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دکتر محمدحسین صفرزاده   

نظام آمارهای مالی دولت و استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی

بخش نخست - تفاوتهای مفهومی بنیادی

چندی اســت که سازمان حسابرســی اقدام به تدوین چارچوب مفهومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی کرده است. 

از ابتدای ســال 1394واحدهای بخش عمومی ملزم به رعایت این اســتانداردها هســتند؛ اســتانداردهایی که به طــور عمده بر پایه 

استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی تدوین شده است.

افزون بر گزارشهای مالی که باید برمبنای استانداردهای حسابداری بخش عمومی تهیه شود، بیشتر دولتها اطالعات مالی منطبق 

بــا نظام آمارهای مالی دولت را نیز تهیه می کنند. اگرچه اســتانداردهای بین المللی حســابداری بخــش عمومی و رهنمودهای نظام 

آمارهای مالی دولت بر پایه اصول مشابهی تنظیم می شود، اما این دو مجموعه دارای هدفهای متفاوتی بوده و بر واحدهای گزارشگر 

متفاوتی تأکید دارند.

با توجه به اهمیت موضوع، در این شــماره به مقایســه اســتانداردهای بین المللی حســابداری بخش عمومی )که مبنای تدوین 

استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران است( و نظام آمارهای مالی دولت می پردازیم. تفاوتهای بین دو مجموعه را می توان 

به تفاوتهای مفهومی بنیادی و تفاوتهای مربوط به نحوه ارائه و واژگان فنی تقســیم بندی کرد. در شماره حاضر، تفاوتهای مفهومی 

بنیادی بین دو مجموعه بررســی می شود. شــماره بعدی مجله نیز به بررسی تفاوتهای مربوط به نحوه ارائه و واژگان فنی اختصاص 

خواهد داشت.
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مقدمه
در ایــن مقاله، رابطه دقیق بین رهنمودهای گزارشــگری طبق 
نظام آمارهای مالی دولت و اســتانداردهای حسابداری تعهدی 
بخش عمومی، تشــریح می شود. بســیاری از قواعد، مفاهیم و 
فرایندهای حسابداری که در آمارهای اقتصاد کالن مورد استفاده 
قرار می  گیرد، مبتنی بر قواعد، مفاهیم و فرایندهای مورد استفاده 
در حسابداری بخش عمومی اســت. پیشرفتهای بین المللی در 
روش شناسی آماری و استانداردهای حسابداری برای واحدهای 
بخش عمومی در ســالهای اخیر به گونه ای هماهنگ شده اند که 

گزارشگری دولت و شفافیت مالی بهبود یابد. 
تهیــه آمارهای مالی دولــت، با به کارگیری اســتانداردهای 
باکیفیت حســابداری تعهدی )نظیر اســتانداردهای بین المللی 
حســابداری بخــش عمومی(، آســان تر می شــود. دلیل این 
موضوع آن است که یک نظام حسابداری تعهدی جامع، برای 
تهیه گزارشــگری طبق نظام آمارهای مالــی دولت منبع داده 
مناسبی محسوب می شود. بنابراین دولتها باید از این موضوع 
مطلع باشند و فهرست حسابهای خود را به گونه ای طراحی کنند 
که پاســخگوی تأمین هدفهای دوگانه )گزارشگری طبق نظام 
آمارهای مالی دولت و اســتانداردهای بین المللی حســابداری 

بخش عمومی( باشد.
کارگروه هماهنگ ســازی حســابداری بخش عمومی که در 
سال 2003 تأسیس شد، اولین نهاد رسمی در سطح بین الملل 
محسوب می شــود که به دنبال هماهنگ ســازی رهنمودهای 
آماری و استانداردهای حسابداری بود. مهمترین خروجی های 

کارگروه یادشده عبارت بود از: 
• ارائه رهنمود در حوزه آمارهای بخش عمومی، و

• تهیه یک گزارش پژوهشــی که شــباهتها و تفاوتهای بین دو 
نظام گزارشگری را مستند می کند.

