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دکتر محمدحسین صفرزاده   

تدوین چارچوب مفهومی و اســتانداردهای حســابداری بخش عمومی از مرداد ســال 1388 در دستور کار سازمان 
حسابرسی قرار گرفته است. بر این اساس، واحدهای بخش عمومی از ابتدای سال 1394 ملزم به رعایت استانداردهای 

حسابداری بخش عمومی هستند.
طبیعی اســت گزارشــگری مالی و تهیه صورتهای مالی در سطح کل دولت، با مشــکلهایی همراه است. یکی از این 
دشــواریها، تعیین حوزه تلفیق بخش عمومی و واحدهایی اســت که اطالعات آنها باید در صورتهای مالی کل دولت در 

نظر گرفته شود.
در شــماره پیشــین مجله، به معرفی حوزه تلفیق و شــاخصهای کنترل در دولت مرکزی امریکا پرداخته شــد. در این 

شماره، حوزه تلفیق و شاخصهای کنترل در دولتهای محلی و ایالتی امریکا مورد بررسی قرار می گیرد.
در همین راستا، در شماره های بعدی مجله به بررسی تجربه های کشورهای پیشرو در حوزه حسابداری بخش عمومی 
پیرامون تعیین حوزه تلفیق در بخش عمومی و شــاخصهای کنترل خواهیم پرداخت. شماره بعدی مجله، به تعیین حوزه 

تلفیق و شاخصهای کنترل طبق استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی اختصاص دارد.

تعیین حوزه تلفیق و شاخصهای کنترل در

 دولتهای ایالتی و محلی امریکا
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مقدمه
هیئت استانداردهای حســابداری دولتی (GASB) در بیانیه 
مفهومــی شــماره 1 با عنوان »اهــداف گزارشــگری مالی« عنوان 
می کند که مفهوم مسئولیت پاســخگویی در مرکز ثقل گزارشگری 
مالی بوده و گزارشهای مالی نقش مهمی در ایفای این مسئولیت در 
جوامع مردم ســاالر ایفا می کنند. بر این اساس، در استاندارد شماره 
14 هیئت استانداردهای حسابداری دولتی، واحد گزارشگر مالی1 

با توجه به مفهوم مسئولیت پاسخگویی تعریف شده است.

تعریف واحد گزارشگر مالی
طبق اســتاندارد شــماره 14 هیئت اســتانداردهای حسابداری 

دولتی، واحد گزارشگر مالی شامل این موارد است:
• دولت اصلی2،

• سازمانهایی که دولت اصلی در قبال آنها مسئولیت پاسخگویی 
مالی دارد، و

• ســایر ســازمانهایی که ماهیت و نوع رابطه آنها بــا دولت اصلی 
به گونه ای اســت که عدم  شــمول آنها در صورتهــای مالی باعث 
ناقص شــدن و یــا گمراه کنندگی صورتهای مالی واحد گزارشــگر 

می شود.
همچنیــن در تعریــف واحد گزارشــگر مالی آمده اســت که: 
“هســته اصلی واحد گزارشگر مالی همان دولت اصلی است؛  اما 
در کنار دولت اصلی، ســازمانهای دولتی )مانند واحدهای تابعه، 
مشارکتهای خاص، ســازمانهای تحت کنترل مشترک، و سایر 

سازمانها( وجود دارند که به دولت اصلی کمک می کنند.”
دولت اصلی 

منظور از دولت اصلی، دولتهای ایالتی یا دولتهای محلی با مقاصد 
عمومی )مانند شــهرداریها( اســت. دولتهای دارای مقاصد خاص 
)ماننــد مدارس یــا پارکها( نیــز می توانند به عنــوان دولت اصلی 

محسوب شوند؛ به شرط این که تمام معیارهای زیر را احراز کنند:
• دارای هیئت مدیره )هیئت امنا( انتخابی باشد؛

