مدل.انجام دادنداطالعاتی 

مالی هاي هاي مالی تلفیقی در مقایسه با اطالعات صورتکه اطالعات صورتدادنشان 
].4د [باششرکت اصلی سودمندتر نمی

هاي مالی تلفیقی و ) به بررسی تجربی مدیریت سود در صورت1393ساعی و عبدي (
ها بررسی این سوال بود که آْیا هدف اصلی آنهاي مالی شرکت اصلی پرداختند.صورت



هاي مالی شرکت هاي مالی تلفیقی، متفاوت از صورتنسبت مدیریت سود در صورت
ها در سطح صنعت و در سطح کل نمونهنتایج آزمون فرضیات آناصلی هست یا خیر؟

شود، داري اعمال میمالی به صورت معنینشان داد که مدیریت سود در هر دو صورت 
تلفیقی است هاي مالی شتر از صورتهاي مالی شرکت اصلی بیگرچه این نسبت در صورت

]3.[
به بررسی نظري واحدهاي دولتی و پاسخگویی اي در مطالعه)1394اسماعیلی (همچنین 

وپاسخگوییمسئولیتموقعبهوصحیحایفايکهوي معتقد بودتعهدي پرداخت.
هاآنکاملانعکاسوساالنهمخارجودرآمدهامیزانواقعیگیرياندازهبا،آنارزیابی

درتعهديمبنايبکارگیريوداردارتباطعمومیبخشنهادهايمالیهايگزارشدر
ارزیابیوقضاوتامرتسهیلخصوصاًدولتی،هايواحدمالیرویدادهايثبتنحوه
بررسیروایناز.سازدمیثرمؤبسیارراعمومیبخشپاسخگوییمسئولیتدقیق

استفادهموردمبنايکهچرا،رسدمینظربهضروريرویکرداینمعایبومزایاتحلیلی
اینبرمبتنیهايگیريتصمیمومالیاطالعاتبرتواندمیدولتیحسابداريدر

].1[دبگذارثیرتأاطالعات

نیازي ضروري در بخش عمومیهاي مالی تلفیقی؛صورت.3
ارتباط نزدیکی با استفاده از نظام ،معرفی و ارائه گزارشات تلفیقی در بخش عمومی

هاي مالی تلفیقی، لزوم . بنابراین، اهمیت صورت]17[حسابداري بر مبناي تعهدي دارد 
بکارگیري این نظام گزارشگري در بخش عمومی و تغییراتی که لزوم معرفی چنین نظام 

باشد. اینگزارشگري را بیش از پیش ضروري نموده، تمرکز اصلی این پژوهش می
گذاري قرار گرفته و از انونها و نهادهاي قمورد توجه بسیاري از دولتموضوع اخیراً

رو آن دسته از کشورهایی که نظام حسابداري بر مبناي تعهدي را به اجرا درآورده همین
.]26[]19[هاي مالی تلفیقی نمودند اقدام به انتشار صورت،بودند

امع و دقیق از تمام مالی که توانایی ارائه تصویري جنیاز بخش عمومی به نظام گزارشگري 
عنوان یک واحد داشته باشد، اهمیت این موضوع را بیش از پیش روشنبخش عمومی به



بیشتر براي سازي اطالعات سازد. از طرفی وجود نظام گزارشگري که توانایی فراهممی
رکزي داشته باشد نیز از اي و در نهایت دولت مکنندگان در سطوح محلی، منطقهاستفاده

ت.اهمیت بسزایی برخوردار اس
ی هاي اخیر را در مورد گزارشگري مالی تلفیقمتمرکز، بحثسسات غیرتوسعه و رشد مؤ

هاي مالی تلفیقی در بخش عنوان علت اصلی معرفی صورتتوان بهمطرح نموده و از آن می
ی نظام گزارشگري مالی نوین . تغییرات بااهمیتی که به معرف]29][23[عمومی یاد کرد

هاي مالی تلفیقی در حسابداري بخش عمومی ختم شده، مزایایی را تحت عنوان صورت
ثیرات مهمی بر روي مدیریت نوین در بخش عمومی، آن به دنبال دارد. تغییراتی که تأبراي 

از تجربیات بخش برداريو نسخهتعهديبه حسابداري نقديگذار از حسابداري 
خصوصی و مرکزیت زدایی داشته است.

