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اهمیت  گزارشگری  مالی  به موقع 

در  بخش  عمومی

مقدمه

دولته��ا با تهیه گزارش های مال��ی به موقع، این امکان را فراهم می آورند تا ش��هروندان عالقه مند، 
پرداخت کنن��دگان مالیات و دیگر اعضای جامعه ب��ه اطالعات مفیدی برای تصمیم گیری در موارد 
مختلف دسترسی داشته باشند؛ به عنوان نمونه، تصمیم گیری در مورد مسکن، آموزش، رأی دادن 
و خدمات��ی که آنان در ازای پرداخت مالیات دریافت می کنند. اما همواره دیدگاه سیاس��ت گذاران 
دولتی این گونه نیس��ت؛ یعنی برخی از دولت ها اطالعات مالی را به موقع منتش��ر نمی کنند و مانع 

تصمیم گیری آگاهانه افراد جامعه می شوند.
اس��تفاده کنندگان اطالع��ات مالی این دولت ه��ا، ناگزیر از اطالعات قدیم��ی و حدس و گمان در 
تصمیم گیری استفاده می کنند. این دولت ها باعث کاهش اعتماد عمومی و اعتبار خود می شوند. 
گزارش�گریمالیبهموقع1 در بخش عمومی تا اندازه زیادی به سیاس��ت گذاری تدوین کنندگان 
اس��تانداردها و سیاس��ت مداران دولتی بس��تگی دارد و عاملی برای افزایش پاسخگویی دولت ها و 

اعتماد عمومی نسبت به آنها است.
 

گزارشگری مالی به موقع
به موقع بودن در بیانیه ش��ماره 2 هیئت تدوین اس��تانداردهای حس��ابداری 
مالی امریکا، یکی از اجزای ویژگیهای اولیه خاص تصمیم گیری اس��ت. در 
این بیانیه، به موقع بودن زیرمجموعه ویژگی مربوط بودن تلقی شده است. 
یعنی، اطالعات برای مربوط بودن باید به موقع در دس��ترس استفاده کننده 
ق��رار گیرد؛ زی��را اس��تفاده کنندگان اطالعات زمانی می توانن��د از اطالعات 
به نحو مناس��بی اس��تفاده کنن��د که این اطالع��ات را به موق��ع دریافت کنند 

 .(FASB, 1980)

در فص��ل دوم مفاهیم نظری گزارش��گری مالی ایران نیز به موقع بودن 
به عنوان محدودیتی در اعمال ویژگیهای کیفی بیان شده است. در فصل 

دوم مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران آمده است:
“ه��رگاه  تأخی��ری  نابه جا در گزارش  اطالعات  رخ  ده��د، اطالعات  ممکن  
اس��ت  خصوصی��ت  مرب��وط  بودن  خ��ود را از دس��ت  بدهد. ممکن  اس��ت  
الزم  ش��ود که  مدیریت  نوعی  موازنه  بین  مزیت های  نس��بی  »گزارشگری  
به موق��ع« و »ارائ���ه  اطالعات اتکاپذی��ر« برقرار کند. ب��رای  ارائ�ه  به موقع  
اطالعات ، بیش��تر اوقات ممکن  است  الزم  ش��ود پیش از مشخص  شدن  
همه  جنبه های  یك  معامله  یا رویداد، اطالعات  موجود گزارش  شود که  این  
از قابلی��ت  اتکای  آن  می کاهد. به عکس ، هرگاه  به  منظور مشخص ش��دن  
همه  جنبه های  مزبور، گزارش��گری  با تأخیر انجام  شود، اطالعات  ممکن  
است  کاماًل اتکاپذیر شود، اما برای  استفاده کنندگانی  که  باید طی  این  مدت  
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تصمیمات��ی  اتخاذ کنن��د بی فایده  ش��ود. برای  دس��تیابی به  
موازن���ه  بی��ن خصوصی��ات  مرب��وط  ب��ودن  و اتکاپذیرب��ودن ، 
باتوج��ه  ب��ه  الزامات  قانون��ی  در م��ورد زمان  ارائ���ه  اطالعات ، 
مهم تری��ن  موضوعی  که  باید م��ورد توجه  قرار گیرد این  اس��ت  
که  چگونه  به  بهترین  وجه  ب��ه  نیازهای  تصمیم گیری  اقتصادی  
استفاده کنندگان  پاسخ  داده  شود.” )کمیته تدوین استانداردهای 