ســازمانهای بین المللــی و هیئــت تدوین اســتانداردهای 
بین المللی حســابداری بخش عمومی به ایــن تالش ها ادامه 
دادنــد تا رهنمودهایی درخصوص تشــخیص و رفع تفاوتهای 

غیرقابل اجتناب بین دو نظام گزارشگری مزبور ارائه کنند.
با توجه به این که استانداردهای بین المللی حسابداری بخش 
عمومی و رهنمودهای گزارشگری آماری، هر دو پویا بوده و در 
گذر زمان تغییر می کنند، در این مقاله تنها بر تفاوتهای بنیادی 

تأکید می شــود که توضیح می دهد چرا دو چارچوب گزارشگری 
یادشده متفاوت هستند. اطالعات تفصیلی در مورد تفاوتهای 
خاص بین دو مجموعه از مراجعه به مرکز اطالع رسانی اینترنتی 
هیئت تدویــن اســتانداردهای بین المللی حســابداری بخش 
عمومی و مراجعه به استانداردها و فصلهای خاص دستورعمل 

نظام آمارهای مالی دولت )2014(، امکان پذیر است.
در ایــن مقاله، تنها بر روابط بین اســتانداردهای بین المللی 
حســابداری بخش عمومی و نظام آمارهــای مالی دولت تأکید 
می شــود؛ زیرا اســتانداردهای بین المللی حســابداری بخش 
عمومــی به عنوان بهترین نحوه عمل برای گزارشــگری مالی 
بخش عمومی شــناخته شــده اند. اســتانداردهای بین المللی 
حسابداری بخش عمومی، مجموعه ای جامع از استانداردهای 
حســابداری تعهدی کامل هستند. اســتانداردهای حسابداری 
بخش عمومی در بسیاری از کشورها )از جمله ایران( برمبنای 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری بخش عمومی تدوین 
شــده اســت. این بدان معناست که مقایســه با استانداردهای 
بین المللی حســابداری بخــش عمومی، مبنایــی جامع برای 
مقایســه رهنمودهای گزارشــگری طبق نظام آمارهای مالی 

دولت با استانداردهای حسابداری را فراهم می کند.

مقایسه استانداردهای بین المللی حسابداری 
بخش عمومی و رهنمودهای گزارشگری طبق نظام 

آمارهای مالی دولت
طبق نظام آمارهای مالی دولت، بین استانداردهای بین المللی 
حســابداری بخــش عمومــی و رهنمودهــای گزارشــگری، 
همپوشــانی درخور توجهی وجود دارد. در این بخش، شرحی 
کلی از رابطه بین اســتانداردهای بین المللی حسابداری بخش 
عمومی و رهنمودهای گزارشــگری طبق نظام آمارهای مالی 
دولــت )با تأکید بر تفاوتهای بنیادی که توضیح می دهد چرا دو 
چارچوب گزارشگری یادشده در برخی حوزه ها متفاوت هستند( 
ارائه می گردد. همچنین در این بخش، خالصه ای از چگونگی 
رفع تفاوتهای بین دو مجموعه ارائه می شــود. اگر از تعدیلهای 
مناســب برای رفع تفاوتهای بین دو مجموعه اســتفاده شود، 
اطالعات گزارشــگری مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی 
حســابداری بخش عمومی می تواند به عنــوان منبعی باکیفیت 
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بــرای تهیه گزارش طبق نظام آمارهای مالی دولت محســوب 
شود. حسابرسی مســتقل گزارشهای مالی مبتنی بر استانداردهای 
بین المللی حسابداری بخش عمومی، سبب بهبود قابلیت اتکا برای 

مقاصد گزارشگری طبق نظام آمارهای مالی دولت خواهد شد.
تفاوتهای بین اســتانداردهای بین المللی حســابداری بخش 
عمومی و رهنمودهای گزارشــگری طبق نظام آمارهای مالی 

دولت را می توان در دو دسته به شرح زیر جای داد:
• تفاوتهای مفهومی بنیادی، و

• تفاوتهای مربوط به نحوه ارائه و واژگان فنی.