• دارای شــخصیت قانونی یا حقوقی مجزا باشد )دارای یک نام 
باشــد، دارای حق اقامه دعوی علیه دیگران بوده و دیگران نیز 
بتواننــد علیه وی اقامه دعوی کنند، حق خرید، فروش، اجاره و 

وثیقه اموال به نام خود را داشته باشد(؛ و
• به لحاظ مالی مستقل باشد. استقالل مالی به معنای احراز سه 

شرط است که عبارتند از:
الف- تعیین بودجه بدون  این که دولتهای دیگر اختیار تصویب یا 

تعدیل آن را داشته باشند؛
ب- وضع مالیات یا عوارض بدون نیاز به تصویب سایر دولتها؛ و

پ- انتشار اوراق بدهی بدون نیاز به تصویب سایر دولتها.
واحدهای تابعه 

واحدهای تابعه3  ســازمانهایی هســتند که به لحاظ قانونی 
)حقوقــی( مجزا بوده و دولت اصلی در قبال آنها مســئولیت 
پاســخگویی مالی دارد. همچنین، واحد تابعــه می تواند در 
زمره ســازمانهایی باشــد که ماهیت و نوع رابطه آن با دولت 
اصلی به گونه ای اســت که عدم شمول آن در صورتهای مالی 
باعث ناقص شــدن و یا گمراه کنندگــی صورتهای مالی واحد 
گزارشــگر شود. شــرایط زیر، بیانگر پاسخگویی مالی دولت 
اصلی در قبال سازمانهایی است که به لحاظ قانونی )حقوقی( 

مجزا می باشند:
1- دولــت اصلی بتواند اکثریت اعضای ســازمان مــورد نظر را 
منصــوب کند و الــف( توانایــی تحمیل خواســته هایش به آن 
سازمان را داشته باشــد، یا ب( منافع مالی از سازمان مورد نظر 

کسب کند و یا این که از این بابت متحمل هزینه شود.
2- سازمان موردنظر به لحاظ مالی به دولت اصلی وابسته باشد.

تحمیل خواسته
دولت اصلی زمانی از توانایی تحمیل خواسته4 بر یک سازمان 
برخوردار اســت که تأثیر درخور توجهی بــر برنامه ها، پروژه ها، 
فعالیتها یا خدمات ارائه شــده از ســوی آن سازمان داشته باشد. 
وجود هر کدام از شــرایط زیر )به تنهایی( به معنای آن است که 
دولــت اصلی از توانایــی الزم برای تحمیل خواســته هایش بر 

سازمان دیگر برخوردار است:
• توانایی برکناری اعضای منصوب شده سازمان موردنظر؛

• توانایی تغییر یا تصویب بودجه سازمان موردنظر؛
• توانایی تغییر یا تصویب نرخ کارمزد سازمان موردنظر؛

• توانایی ِوتو و یا رد کردن تغییر تصمیمهای اتخاذشــده از سوی 
سازمان موردنظر؛ و

• توانایی انتصاب، اســتخدام، انتصاب مجــدد یا برکناری افراد 
مسئول اجرای عملیات سازمان موردنظر.

منافع مالی یا تحمل هزینه5 
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یک ســازمان می تواند به شــیوه های مختلف بــرای دولت اصلی 
منافع مالی داشته باشد یا این که هزینه هایی را به آن تحمیل کند. 
وجود هر کدام از شرایط زیر )به تنهایی( به معنای آن است که یک 
ســازمان برای دولت اصلی منافع مالی دارد یا این که هزینه هایی 

را به آن تحمیل می کند:
• دولت اصلــی به لحاظ قانونی )حقوقی( محق به دسترســی به 

منابع سازمان موردنظر است؛

• دولت اصلی به طور قانونی متعهد به تأمین کسری )کمک مالی( 
سازمان موردنظر است؛ و

• دولت اصلی درقبال بدهیهای سازمان موردنظر متعهد است.