حسابرسی، 1391(.
در پیش نوی��س بیانی��ه ویژگی های کیفی اطالع��ات مندرج 
در گزارش ه��ای مالی با مقاصد عمومی که از س��وی س��ازمان 
حسابرس��ی منتش��ر ش��ده اس��ت، به موقع بودن به ای��ن معنی 
اس��ت که قبل از اینکه س��ودمندی اطالع��ات در جهت مقاصد 
پاس��خگویی و تصمیم گی��ری از بی��ن برود، ای��ن اطالعات در 
دس��ترس اس��تفاده کنندگان ق��رار گی��رد. دسترس��ی به موقع به 
اطالعات مربوط ممکن است سودمندی اطالعات را در ارزیابی 
مسئولیت پاس��خگویی و توانایی تأثیر گذاری بر تصمیمها ارتقا 

بخشد )سازمان حسابرسی، 1391(.

گزارشگری مالی به موقع در بخش عمومی
امروزه افزایش فشار و تمایل زیادی در دولت ها برای گسترش 
دامنه مسئولیت های آنها از حسابداری به سوی پاسخگویی به 
چش��م می خورد. دولت ها باید برای تش��ریح و مفهومی کردن 
پاسخگویی، اطالعات درخوراتکا، فهم پذیر و واضحی را برای 
افرادی تهیه کنند که با اس��تفاده از این اطالعات سرمایه گذاری 

می کنند، مالیات می پردازند و تصمیم گیری می کنند.
ویژگیهای خاص دولت ها نیاز به پاسخگویی عمومی را ایجاد 
می کند. قدرت دریافت مالیات و نقش بودجه س��االنه به عنوان 
مبنای تخصی��ص قانونی وجوه عمومی، به این مطلب اش��اره 
دارد که دولت ها برای تحقق شفافیت و پاسخگویی نیاز به ارائه 
اطالعات کاملی به مردم دارند. مفهوم پاس��خگویی مدتهاست 
که در اس��تانداردهای حسابداری مورد توجه قرار گرفته و هیئت 
تدوی��ن اس��تانداردهای حس��ابداری دولتی در بیانی��ه مفهومی 
ش��ماره 1 بیان می کند که: “گزارشگری مالی به دولت ها کمک 
.(GASB, 1987) ”می کند تا در برابر جامعه پاسخگو باشند

هری��ک از گروه ها و افراد حق دارند تا خواس��تار اطالعاتی با 

کیفیت باال از سوی دولت باشند؛ در حالی که در بیشتر کشورها 
به این هدف دست پیدا نمی کنند. یکی از دالیل اصلی و عمده 
ب��رای ارائه گزارش��گری ب��ا کیفیت ب��اال، لزوم ارائ��ه اطالعات 
مالی درس��ت و به موقع اس��ت. دولت ها مانند شرکت ها احتیاج 
ب��ه اطالعات صحیح و به موقعی دارند ت��ا عملکرد خود را مورد 

نظارت و مدیریت قرار دهند )رحیمیان و حسن زاده،1387(.
گزارش��گری مالی در بخ��ش عموم��ی، ویژگی های خاصی 
دارد که آن را از گزارش��گری بخش خصوصی متمایز می سازد. 
هرچن��د به موق��ع بودن یک��ی از ش��ش ویژگی مطرح ش��ده در 
چارچ��وب مفهوم��ی هیئت تدوین اس��تانداردهای حس��ابداری 
دولتی است، اما در گزارشگری مالی بخش عمومی کمتر مورد 