تفاوتهای مفهومی بین دو مجموعه
تفاوتهای مفهومی بین اســتانداردهای بین المللی حســابداری 
بخش عمومی و رهنمودهای گزارشــگری طبق نظام آمارهای 
مالی دولت را می توان در قالب ســرفصل های زیر مورد بررسی 

قرار داد:
• هدف ها،

• واحد گزارشگر،
• معیارهای شناخت داراییها، بدهیها، درامد و هزینه،

• تفاوتهای ارزشیابی )اندازه گیری( برای انواع خاصی از داراییها 
و بدهیها، و

• تجدید ارزیابی ها و دیگر تغییرها.
هدف ها

اســتانداردهای بین المللــی حســابداری بخــش عمومــی و 
رهنمودهای گزارشــگری طبــق نظام آمارهــای مالی دولت، 
هدفهای متفاوتــی برای تهیــه اطالعات دارند. گزارشــهای 
تهیه شــده طبق نظام آمارهای مالی دولــت به منظور موارد زیر 

مورد استفاده قرار می گیرند:
1- تجزیه و تحلیل سیاســتهای مالی، اتخاذ سیاستها، و ارزیابی 

تأثیر سیاستهای مالی،
2- تعیین تأثیر بر اقتصاد، و

3- مقایسه پیامدهای ملی و بین المللی.
در اینجا تأکید بر ارزیابی بخش اصلی دولت و بخش عمومی 
بــر اقتصاد و تأثیر دولت بر دیگر بخشــهای اقتصادی اســت. 
چارچوب گزارشگری طبق نظام آمارهای مالی دولت به صورت 
خاص برای داده های ورودی بخش عمومی به دیگر حسابهای 

اقتصاد کالن طراحی شــده بود؛ گرچه بســیاری از کشــورها، 
چارچوب گزارشــگری طبق نظام آمارهای مالی دولت را برای 
گزارشگری مالی و ســنجش رعایت مقررات مالی پذیرفته اند. 
در مقابــل، صورت های مالی تهیه شــده طبق اســتانداردهای 
بین المللی حســابداری بخــش عمومی به منظــور: 1- ارزیابی 
وضعیت و عملکرد مالی، 2- ارزیابی پاســخگویی مدیریت، و 

3- آگاهی از تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرند.
اگرچــه بین دو مجموعــه اطالعات مالی بــرای تأمین این 
هدف های متفاوت، شباهتهای بسیاری وجود دارد؛ اما تفاوت 
در هدفها منجر بــه برخی تفاوتهای بنیادی در چگونگی و نوع 
اطالعات مورد گزارش می شــود. برای مثال، در گزارشــهای 
تهیه شــده طبق نظام آمارهای مالی دولت، در معامله داراییها 
و بدهیهای مالی باید مشــخص شود که طرف معامله در کشور 
اقامت دارد یا این که مقیم خارج از کشــور اســت. در مقابل در 
صورتهــای مالی تهیه شــده طبــق اســتانداردهای بین المللی 
حســابداری بخش عمومی، این معامله ها منجر به طبقه بندی 
داراییهــا و بدهیها در طبقه های جــاری یا غیرجاری با توجه به 

سررسید آنها می شود.
واحد گزارشگر

یکــی از تفاوتهــای بنیــادی بیــن اســتانداردهای بین المللی 
حسابداری بخش عمومی و رهنمودهای گزارشگری طبق نظام 
آمارهای مالی دولت، مربوط به تعریف واحد گزارشــگر و فرایند 
تلفیق است که از آن به تعیین مرزها و محدوده واحد گزارشگر یاد 
می شود. براساس رهنمودهای گزارشگری طبق نظام آمارهای 
مالی دولت، واحدهای سازمانی در قالب بخشها و زیربخشهای 
آمــاری تجمیــع و تلفیق می شــوند. تأکید گزارشــگری آماری 
دراســاس، بر بخشها و زیربخشهای تلفیق شــده است. اگرچه 
به لحاظ نظری این امکان وجود دارد که گزارشــهای تهیه شــده 
رهنمودهای نظام آمارهای مالی دولت برای واحدهای سازمانی 
به صورت جداگانه تهیه شــود، اما گزارشهای آماری مجزا برای 
واحدهای جداگانه به طور معمول منتشــر نمی شود. برای تعیین 
واحد ســازمانی، هر واحد جداگانه در اقتصاد با توجه به توانایی 
نگهــداری داراییها و بدهیها و اعمال مالکیت اقتصادی کامل بر 