تمامی تغییرات یاد شده موجب تحریک شدن مجادالت موجود در مورد نظام حسابداري 
) در معرفی حسابداري تعهدي در 1999بخش عمومی گردیده است. بنابراین، بارتون (

ن بخش عمومی و هاي اساسی بیواسطه تفاوتید وي به. ترد]5[بخش عمومی تردید نمود
ها و تفاوت در نظام تخصیص منابع بوجود آمده بود. بخش خصوصی، اهداف متفاوت آن

هاي بخش عمومی و همچنین نظام گرفتن ویژگینظر) ضرورت در2007بنیتو و همکاران (
حسابداري بخش عمومی را که نیاز اطالعاتی محیط پیرامون خود را فراهم آورد، مورد 

) در پی یافتن پاسخی براي این پرسش 2003؛ این درحالیست که چان (]6[بحث قرار دادند
اجراي بی کم و کاست و بدون نگاه منتقدانه تجربیات بخش خصوصی بود که آیا واقعاً

؟ ]8[ها ضروریستتوسط دولت
مشهود است که محققین در ابتدا با توجه به مطالب یاد شده در باال، این موضوع کامالً

اده از حسابداري تعهدي و همچنین اجراي تجربیات بخش خصوصی در نسبت به استف
اند. در حقیقت، گذار از حسابداري نقدي به حسابداري بخش عمومی، بیمناك بوده

شود تعهدي نه تنها نیازمند تغییر نظام حسابداري بوده بلکه تغییر در مفاهیم را هم شامل می
)OECD ،2002اند، باعث حول در بخش عمومی شده). تمام این تغییرات که موجب ت

،این شکل از گزارشگرياند.تعریف گزارشگري تلفیقی در بخش عمومی گردیده



در سطح راسسات بخش عمومیز وضعیت مالی و تعهدات اقتصادي مؤتصویري کلی ا
کند.اي و دولت مرکزي ارائه میمحلی، منطقه

نمودن اطالعات فراهم در جهتترین وسیله عنوان اصلیتوان بهرا میهاي مالی صورت
کنندگان مورد توجه قرار داد. از طرفی، مسئولیت پاسخگویی نیز خود براي تمام استفاده

هاي رو، صورتاز همینباشد.) میNPMیکی از الزامات مدیریت نوین بخش عمومی (
ترین ابزار براي ایفاي یاند، اصلصورت جداگانه و یا تلفیقی تهیه شدهالی، فارغ از اینکه بهم

].24[ها است کنندگان از آنئولیت پاسخگویی در مقابل استفادهمس
حسابداري تعهدي، اطالعات مفید بیشتري ارائه نموده و موجبات توسعه شفافیت در بخش 

لی اهاي مآورد. اگرچه، نکات مثبت زیادي در مورد تهیه و ارائه صورتدولتی را فراهم می
اند که این شکل از ش عمومی وجود دارد، اما برخی بر این عقیدهتلفیقی در بخ

بهترین گزینه براي حسابداري دولتی نیست.،گزارشگري
]؛20کید دارد [مالی دولتی تأافزایی شیوه فعلی گزارشگري) بر عدم ارزش2002مایلی (

ارزش گزارشگري تلفیقی در بخش عمومی را ،)2007این درحالیست که چو و همکاران ( 
ها بر مشکالت بخش خصوصی در اجراي حسابداري تلفیقی، . آن]9[اندزیر سوال برده

هاي حسابداري تلفیقی و در نهایت ارزش مشکالت بخش عمومی در استفاده از روش
کا عالوه، مونتسینوس و بروسهاند. بکید داشتهر بخش عمومی، تأحسابداري تعهدي د

اند، این هاي مالی تلفیقی اشاره نمودهرغم اینکه بر مشکالت تهیه صورت) علی2008(
. ]21[اندشکل از گزارشگري را براي فهم وضعیت مالی دولت مناسب دانسته

دولتیهاي حسابداري بخشترین تغییرات در روشهاي مالی تلفیقی یکی از مهمگزارش
ها معتقدند که گرفتن این موضوع، بسیاري از دولتظربا درنبنابراین]؛27][9][8[است