توجه قرار گرفته است.
به عنوان نمونه، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی 
با انتشار بیانیه شماره  34 در سال 1999 بر اهمیت ارائه اطالعات 
مقایس��ه بودجه تأکید کرده اس��ت. در این بیانی��ه، الزامهایی در 
مورد ارائه اطالعات مقایسه بودجه برای وجوه خاصی مقرر شده 
اس��ت. بیانیه 41 هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی 

امروزهافزایشفشارو

تمایلزیادیدردولتها

برایگسترشدامنه

مسئولیتهایآنهااز

حسابداریبهسویپاسخگویی

بهچشممیخورد
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نیز با عنوان »جداول مقایس��ه بودج��ه – دیدگاه های متفاوت« به 
توضی��ح تأثیر الزامهای بیانیه 34 و افش��ای اطالعات بودجه ای 
دولت می پ��ردازد )محمدی و صالح��ی راد، 1391(. اگرچه این 
بیانیه ه��ا تحولی اساس��ی در نظام گزارش��گری دولته��ا به وجود 
آورده، در م��ورد زمانبن��دی و به موقع بودن گزارش��گری دولتها 

بیانیه مشخصی منتشر نشده است. 
در ایاالت متحد، دولتها برای کس�ب صالحیت در انجمن 
مقامهای مال�ی دولتی2، باید گزارش های مالی س��االنه خود 
را حداکثر تا 6 ماه پس از پایان س��ال مالی منتش��ر کنند. در هر 
س��ال، به طور تقریبی تعداد کمی از واحدهای گزارش��گر دولتی 

این صالحیت را کسب می کنند.
هرچند بعض��ی از واحدها گزارش های خ��ود را به موقع تهیه 
می کنن��د، ام��ا در برنام��ه صالحیت در انجم��ن مقامهای مالی 
دولتی ش��رکت نمی کنند. با این وجود، بس��یاری از این واحدها 
گزارش های مالی خود را زمان زیادی پس از پایان س��ال مالی 
تهی��ه می کنند. نکته مهم این اس��ت که ای��ن واحدهای دولتی 
در صورتی می توانن��د گزارش های خود را به موقع ارائه کنند که 
سیاس��ت گذاران آنها بر گزارش��گری مالی تأکید داش��ته باشند. 
البت��ه باید قب��ول کرد که انتش��ار گزارش مالی به موق��ع نیازمند 

اتکای بیشتری بر استفاده از براوردهای منطقی است.
چند س��ال قب��ل هنگامی که هیئ��ت تدوین اس��تانداردهای 

حسابداری دولتی در قسمتی از پژوهش خود با 250 استفاده کننده 
صورت ه��ای مال��ی دولتی مصاحب��ه کرد، از پرس��ش های مهم 
مطرح ش��ده این بود که »به نظر ش��ما چه موضوعهایی باید مورد 
توجه هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی قرار گیرد؟«  
پاسخ این پرس��ش نیاز به گزارشگری به موقع را روشن ساخت. 
این نیاز به ویژه توس��ط تحلیلگ��ران اوراق قرضه ش��هرداری ها 
و  س��رمایه گذاری  صندوقه��ای  رتبه بن��دی،  مؤسس��ه های  در 

شرکت های بیمه مطرح شد.
پیامد این موضوع به ظاهر این است که فراهم آوردن اطالعات 
به موقع برای س��رمایه گذاران در بازار اوراق قرضه باعث افزایش 
اعتبار دولت و کاهش هزینه اس��تقراض آن می  شود. با توجه به 
وجود زیرس��اخت ها و امکانات موجود در سیس��تم دولتی، ارائه 
گزارش های مالی دولت پس از 3 تا 6 ماه پس از پایان سال مالی 
انتظار زیادی نیس��ت و در مورد توانایی گزارشگری مالی به موقع 
در بخش دولتی بحثی وجود ندارد؛ بلکه پرس��ش در اینجاس��ت 
که آیا سیاست گذاران دولت های ایالتی و محلی به اندازه کافی به 