آنها مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.
واحدهای تحــت کنترل دولت که فعالیت اصلی غیرمرتبط با 
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بازار انجام می دهند، در بخــش اصلی دولت (GGS) آورده 
می شوند. اگرچه تمام واحدهای مقیِم تحت کنترل دولت )شامل 
شــرکتهای عمومی که فعالیتهای مرتبط با بازار انجام می دهند( 
در بخــش عمومی آورده می شــوند، اما فعالیتهــای غیرمرتبط 
بــا بــازار تعیین کننده مرز بخــش اصلی دولــت )به عنوان یک 
زیربخش مجزا در بخش عمومی( اســت. بخش اصلی دولت، 
واحدهای سازمانی که فعالیتهای مرتبط با بازار انجام می دهند را 
دربر نمی گیرد. بخش اصلی دولت داده های تلفیقی ارائه می کند 
کــه در آن، معامله ها و مانده های بیــن واحدهای بخش اصلی 

دولت حذف شده است.
براساس استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، 

»واحد گزارشــگر« به سازمان ]اعم از سازمان دولتی یا دیگر 
ســازمانهای بخش عمومی[، برنامه 

یا فعالیت قابل تشــخیصی 
اطــالق می شــود که 

مالی  گزارشــهای 
با مقاصــد عمومی 
تهیه می کند. در هر 

گزارشهای  کشــور، 
اســت  ممکــن  مالــی 

اختیاری  یــا  اجباری  به صــورت 
تهیه شود. ویژگی اصلی یک واحد گزارشگر این 

است که اســتفاده کنندگانی وجود دارند که به گزارشهای مالی با 
مقاصد عمومی نیاز دارند. واحد گزارشــگر می تواند »گروهی از 

واحدهای گزارشگر« باشد.
گروه گزارشگر دربرگیرنده دو یا بیش از دو واحد جداگانه است 
که گزارشــهای مالی با مقاصد عمومی ارائــه می کند؛ گویی که 
آنها یک واحد جداگانه هســتند. گروه گزارشــگر هنگامی قابل 
تشخیص اســت که یک واحد گزارشگر از قدرت و ظرفیت الزم 
برای هدایــت فعالیتهای یــک یا بیش از یک واحد گزارشــگر 
به منظور کســب منفعــت از فعالیتهــای آنها برخوردار باشــد. 
همچنین ممکن اســت واحد یادشده در معرض زیانها یا مخارج 
مالی به وجودآمده در نتیجه فعالیتهای آن واحدها )واحدهایی که 
فعالیت آنها از سوی یک واحد دیگر هدایت می شود( قرار داشته 
باشد. در صورت دارابودن این شرایط، واحد گزارشگر به عنوان 

»واحد کنترل کننده« شــناخته خواهد شــد. کنترل نیز به معنای 
توانایــی قابل اعمال برای هدایت سیاســتهای مالی و عملیاتی 

دیگر واحدها به منظور کسب منافع از فعالیتهای آنهاست.
الزامهای تلفیق واحدهای گزارشــگر براســاس استانداردهای 
بین المللی حسابداری بخش عمومی و رهنمودهای گزارشگری 
نظــام آمارهای مالــی دولت، متفاوت اســت. طبق اســتاندارد 
بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 6 با عنوان »صورتهای 
مالی تلفیقی و جداگانه«، صورتهــای مالی تلفیقی به صورتهای 
مالی یک گروه گزارشگر اطالق می شود؛ گویی که آنها یک واحد 
یگانه هستند. این بدان معناست که واحد کنترل کننده صورتهای 
مالــی تمام واحدهای تحت کنتــرل را- صرف نظر از این که آنها: 
مقیم باشند یا نباشند، فعالیت مرتبط با بازار انجام دهند 
یا ندهنــد، یا مؤسســه بازرگانی 
دولتی باشــند یا نباشند- 
تلفیق می کند. این 
نحــوه برخورد با 
تلفیق  رویکــرد 
اصلــی  بخــش 
آن  در  کــه  دولت 
]برای مثال[ واحدهای 
تلفیق  در  غیرمقیم  ســازمانی 