ي استفاده از نتیجههاي مالی تلفیقی وجود دارد. درارشدالیل کافی براي تهیه و ارائه گز
تر شده و هم تصویري ش عمومی شفافهاي بخگذاريتلفیقی، هم سرمایههايگزارش

شود.تر از وضعیت و عملکرد مالی آن ارائه میواقعی



سازمانی و مسئولیت پاسخگویی را هم در سطح درون،هاي تلفیقیسویی دیگر، گزارشاز 
گیري سازمانی فراهم آورده و همچنین ارائه دهنده بازخورد فرآیندهاي تصمیمهم برون

.]9][6[دنباشمی
-استفادهروه مختلفی از ساختن نیازهاي گ، برآوردههاي مالی تلفیقینقش اصلی صورت

باشد.سازي نظام گزارشگري مالی در بخش عمومی میمچنین سادهکنندگان و ه
هاي مالی تلفیقی هاي موافق تهیه و ارائه صورتتوان به دیدگاهدر کنار عقاید مخالف، می

آوردن نگاهی هاي مالی تلفیقی در فراهمگزارشها، تواناییجمله این دیدگاهاشاره نمود. از
-گزارشیسه با در مقا،لکرد و کیفیت بخش عمومیوضعیت، عمیتکلّتر نسبت به کامل

و توانایی ایجاد شفافیت و ،دهنده گروهسسات مالی تشکیلهاي مالی جداگانه مؤ
طور که در باال اشاره شد، توجه این باشد. همانمیدر بخش عمومی، پاسخگویی بیشتر 

تولید جمله این مزایا، فیقی است. ازهاي مالی تلمزایاي تهیه و ارائه صورت،تحقیق
-براي استفادهگیريتر، با قابلیت درك بیشتر و امکان استفاده در تصمیماطالعات شفاف

باشد.کنندگان، می
یاي یاد شده در هاي مالی تلفیقی در بخش عمومی، در کنار داشتن مزاتهیه صورتگرچه 

آمدن مسائلی از قبیل:باال، باعث بوجود
سسات تحت کنترل هاي مالی تهیه شده توسط مؤن صورتی بیکمبود تجانس یا هماهنگ

در گروه، تفاوت بین استانداردهاي حسابداري بخش خصوصی و بخش عمومی، کمبود 
هاي مالی تلفیقی آور در مورد ارائه صورتافراد متخصص و در نهایت کمبود قوانین الزام

گردیده است.

محور اصلی ؛عمومیالمللی حسابداري بخش ت استاندارهاي بینهیئ.4
هاي مالی تلفیقی در بخش عمومیتوسعه صورت

، گذار مستقلعنوان نهاد استاندارد، بهالمللی حسابداري بخش عمومیت استاندارهاي بینهیئ
کند.ت بخش عمومی ایفا میسسانقش مهمی در وضع قوانین براي مؤ



توسعه و افزایش کیفیت ،المللی حسابداري بخش عمومیت استانداردهاي بینهدف هیئ
سسات بخش عمومی در ابداري بخش عمومی براي استفاده مؤالمللی حساستاندارهاي بین

هاي مالی است. سرتاسر جهان جهت هدفمند نمودن تهیه صورت
استاندارد با هدف بهبود کیفیت و شفافیت گزارشگري مالی در 32کنون ، تائتیاین ه

المللی حسابداري ت استاندارهاي بینوه بر این، هیئتشر نموده است. عالبخش عمومی من
المللی حسابداري بخش تأکید نموده است که استفاده از استاندارهاي بین،بخش عمومی

اطالعات مالی موجب بهبود شفافیت، کیفیت و قابلیت مقایسه ،هاعمومی توسط دولت
شود.سسات بخش عمومی در سرتاسر جهان میگزارش شده توسط مؤ

المللی حسابداري ها را به استفاده از استاندارهاي بینگذار، دولتنهادهاي قانون،روهمیناز
ت ملی با این استانداردها، تشویق سازي قوانین و الزامابخش عمومی و همچنین هماهنگ