منافع گزارشگری مالی به موقع توجه دارند یا خیر. 
 (Merrit Research Services) مری�ت  پژوهش�کده 
به بررس��ی زمان صرف شده به وسیله ش��هرداری ها برای انتشار 
گزارش ه��ای س��االنه پرداخته اس��ت. گزارش س��ال 2010 این 
پژوهشکده نشان داد که بیشتر تحلیل گران بازار و سرمایه گذاران 
بر این باورند که تا زمان دریافت گزارش های حسابرس��ی ساالنه 
بیش��تر واحدهای دولتی، زمان زی��ادی را برای ارزیابی آن واحد 
گزارش��گر )دولت( از دس��ت داده اند. تحلیل این پژوهشکده در 
مورد 14 هزار مورد حسابرس��ی برای 4600 شهرداری که اوراق 
قرضه منتش��ر می کنند طی س��ال های 2007 تا 2009 نشان داد 
که میانگین زمان الزم برای تکمیل حسابرس��ی س��االنه به طور 
تقریبی پنج ماه پس از بس��تن حساب های آن سال است. تأیید 
نهایی گزارش و انتشار عمومی آن نیز دست کم به یک ماه زمان 

نیاز دارد.
 پژوهش انجام ش��ده به وس��یله هیئت تدوین استانداردهای 
حس��ابداری دولت��ی در م��ارس 2011 در م��ورد به موقع بودن 
گزارش��گری مال��ی دولت ه��ای ایالتی و محلی طی س��ال های 
2006 تا 2008 نیز نتایج مش��ابهی ارائه داده اس��ت. گذر زمان 

تأثیرگزارشگریبهموقعدر

ارتقایقابلیتپاسخگوییو

افزایشاعتمادمردمبهدولت

بااهمیتاست
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ب��ه اندازه زیادی مفی��د بودن اطالعات مالی گزارش ش��ده را از 
دیدگاه استفاده کنندگان تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش هیئت 
تدوین استانداردهای حسابداری دولتی نشان داد که 73 درصد 
واحده��ای دولتی بزرگ و ح��دود 46 درص��د واحدهای دولتی 
کوچکت��ر مورد مطالعه، گزارش های مالی س��االنه خود را 6 ماه 

پس از بستن حسابهای سال مالی منتشر می کنند.
 اگرچه پاس��خ دهندگان به تحقیق هیئت تدوین اس��تانداردهای 
حسابداری دولتی، اطالعات منتشرشده در این زمان را مفید تلقی 
کردند؛ اما آنها مفید بودن این اطالعات را بسیار کمتر از اطالعاتی 
دانس��تند که ظرف 45 روز  تا 3 ماه پس از پایان سال مالی منتشر 
می ش��ود.  کمتر از 9 درصد از پاس��خ دهندگان، گزارش��های مالی 
س��االنه دریافت شده در ش��ش ماه پس از پایان سال مالی را مفید 
دانس��تند و کمتر از 2 درصد آنها، گزارش های دریافت شده پس از 

یک سال از پایان سال مالی را مفید تلقی کردند.