آورده نمی شوند، متفاوت است.
با وجود این، یکی از اســتانداردهای بین المللی حســابداری 
بخش عمومی به افشــای اطالعات مالی در مورد بخش اصلی 
دولت اختصاص یافته اســت. اســتاندارد بین المللی حسابداری 
بخش عمومی شــماره 22 بــا عنوان »افشــای اطالعات مالی 
در مورد بخش اصلی دولت«، به کارگیری اســتاندارد بین المللی 
حســابداری بخش عمومی شــماره 6 برای تلفیق بخش اصلی 
دولــت را ملغــی می کند؛ امــا به کارگیری دیگر اســتانداردهای 
بین المللی حســابداری بخــش عمومی را مجــاز می داند. این 
موضــوع به معنای ارائه تجمیعی اســت )و نــه تلفیق منافع در 

واحدهای تحت کنترل در دیگر بخشها(.
همچنین طبق اســتانداردهای بین المللی حســابداری بخش 
عمومی )به استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 
18 با عنوان »گزارشــگری قسمتها« مراجعه شــود(، واحدهای 
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گزارشگر ملزم هستند اطالعات مالی تفکیک شده مرتبط با هر 
یک از قســمتهای خود را ارائه کنند. این اطالعات دربرگیرنده 
داراییها، بدهیها، درامدها و هزینه های قسمت است. قسمتها 
به طــور معمول در قالــب مناطــق جغرافیایی یــا خدماتی که 
ارائه می کنند، تعریف می شــوند. آمارهای مالی دولت شــامل 

داده هایی درخصوص مخارج دولت برمبنای وظایف است.
معیارهای شناخت

هدف اســتانداردهای بین المللی حســابداری بخش عمومی و 
رهنمودهــای گزارشــگری طبق نظام آمارهــای مالی دولت، 
شناســایی رویدادهای اقتصادی در دوره وقوع است. در هیچ 
کــدام از آنها، به کارگیــری محافظه کاری یا احتیــاط به منظور 
توجیه گزارشــگری ذخایــر مربوط به پیش بینــی رویدادهای 
احتمالی آینده مجاز نیســت. با وجود ایــن، آنها در معیارهای 
شــناخت برای برخــی بدهیها متفاوت هســتند؛ زیــرا نحوه 
برخورد اســتانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی با 
»نبود اطمینان مرتبط با جریانهــای خروجی اقتصادی آینده« 
متفاوت از رهنمودهای گزارشــگری طبق نظام آمارهای مالی 
دولت است. تأثیر تفاوت یادشــده این است که استانداردهای 
بین المللی حسابداری بخش عمومی ]در مقایسه با رهنمودهای 
گزارشــگری طبق نظام آمارهای مالی دولت[، شناسایی اقالم 

بیشتری به عنوان بدهی را مجاز می دانند.
در آمارهــای اقتصاد کالن، یک بدهــی تا زمانی که ادعایی 
از ســوی طرف مقابل وجود نداشته باشد، شناسایی نمی شود. 
حفظ تقارن در نظام آمارهای اقتصاد کالن، یک اصل بنیادی 
محســوب می شــود. بنابراین، رهنمود نظــام آمارهای مالی 
دولت این اســت که موارد احتمالی نظیر ضمانت های یک باره 
و اتفاقی باید در یادداشــتها افشــا شــوند. برخی بدهیها نظیر 
مزایای کارکنــان دولــت و طرحهای ضمانتی خــاص، جنبه 
احتمالی ندارند؛ بنابراین به عنوان بدهی شناســایی می شوند. 
در مقابل، استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی 
مقــرر می دارند “هنگامی که یک تعهد فعلی وجود دارد و وقوع 
جریان خروجی محتمل باشــد، مبلغ مزبور باید براورد شــود و 
در صورتی که به گونه ای اتکاپذیر قابل براورد باشــد، به عنوان 
یک بدهی در صورت وضعیت مالی )ترازنامه( شناسایی شود.”
تفاوت اصلی مربوط به »ذخایری« اســت که استانداردهای 

بین المللی حسابداری بخش عمومی آنها را به عنوان بدهیهایی 
تعریف می کنند کــه در مورد مبلغ و زمان بنــدی آنها اطمینان 
وجود ندارد )به بند 18 اســتاندارد بین المللی حسابداری بخش 
عمومی شماره 19 مراجعه شود(. ذخایر، تعهدهایی هستند که 
در آنها طرف مقابل وجود ندارد؛ برای مثال، می توان به ذخیره 