مللی حسابداري بخش عمومی بر خالف النمایند. استفاده از استانداردهاي بینمی
، براي مؤسسات بخش عمومی الزامی IFRS(1(مللی گزارشگري مالیالاستاندارهاي بین

توان نتیجه میکار گرفته شده است. درهاي بسیاري بهاین حال توسط دولتاما با نیست؛
- بینرفته تبدیل به فرهنگ حسابداري تهرف،المللی حسابداريکه استاندارهاي بیننمودبیان 

اند.المللی شده
هاي مالی در مورد صورت"بخش عمومیالمللی حسابداريبینت استانداردهاي هیئ

ها پرداخته شده است:که در ادامه به آناستاندارد منتشر نموده3تاکنون ،"تلفیقی
ي مالی هاحسابداري بخش عمومی در مورد صورت6المللی شماره استاندارد بین

سسات اصلی را ملزم به تهیه تلفیقی و نحوه حسابداري مؤسسات تحت کنترل، تمام مؤ
هاي مالی تلفیقی نموده است. این استاندارد در کنار تعریف دقیق مفهوم کنترل صورت

نیزدر بخش عمومی، به ارائه رهنمودهایی در مورد چگونگی تعیین وجود کنترل
است.پرداخته
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ه حسابداري حسابداري بخش عمومی در مورد نحو7المللی شماره استاندارد بین
هاي صورت گذاريرمایهکند که تمام سسسات وابسته، بیان میها در مؤگذاريسرمایه

هاي مالی تلفیقی سسات وابسته باید به روش حسابداري سرمایه در صورتگرفته در مؤ
ها را که به قصد گذاريآن دسته از سرمایه،حساب گرفته شوند. این استانداردبه

ها روش اند را مستثنی نموده و در مورد آندهواگذاري در آینده نزدیک تحصیل ش
حسابداري بهاي تمام شده را الزام نموده است.

مومی در مورد نحوه گزارشگري مالی حسابداري بخش ع8المللی شماره استاندارد بین
ي عنوان معیاري براي حسابدارهاي مشترك، تلفیق متناسب را بهيگذارهاي سرمایهبهره

سسات بخش عمومی الزامی نموده است. همچنین مشترك توسط مؤهايگذاريسرمایه
عنوان روش جایگزین براي را بهاین استاندارد استفاده از روش حسابداري سرمایه

بالمانع دانسته است.هاي مشترك،گذاريي سرمایهراابدحس
،المللی حسابداري بخش عمومیت استانداردهاي بینبا توجه به اینکه هدف اصلی هیئ

گزارشگري مالی است، المللی پشتیبانی از استاندارهاي وضع شده بر اساس استاندارهاي بین
، اقدام به 2011ی سال در ماه مIASB(1(المللی حسابداريت تدوین استانداردهاي بینهیئ

المللی حسابداري ت تدوین استانداردهاي بینهیئانتشار استاندارهایی مشابه با استانداردهاي 
گزارشگري مالی با عنوان 10عمومی نمود. این استانداردها شامل استاندارد شماره بخش 

گزارشگري مالی با عنوان قراردادهاي 11هاي مالی تلفیقی، استاندارد شماره صورت
هاي سایر نحوه افشاي بهرهگزارشگري مالی با عنوان 12مشترك، استاندارد شماره 

) با 2011شده در سال (تجدیدنظر27بداري شماره المللی حسابینمؤسسات، استاندارد 
28المللی حسابداري شماره هاي مالی جداگانه، استاندارد بینعنوان صورت

- سرمایههاي وابسته و در شرکتگذاري ) با عنوان سرمایه2011شده در سال (تجدیدنظر

هاي مشترك است.گذاري
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ت به اینکه یکی از اهداف اصلی هیئر با توجه به استانداردهاي یاد شده در باال و نظ
پشتیبانی از استاندارهاي وضع شده بر ،المللی حسابداري بخش عمومیاستانداردهاي بین

نظر در مورد تجدید،نتیجهدرالمللی گزارشگري مالی است، اساس استاندارهاي بین
این بخش عمومی ضروریست. بنابرالمللی حسابداريبین8و 7، 6استانداردهاي شماره 