تشویق به گزارشگری مالی به موقع در بخش عمومی
مأموریت هیئت تدوین اس��تانداردهای حسابداری دولتی، تدوین 
و اصالح اصول پذیرفته ش��ده حسابداری اس��ت که زیربنای ارائه 
منصفانه صورت های مالی واحدهای دولتی محلی و ایالتی باشد. 
اگرچه زمان بندی انتش��ار صورتهای مال��ی بر ارائه منصفانه آن 
تأثیری ن��دارد، ام��ا هیئت تدوین اس��تانداردهای حس��ابداری 
دولتی گزارش��گری به موقع اطالعات مالی را تش��ویق می کند؛ 
زیرا به موقع بودن یکی از  ش��ش ویژگ��ی کیفی اطالعات مالی 

بیان شده در چارچوب مفهومی این هیئت است.
ش��رکت های  ایاالت متح��د،  ب��ورس  قوانی��ن  براس��اس 
پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار 75 تا 90 روز پس از پایان 
سال مالی فرصت دارند گزارش مالی ساالنه خود را منتشر کنند. 
ای��ن گزارش ها ش��امل خالصه جامع��ی از فعالیت های تجاری 
ش��رکت، وضعی��ت مالی و صورت ه��ای مالی حسابرسی ش��ده 
اس��ت. اما دولت ه��ای ایالتی و محلی براس��اس قوانین موجود 
چنی��ن الزام��ی در م��ورد تهی��ه گزارش های مالی س��االنه خود 
ندارند. به استثنای بعضی از دولت های محلی و ایالتی، به طور 
عمومی مقررات خاصی در رابطه با زمان بندی تکمیل و انتشار 

گزارش های مالی ساالنه به وسیله دولت ها وجود ندارد.

تحلیلگران مالی که تصمیم به خرید اوراق قرضه شهرداری ها 
دارن��د، ش��هروندان و پرداخت کنن��دگان مالیات که اثربخش��ی و 
کارایی دولت را از لحاظ نحوه مصرف درامدهای مالیاتی ارزیابی 
می کنن��د، ب��ه اطالعاتی دسترس��ی دارند که در بعض��ی موارد 9 
م��اه دیرتر به دس��ت آنها می رس��د. گ��زارش منتشرش��ده اداره 
پاس�خگویی عمومی3 در سال 2011 نشان داد که گزارش های 
مالی دیرهنگام دولت ها ممکن اس��ت تحلیل گران را مجبور کند 
بیشتر به اطالعات حسابرسی نشده این دولت ها اتکا کنند. هدف 
استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی، تهیه گزارش های 
مالی اس��ت که  اطالعاتی اتکاپذیر و مربوط برای تصمیم گیری 
فراهم کند. یکی از عناصر ضروری گزارش��گری مالی این است 
که اطالع��ات مالی به موقع ارائه ش��ود ت��ا در تصمیم گیری های 

آگاهانه به کار رفته و مقامهای دولتی را پاسخگو نگه دارد.

منافع گزارشگری مالی به موقع در بخش عمومی
ش��هروندان،  ب��رای  می توان��د  به موق��ع  مال��ی  گزارش��گری 
پرداخت کنندگان مالیات و دیگر اعضای جامعه س��ودمند باشد؛ 
زی��را همه اس��تفاده کنندگان اطالعات مال��ی از دریافت به موقع 
اطالعات مورد نیاز در تصمیم گیری بهره مند می ش��وند. برای 
مثال، تصمیم گیری در مورد خرید مس��کن در ناحیه آموزش��ی 
خاص، رأی دادن در همه پرسی و منافعی که از پرداخت مالیات 

به دست می آورند. 
از آنجایی که سرمایه گذاران در بازار اوراق قرضه شهرداری ها 
از مزایای گزارشگری مالی به موقع که در بازارهای سرمایه وجود 
دارد، بی بهره هس��تند، نگرانی ها و دش��واری های روبه رشدی 
در ای��ن ح��وزه می��ان س��رمایه گذاران، قانونگ��ذاران، کمیت��ه 
ب��ورس و اوراق بهادار، هیئت قانونگ�ذاری در اوراق قرضه 
ش�هرداری ها4 و تحلیلگران مالی وجود دارد. س��رمایه گذاران 
در اوراق قرضه ش��هرداری ها نسبت به دیگر شهروندانی که در 
بازاراهای س��رمایه عمومی س��رمایه گذاری نم��وده و از مزایای 
به موقع بودن اطالعات مالی بهره می برند، در سطح پایین تری 