تجدید ساختار و ذخیره بازسازی محیط اشاره کرد.
این تفاوت درخصوص شناســایی بدهــی، تفاوتهای بعدی 
برای شناسایی دارایی و هزینه را به دنبال خواهد داشت. برای 
مثال، شناســایی ذخیره تجدید ســاختار طبق استانداردهای 
بین المللی حســابداری بخش عمومی مســتلزم شناسایی یک 
هزینــه مرتبط می باشــد؛ زیــرا هیچ گونه افزایشــی در ارزش 
دارایی ایجاد نشــده اســت. شناســایی ذخیره برای بازسازی 
یک تأسیســات ]طبق اســتانداردهای بین المللی حســابداری 
بخش عمومی[ نیز منجر به شناسایی یک دارایی خواهد شد. 
همچنین طبق اســتانداردهای بین المللی حســابداری بخش 
عمومی، امکان افزایش یا کاهش مبلغ ذخیره )در نتیجه تغییر 
بــراورد( وجود دارد. افزایش می تواند منجر به شناســایی یک 
هزینه گردد؛ در حالی که کاهش منجر به شناسایی درامد شود. 
آمارهــای مالی دولت هیچ یک از ایــن تغییرها )دارایی/بدهی 
و هزینه/درامد( را تا زمانی کــه بتوان طرف مقابل را به عنوان 

دریافت کننده ارزش تعیین کرد، شناسایی نمی کنند.
معیارهای شناخت داراییها )به استثنای مواردی نظیر داراییهای 
حاصل از اســتخراج نفت و گاز( طبق اســتانداردهای بین المللی 
حسابداری بخش عمومی و رهنمودهای گزارشگری طبق نظام 
آمارهای مالی دولت تا حدود زیادی یکسان است. درامد مرتبط 
بــا داراییهای شناسایی شــده نیز به طور معمــول در همان نقطه 
شناسایی می شود. اما دیگر تفاوتها، نظیر تفاوتهای اندازه گیری 
دارایی، می تواند بر ارزش دارایی شناسایی شــده و بنابراین مبلغ 
درامد شناسایی شــده تأثیر بگذارد. زمان بندی شناســایی درامد 
ممکن است در نتیجه تفاوتهای بین اســتانداردهای بین المللی 
حسابداری بخش عمومی و رهنمودهای گزارشگری طبق نظام 

آمارهای مالی دولت، متفاوت باشد.
مبانی ارزشیابی )اندازه گیری(

اســتانداردهای بین المللــی حســابداری بخــش عمومــی و 
رهنمودهــای گزارشــگری طبق نظام آمارهــای مالی دولت، 
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هر دو ارزشــهای جاری بازار را به رســمیت می شناســند؛ اما 
استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی استفاده از 

سایر مبانی ارزشیابی را نیز مجاز می داند.
قاعده کلی ارزشیابی طبق نظام آمارهای مالی دولت، استفاده 
از قیمتهای جاری بازار بــرای تمام داراییها، بدهیها و تغییرهای 
مرتبــط ارزش اســت. در مواردی که بازاری فعــال وجود ندارد، 
رهنمودهای گزارشگری طبق نظام آمارهای مالی دولت پیشنهاد 
می کنند که از ارزشــهای اســمی برای ابزار مالی و براورد ارزش 
برای دیگر داراییها/ بدهیها استفاده شود. این براوردها می تواند 
برمبنای: 1- قیمتهای محصول های مشابه در بازارهای مشابه، 
2- بهــای تولید داراییهای مشــابه در تاریخ گزارشــگری، یا 3- 

ارزش فعلی بازدهی های مورد انتظار آینده دارایی باشد.
استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، استفاده 
از »ارزشــهای منصفانه« را برای بسیاری از داراییها، بدهیها و 
تغییرهــای مرتبط ارزش )و نه تمام آنها( مجاز می دانند. طبق 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری بخش عمومی، ارزش 
منصفانــه مبلغی اســت کــه در معامله ای ســازمان یافته میان 
فعاالن بــازار، در ازای آن یــک دارایی مبادلــه یا یک بدهی 
تسویه می شــود. این تعریف مشــابه مبنای قیمت بازار مورد 
اســتفاده در نظام آمارهای مالی دولت اســت. استانداردهای 
بین المللی حســابداری بخــش عمومی، همچنین ارزشــیابی 