نظور مقایسه مهایی را بهپروژه،المللی حسابداري بخش عمومیت استانداردهاي بینهیئ
المللی ت استانداردهاي بینا استاندارهاي منتشر شده توسط هیئاستاندارهاي فعلی ب

حسابداري تعریف نموده است تا بتواند نکات جدید را با توجه به الزامات بخش عمومی 
رد.تبیین و به اجرا درآو
المللی حسابداري بین8و 7، 6نظر استانداردهاي شماره ها به تجدیدیکی از این پروژه

در ماه ،نتیجهدرگردد.هاي مالی تلفیقی باز میبخش عمومی در مورد تهیه و ارائه صورت
المللی حسابداري اي با عنوان تجدیدنظر در استانداردهاي بینپروژه،2011ژوئن سال 

المللی حسابداري ت استانداردهاي بینبه تصویب هیئ8و 7، 6هاي شمارهبخش عمومی به
بخش عمومی رسید که اهداف اصلی آن عبارتند از:

حسابداري بخش عمومی با هدف ارائه 6المللی شماره نظر در استاندارد بینتجدید
در مورد رهنمودهاي مرتبط با تهیه هاي مالی جداگانه و تلفیقی و بحث صورت

هاي مالی تلفیقی در استانداردي دیگر.تصور
رمایهحسابداري بخش عمومی با عنوان س7المللی شماره نظر در استاندارد بینتجدید -

سسات وابسته.گذاري در مؤ
ها در هحسابداري بخش عمومی با عنوان بهر8المللی شماره نظر در استاندارد بینتجدید

هاي مشترك، و در نهایت: گذاريسرمایه
سسات، در استانداردي دیگر.هاي سایر مؤمرتبط با افشاي بهرههايراردادن تمام بحثق

هایی رگانترین اُها، اصلیگذار به همراه دولتاي قانون، نهادهاي حرفهصورتبه هر 
اند.هاي تلفیقی در بخش عمومی همکاري نمودههستند که در اجرا و توسعه گزارش



ها در هایی که در مورد آنتوان از تعداد پروژهتلفیقی را میهاي مالی اهمیت تهیه صورت
اند، درك ها پرداختهحال اجراست و همچنین تجربیات کشورهایی که به ارائه این گزارش

نمود.

گیرينتیجه.5
آیا نیازي به "همراه با تغییرات اخیر در بخش عمومی همواره این پرسش مطرح بوده که 

براي یافتن پاسخ این پرسش ؟ "تلفیقی در بخش عمومی وجود داردهاي مالی تهیه صورت
:بررسی نمودموارد زیر راهاي دیگري از قبیلابتدا به ساکن باید پاسخ پرسش

توان تجربیات سسات بخش عمومی و خصوصی، آیا میمتفاوت مؤبا توجه به اهداف 
ر بخش عمومی به اجرا هاي مالی تلفیقی، دبخش خصوصی را در مورد تهیه و ارائه صورت

توان آیا میو در نهایت اینکه،؟ثیري خواهند داشتها تأرد؟ یا اینکه آیا این تفاوتدرآو
کار بست؟هصی را در بخش عمومی هم باستاندارهاي بخش خصو

هبود مدیریت مالی و بخش کوچکی از شناخت جامعه جهانی از لزوم ب،این تغییرات
باشد. با توجه به اینکه موضوع میخصوصیو عمومیت مالی در بخش کیفیت اطالعا

در بخش عمومی، موضوعی نوپا بوده و در ابتداي مسیر توسعه و یهاي مالی تلفیقصورت
ربار و غنی نیست. از سوي دیگر ها پفراگیر شدنش قرار دارد، اما ادبیات تحقیق در مورد آن

ا و توسعه گزارشگري تلفیقی در ها در اجرگذاري و دولتاي قانوننقش نهادهاي حرفه
ابزاري مفید براي ارائه ،هاي مالی تلفیقیبخش عمومی، انکار نشدنی است. صورت

باشد. سازمانی میکنندگان درون و برونبخش عمومی براي استفادهتصویري کلی از 
اند، اما نقش هاي مالی تلفیقی توسط کشورهاي اندکی تهیه و ارائه شدهاگرچه صورت