روندنمای ارزیابی واحدهای تابعه
براســاس اســتاندارد شــماره 14 هیئــت اســتانداردهای 
حســابداری دولتی امریکا، واحد گزارشــگر شــامل دولت 

واحد تابعه بالقوه بخشی از 
دولت اصلی نیست.

واحد تابعه بالقوه بخشی از 
دولت اصلی است.

آیا معیار وابستگی مالی
وجود دارد؟

ترکیب

ترکیب

ارائه مجزا

واحد تابعه بالقوه یک واحد 
تابعه تلقی نمی شود.

آیا دولت اصلی، اختیاراتی 
)مانند داشتن تام( به واحد 

تابعه بالقوه داده است؟

 آیا عدم شمول واحد تابعه بالقوه
 در صورت های مالی سبب

گمراه کنندگی می شود؟

آیا دولت اصلی، اکثریت 
اعضای واحد تابعه بالقوه را 

منصوب کرده است؟

آیا دولت اصلی قادر به 
تحمیل خواسته هایش به 

واحد تابعه بالقوه است؟

آیا دولت اصلی و واحد تابعه 
بالقوه یک رابطه منافع / 
هزینه مالی وجود دارد؟

سازمان وابسته ) افشا در 
یادداشت های توضیحی

دولت اصلی(

توجه کنید که یک سازمان 
تنها می تواند واحد تابعه یک 

واحد گزارشگر باشد.

آیا ارکان اداره کننده واحد 
تابعه و دولت اصلی به لحاظ 

محتوایی یکسان هستند؟

آیا قسمت عمده خدمات
واحد تابعه به دولت اصلی 

ارائه می شود؟

آیا واحد تابعه بالقوه به لحاظ 
قانونی مجزا است؟

A

A

A

خیر خیر

خیر

خیر خیر

خیر

بله

بله

بله

بله بلهبله

بله

بله

روندنمای 1- ارزیابی واحدهای تابعه
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اصلــی و واحدهای تابعه اســت. در تعیین واحدهای تابعه 
نیــاز به اعمال قضاوت وجود دارد. روندنمای6 1 می تواند 
در ارزیابــی واحدهــای تابعــه )به منظور شــمول در واحد 

گزارشگر( کمک کننده باشد.

گزارشگری مالی در دولتهای محلی و ایالتی امریکا
استاندارد شماره 34 هیئت استانداردهای حسابداری 
دولتی بــه معرفی صورتهای مالــی دولتهای محلی 
و ایالتی )در ســطح حســاب مســتقل و ســطح کل 
دولت( در کنار ســایر اطالعات مورد نیاز می پردازد. 
صورتهــای مالی در ســطح کل دولــت )صورتهای 
مالی جامع( شــامل صورت خالص داراییها و صورت 

فعالیتها است.
 این صورتهای مالی:

• دربردارنده اطالعاتی درخصوص کل دولت می باشند؛
• شــامل اطالعات مرتبط بــا فعالیتهای امانی نیســت )تنها 
اطالعــات مربــوط به حســابهای مســتقل وجــوه دولتی و 

سرمایه ای را دربرمی گیرد(؛
• بین دولت اصلی و واحدهای تابعه تمایز قائل می شود؛

• بین فعالیتهــای دولتی و فعالیتهــای بازرگانی دولت اصلی 
تمایز قائل می شود؛ و

• شــامل تمام داراییها، بدهیها، درامدها، هزینه ها، سودها و 
زیانها با استفاده از معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی و 

مبنای تعهدی حسابداری است.
صورتهــای مالی جامــع، به تفکیک دولت اصلی )شــامل 
فعالیتهای دولتــی و فعالیتهای بازرگانــی( و واحدهای تابعه 
ارائه می شــود. در تهیه این صورتهای مالــی باید مانده های 
بین حسابهای مستقل )بین حســابهای مستقل وجوه دولتی 

و سرمایه ای( را حذف کرد.

پانوشتها:
1- Financial Reporting Entity
2- Primary Government
3- Component Units
4- Imposition of Will
5- Financial Benefit or Burden
6- Flow Chart
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