داراییها و بدهیها به قیمتهای تاریخی را مجاز می داند.
طبق استانداردهای بین المللی حســابداری بخش عمومی، 
بدهیهــای مالی )به اســتثنای چنــد مــورد( و داراییهای مالی 
)شامل ســرمایه گذاری های نگهداری شــده تا سررسید، وامها 
و مطالبه ها، و ســرمایه گذاری در ابــزار مالکانه ای که نمی توان 
آنها را به ارزش منصفانه اندازه گیری کرد( به بهای تمام شــده یا 
بهای تمام شده مستهلک شده، منهای زیانهای کاهش ارزش، 
اندازه گیری می شوند )به استاندارد بین المللی حسابداری بخش 
عمومــی 29 با عنــوان» ابزار مالــی: شــناخت و اندازه گیری« 
مراجعه شــود(. دیگر ابزار مالی قابل دادوستد در بازار به ارزش 
منصفانه اندازه گیری می شــوند. بدهیهــای مرتبط با کارکنان و 
ذخایر درازمدت به ارزش فعلی خالص که نماینده قیمتهای بازار 
است، اندازه گیری می گردند. امالک، ماشین آالت و تجهیزات 
و داراییهای نامشهود می توانند به بهای تمام شدِه مستهلک شده 

یا ارزش منصفانه، اندازه گیری شوند. موجودیها به طور معمول 
بــه بهای تمام شــده گزارش می شــوند؛ اما اگــر خالص ارزش 
بازیافتنی کمتر از بهای تمام شده باشد، آنها نیز به خالص ارزش 
بازیافتنی که نماینده قیمتهای بازار است، اندازه گیری می شوند. 
استانداردهای بین المللی حســابداری بخش عمومی همچنین 
اندازه گیــری ســرمایه گذاری در امــالک بــه ارزش منصفانه را 
مجاز می دانند؛ به اســتثنای سرمایه گذاری در امالکی که ارزش 
منصفانه آنها برمبنایی مستمر و به گونه ای اتکاپذیر قابل تعیین 
نیست )به بند 62 استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 
شماره 16 با عنوان »ســرمایه گذاری در امالک« مراجعه شود(. 
داراییهای زیســتی نیز به ارزش منصفانه پس از کســر مخارج 
فروش ارزشیابی می شوند؛ مشــروط به این که ارزش منصفانه 

آنها به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد.
در مواردی که یک قلم به بهای تمام شــده گزارش می شــود، 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری بخش عمومی واحدهای 
گزارشگر را تشــویق یا ملزم به افشــای ارزش منصفانه آن قلم 
)در صورتی که تفاوت درخور توجهی بین ارزش منصفانه و بهای 
تمام شده وجود داشته باشــد( می کنند. برای مثال، این موضوع 
درخصوص امالک، ماشین آالت و تجهیزات، داراییهای نامشهود 

یک نظام حسابداری تعهدی جامع

برای تهیه

گزارشگری

 طبق نظام

 آمارهای مالی دولت

منبع داده مناسبی

محسوب می شود
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و سرمایه گذاری در امالک مصداق دارد. در مورد اقالم یادشده، 
استفاده از بهای تمام شده تاریخی طبق استانداردهای بین المللی 
حســابداری بخش عمومی اختیاری است. این بدان معناست که 
دولتها می توانند برای ارزشیابی این داراییها از ارزشهای منصفانه 
استفاده کنند. اندازه گیری ارزش منصفانه لزومی ندارد به صورت 
ساالنه انجام شود. اندازه گیری های میان دوره ای برمبنای آخرین 
مبلغ تجدید ارزیابی منهای استهالک انباشته تعیین می شود. در 
حالی که اندازه گیری های ارزشهای منصفانه طبق استانداردهای 
بین المللی حســابداری بخش عمومی باید به لحاظ نظری مشابه 
اندازه گیری های ارزشــهای منصفانه طبق نظــام آمارهای مالی 
دولت باشد، اما در دنیای واقعی دیگر عوامل باعث ایجاد تفاوت 
می شوند. رویه های اندازه گیری آماردانان شامل نمونه گیری، در 
نظر گرفتن تورم و ســایر روشهای براورد اســت که می تواند در 
مقایسه با ارزشهای تعیین شده به وسیله حسابداران، باعث ایجاد 