هاي بسیاري از رو دولتناند و از همیدر حسابداري بخش عمومی ایفا نمودهمهمی
هاي مالی تلفیقی وجود دارد.معتقدند که دالیل کافی براي معرفی و تهیه صورتکشورها

هاي مالی تلفیقی در جهت ایفاي مسئولیت از صورتتوانندمیهااز سوي دیگر دولت
بهره ببرند.نیز پاسخگویی مالی و سیاسی خود



-ارائه تصویري صحیح و منصفانه از عملکرد، وضعیت و انعطاف،هاي مالیهدف صورت

دهنده هاي مالی جداگانه و تلفیقی نشانبوده و بدین ترتیب صورتتجاريپذیري واحد
سسات به یریت مالی در بخش عمومی در سطح مؤهاي مدچگونگی ایفاي مسئولیت

هاي مالی که بر مبناي باشد. ارائه صورتل دولت میصورت جداگانه و سپس در سطح ک
هاي مالی بر مبناي حسابداري نقدي، اند در مقایسه با صورتحسابداري تعهدي تهیه شده

آورد.ها فراهم میاطالعات مفیدتري را براي استفاده آن
المللی حسابداري بخش عمومی برطوري که در باال اشاره شد، استانداردهاي بینهمان

گیري و با توجه به خصوصیات اساس استانداردهاي بخش خصوصی با رویکرد تصمیم
اند.بخش عمومی تدوین شده

اي از مند به توسعه مجموعهرسد که محققین و فعاالن حرفه، هر دو عالقهنظر میالبته به
استانداردها براي بخش عمومی جهت اجراي نظام نوین گزارشگري مالی هستند. تمام 

تر از قابلیت مقایسه کشورها را تسهیل نموده و تصویري شفاف،یاد شده در باالنکات
آورد. تغییرات اخیر، ها در کشورهاي مختلف فراهم میوضعیت و نحوه راهبري دولت

اثراتی که م گزارشگري مالی ایجاد نموده است؛اثراتی اساسی در ساختار حسابداري و نظا
- هدي، گذار از مبناي حسابداري نقدي و ارائه صورتموجب معرفی مبناي حسابداري تع

هاي مالی تلفیقی شده است.
هاي دولت را در بر هاي مالی تلفیقی که همه فعالیتاي واحد از صورتارائه مجموعه

- صورتهایی در توسعه چند سختییاست. هرد تأیید تمام محققین در سرتاسر دنرمو،بگیرد

در نهایت، تحقیق حاضر به این نتیجه رسیده است که هاي مالی تلفیقی وجود دارد اما 
هاي مالی تلفیقی موجب بهبود و ایجاد ارزش در نظام گزارشگري بخش عمومی گزارش

در مورد عملکرد مالی و پاسخگویی هر چه بیشتر در مورد منابع عمومی خواهد شد. قطعاً
اند در معرفی هرچه کردههاي تلفیقی استفاده استفاده از تجربه کشورهایی که از گزارش

.این قبیل گزارشات مفید خواهد بودسریعتر 
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A conceptual investigation on the necessity of preparing
consolidated financial statements in the public sector

Abstract
The public sector has faced a series of reforms, which have had a great
influence on the development of public accounting and reporting
system. This paper shows that the most important issue that has
resulted from these reforms is the preparation of consolidated
financial statements in the public sector. The public sector
consolidated financial statements are one of the most challenging
topics of worldwide research and also, became a debated issue both
for international regulatory body and for governments. However, the
objective of this article is to investigate the need for consolidated
financial statements in the public sector and to outline the activity of
the international regulatory bodies in order to issue specific standards
regarding this current topic. So as to reach this main objective of the
research, this paper explores the scientific literature regarding this
issue and then it followed the steps taken by regulators in the
development of international standards regarding consolidated
financial statements. This paper emphasizes on the importance of the
introduction and presentation of consolidated financial statements by
public sector entities and reveals the link between these types of
reports prepared by entities from private sector and public one. The
main conclusion of this conceptual paper is that public sector entities
should prepare consolidated financial statements and the regulators
and governments play an important role in taking and introducing
these practices into the public sector.

Keywords: Consolidated financial statements, Public and private
sector, Accrual accounting, Accounting standards, Regulatory body
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