قرار دارند.
اگر تأخیر بی موردی در گزارش��گری مالی وجود داشته باشد، 
ممک��ن اس��ت اطالعات مربوط ب��ودن خود را از دس��ت بدهد. 
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بنابرای��ن، مدیری��ت باید بین قابلیت های نس��بی گزارش��گری 
به موقع و تهیه اطالعات قابل اعتماد موازنه برقرار کند؛ به این 
معنا که ممکن اس��ت برای تهیه به موقع اطالعات، الزم باش��د 
گزارش ها قبل از شناسایی همه جنبه های معامالت و رویدادها 
ارائه ش��ود. در این ش��رایط، قابلیت اعتم��اد گزارش ها کاهش 
می یابد. اگر گزارش��گری با تأخیر انجام شود تا همه جنبه های 
معامالت و رویدادها ش��ناخته ش��وند، ممکن اس��ت اطالعات 
گزارش ش��ده ب��ه میزان زی��ادی قابل اعتم��اد باش��د؛ اما برای 
اس��تفاده کنندگانی که مجبور بوده اند در آن فاصله تصمیم گیری 

.(Atmore, 2011) کنند، کمتر قابل استفاده باشد

خالصه
به موقع بودن اطالعات ارائه ش��ده در گزارش های مالی ساالنه 
در هر دو بخش عمومی و خصوصی از سوی نهادهای مختلف 
و تدوین کنن��دگان اس��تانداردها م��ورد تأکید قرار گرفته اس��ت. 
دولت ه��ا ب��رای تش��ریح و مفهومی ک��ردن پاس��خگویی، باید 
اطالعات درخور اتکا، فهم پذیر و واضحی تهیه کنند که به موقع 
در دس��ترس اس��تفاده کنندگان قرار گیرد. در چارچوب مفهومی 
هیئت تدوین استانداردهای حس��ابداری دولتی، به موقع بودن 
یکی از ش��ش ویژگی کیفی اطالعات گزارش شده است؛ اما در 

گزارشگری بخش عمومی کمتر به آن توجه شده است. 
در حال��ی که در ش��رایط فعلی دولت ها ب��ا محدودیت مواجه 
هس��تند، تعداد کارکنان کاهش می یابد، بودجه ها کمتر می شود 
و استانداردهای جدید تدوین می شود، امکان ارائه گزارش های 
به موقع به وس��یله دولت ها با دشواریهای زیادی روبه رو خواهد 
بود. اما اگر سیاست گذاران این موضوع را در اولویت قرار دهند، 
مناب��ع الزم برای انج��ام آن تخصیص داده خواهد ش��د. تأثیر 
گزارش��گری به موقع در ارتقای قابلیت پاس��خگویی و افزایش 

اعتماد مردم به دولت، بااهمیت است.
منافع گزارش��گری به موقع ب��رای پرداخت کنندگان مالیات و 
شهروندانی که در آن جوامع زندگی و کار می کنند، از این منظر 
انکارناپذیر است که آنان می توانند تصمیمهای آگاهانه بگیرند. 
آنان عالقه دارند مقامهای دولتی پاس��خگو باشند و اطالعاتی 
که دریافت می کنند به موقع و برای تصمیم گیری مربوط باشد. 

در مقیاس وسیع تر، تهیه گزارشهای مالی به موقع و درخور اتکا 
ب��ه ایجاد اعتم��اد و اطمینان عمومی به دول��ت کمک می کند. 
گزارش��های دیرهن��گام، مفید بودن و مربوط ب��ودن اطالعات 
گزارش ش��ده را کاهش می دهد و اعتماد شهروندان به دولت را 

از بین می برد. 

پانوشتها:
1- Timely Government Financial Reporting
2- Government Finance Officers Association’s (GFOA) 
Certificate of Achievement
3- U.S. Government Accountability Office (GAO)
4- Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB)
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