تفاوت در ارزش شود.
طبق اســتانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، 
افشای مبنای ارزشیابی داراییها و بدهیها الزامی است. اگر طبق 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری بخش عمومی از بهای 
تمام شده تاریخی برای ارزشیابی داراییها و بدهیها استفاده شده 
باشــد و بخواهیم از این اطالعات برای تهیه گزارشــهای مالی 
طبق نظام آمارهای مالی دولت استفاده کنیم، باید تعدیل هایی 
به منظــور تبدیل قیمتهــای تاریخی به ارزشــهای جاری بازار 
انجام گیرد. بنابراین، افشای مبنای ارزشیابی داراییها و بدهیها 

می تواند در انجام این امر کمک کننده باشد.
نحوه برخورد با تجدید ارزیابی ها و دیگر تغییرهای ارزش

نظام آمارهای مالی دولــت بین معامله ها )جریانهای اقتصادی 
مبتنی بــر توافــق دوطرفــه( و دیگــر جریانهــای اقتصادی 
تفاوت قائل می شــود. طبق نظام آمارهــای مالی دولت، تمام 
ســودوزیانهای نگهداری )تجدید ارزیابی ها( و سایر تغییرهای 
داراییهــا و بدهیهــا در »صورت ســایر جریانهــای اقتصادی« 
گزارش می شوند. این تمایز برای تجزیه وتحلیل مالی سودمند 
است. دیگر جریانهای اقتصادی بیانگر سودوزیانهای حاصل از 
رویدادهایی است که به طور مستقیم تحت کنترل دولت نیستند.

طبق اســتانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، 
بیشــتر تغییرها در ارزش باید در صورت عملکرد مالی منعکس 

شود؛ سپس سودوزیانهای گزارش شده در صورت مالی یادشده 
]در قالــب یک رقم خالص[ به صورت تغییرها در خالص دارایی 
منتقل می شــود. در نتیجه، صورت تغییرها در خالص دارایی، 
دربردارنده اثر تمام تغییرهای شناسایی شده ارزش خواهد بود. 
برخی سودوزیان های تحقق نیافته نباید در صورت عملکرد مالی 
منعکس گردند؛ بلکه باید به طور مستقیم در صورت تغییرها در 
خالص دارایی گزارش شوند. از جمله این سودوزیان ها می توان 
به ســودوزیان های حاصل از تســعیر عملیات خارجی و تجدید 

ارزیابی امالک، ماشین آالت و تجهیزات اشاره کرد.
به لحاظ سنتی، تفاوت بین ســودها/زیانهای تحقق یافته و 
تحقق نیافتــه، به عنوان تفاوت اصلی بین اقالم گزارش شــده 
در صــورت عملکــرد مالــی و اقالمــی کــه تنهــا در صورت 
تغییرها در خالــص دارایی منعکس می شــوند، در نظر گرفته 
می شــود. صورت عملکرد مالی تنها شامل ســودها/زیانهای 
تحقق یافته است، اما صورت تغییرها در خالص دارایی سودها/
زیانهای تحقق نیافته را نشــان می دهد. بــا وجود این، امروزه 
اســتانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی شناسایی 
بســیاری از تغییرهای تحقق نیافتــه ارزش در صورت عملکرد 
مالی را مجــاز می دانند. برای مثال، تغییرهای ارزش ناشــی 
از تجدیــد ارزیابی های تحقق نیافته بدهــی کارکنان و کاهش 

ارزش ها در صورت عملکرد مالی گزارش می شود.

جمع بندی
این مقاله به بررســی تفاوتهــای بین اســتانداردهای بین المللی 
حســابداری بخش عمومی و رهنمودهای گزارشگری طبق نظام 
آمارهــای مالی دولت پرداخــت. تفاوتهای بیــن دو مجموعه را 
می توان در دو دسته تفاوتهای مفهومی بنیادی و تفاوتهای مربوط 
به نحوه ارائــه و واژگان فنی جای داد. در مقاله حاضر، تفاوتهای 
مفهومی بنیادی بین دو مجموعه )یعنی هدفها، واحد گزارشــگر، 
معیارهای شــناخت، مبانی اندازه گیری و نحــوه برخورد با تجدید 

ارزیابی ها و سایر تغییرهای ارزش( مورد بررسی قرار گرفت. 
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