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51٪کشورهاییکهبرمبنایتعهدیگزارشمیکنند،
ازاستانداردهایبینالمللیحسابداریبخشعمومی

استفادهمیکنند
چارچوبهای گزارشــگری تعهدی، به روشــهای متفاوتی تدوین می شــوند، و 

بســیاری از کشورها از استانداردهایبینالمللی اســتفاده می کنند. به ویژه، 

 (IPSAS) کشورها از استاندارهایبینالمللیحسابداریبخشعمومی

به یکی از سه روش زیر استفاده می کنند:

بهطورمستقیم: به کارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، 

بدون تغییر هیچ یک از الزامهای آنها.

بهطورغیرمستقیم: به کارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی 

از طریق فرایند تأیید ملی، و تعدیل آن مطابق با ویژگیهای خاص آن حوزه .
بهعنــوانمرجع: تهیه اســتانداردهای ملی کــه از اســتانداردهای بین المللی 

حسابداری بخش عمومی به عنوان مرجع راهنما استفاده می کنند.

از 37 کشوری که اکنون برمبنای تعهدی گزارش می کنند، 19 کشور )٪51( 

به یکی از 3 روش باال استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی را 

به کار می گیرند.

5 کشور به طورمستقیم استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی 

را پذیرفته اند، 5 کشــور این استانداردها را به طورغیرمستقیم به کار می گیرند، 

و 9 کشور از اســتانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی برای تهیه 

استانداردهای ملی خود استفاده می کنند.

16

9

گروهبندیمبنایتعهدی

استانداردبینالمللیحســابداریبخشعمومی33(IPSAS 33)، با 
عنــوان »پذیرش مبنای تعهدی برای اولین بار«، تاریخ پذیرش را با این عنوان 
تعریف می کند: “شــروع دوره گزارشــگری که در آن واحد پذیرنده اســتاندارد 
برای اولین بار، اســتانداردهای بین المللی حســابداری بخش عمومی برمبنای 
تعهــدی را می پذیرد، و بــرای آن اولین صورتهای مالــی دوره گذار برمبنای 
اســتانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، یا اولین صورتهای مالی 
براساس استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی را ارائه می دهد.”

گروه بندی مبنای تعهدی در نمایه، براساس جدیدترین صورتهای مالی واحد 
گزارشــگر است. کشورهای متعددی اولین صورتهای مالی برمبنای استانداردهای 
بین المللی حســابداری بخش عمومی را در ســال 2018 منتشــر خواهند کرد. در 

نتیجه، این کشورها در گروه   گذار به مبنای تعهدی گروه بندی شده اند.

استانداردهایبینالمللیحسابداریبخشعمومی
بهروشمستقیمپذیرفتهشدهاست)31(

استانداردهایبینالمللیحسابداریبخشعمومی
بهروشغیرمستقیمازطریق

استانداردهایملیپذیرفتهشدهاست)14(

استانداردهایملیبرمبنای
استانداردهایبینالمللیگزارشگریمالی)2(

استانداردهایملیبااستفادهازاستانداردهای
بینالمللیحسابداریبخشعمومیبهعنوان

مرجع)33(

نبوداطالعات)106(

سایراستانداردهایملیگزارشگریمالی)70(

سایراستانداردهایملی
گزارشگریمالی

استانداردهایملیبرمبنای
استانداردهایبینالمللیگزارشگریمالی

اســتانداردهایبینالمللیحســابداریبخش
از پذیرفتهشده، بهروشغیرمســتقیم عمومی

طریقاستانداردهایملی

استانداردهایبینالمللیحسابداری
بخشعمومیبهروشمستقیم

پذیرفتهشدهاست

استانداردهایملیکهازاستانداردهای
بینالمللیحسابداریبخشعمومی

بهعنوانمرجعاستفادهمیکنند

تعدادکشورهاییکهدرنمایهقراردارندبامبنایتعهدی،
کهاکنونیکیازچارچوبهایگزارشــگریرااســتفاده

میکنند

5

5

2

تعهدی)37( گذارازمبناینقدیبهتعهدی)67( مبناینقدی)46( نبوداطالعات)106(

25درصدکشورهابرمبنایتعهدیگزارشمیدهند
گزارشگری تعهدی- ثبت رویدادهای اقتصادی معامله ها در زمانی که 

رخ می دهند،  نــه زمانی که پرداخت وجه نقد آنهــا صورت می گیرد- 

مبنای ســودمندی برای تصمیم گیرندگان، پاســخگویی، و شفافیت 

است. 

بخــشعمومی1،  مالی پاســخگویی بینالمللــی نمایــه

چارچوب های گزارشــگری مالی و بودجه بندی کنونی به کارگرفته شده 

از سوی دولتهای مرکزی و فدرال در سطح جهان را  گرداوری، بررسی 

و تحلیل می کند و همچنین طرح اصالحات آینده را مستند می سازد.

این نمایه در حال حاضر دربرگیرنده اطالعات 150 حوزه گزارشگری 

اســت؛ با این قصد که آنها را به روزرسانی کند و دامنه و عمق پوشش 

آن را در طــول زمــان، توســعه دهــد. 37 کشــور )25٪ حوزه هــای 

زیرپوشــش نمایه(، آخرین مجموعه صورتهای مالی منتشرشده خود 

را برمبنای تعهدی گزارش کردند؛ درحالی که 45٪ از کشــورها درحال 

گذاربهمبنایتعهدی2 هســتند، یا این که برخی از عناصر تعهدی را 

در گزارشــگری مالی به کار برده اند. 30٪ از کشورها نیز هنوز برمبنای 

نقدی گزارش می دهند.

تعریفمبانیگزارشگری

مبناینقدی: معامله ها زمانی شناســایی می شوند 

که وجه نقد دریافت یا پرداخت شده باشد.

مبنایتعهدی: معامله ها زمانی شناسایی می شوند 

که رویداد اقتصادی مبنا، رخ می دهد؛ مانند داراییها 

و بدهیهای گزارش شده در ترازنامه. 

گذاربهمبنایتعهدی: برخی از معامله ها برمبنای 

نقدی و برخی برمبنای تعهدی شناسایی می شوند. نقدیدرگذاربهمبنایتعهدی

نقدی
25٪تعهدی

٪45

٪30

تعهدی)37( نقدیدرحالگذاربهتعهدی)67( نقدی)46( نبوداطالعات)106(

مبانیگزارشگریمالیکنونی

درصدکشورهاییکهدرحالحاضر
ازمبانیگزارشگریمالیمختلف

استفادهمیکنند.
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درطول5سالآینده،65٪کشورها
برمبنایتعهدیگزارشخواهندداد

گــذار موفقیت آمیــز به مبنــای تعهدی، مســتلزم 

هماهنگــی چندیــن فرایند تغییر پیچیده اســت، و 

ممکن اســت که نتیجه گــذار را به تأخیــر بیاندازد. 

این موضوع، پیش بینی تعداد مشــخص کشورهایی 

که در آینده برمبنــای تعهدی گزارش خواهند داد را 

چالش برانگیز می سازد. 

با این حــال، برمبنای یافته های نمایه، روشــن 

است تعداد کشــورهایی که در 5 سال آینده برمبنای 

تعهدی گزارشــگری خواهند کــرد، بیش از دو برابر 

خواهد شد. براســاس پیش بینی کنونی،  98 کشور 

تا پایان ســال 2023،به طور کامل برمبنای تعهدی 

گزارش خواهند داد )65٪ جمعیت نمایه(.

روندهایمنطقهای

در همــه مناطق جهان، فعالیت درخورتوجهی برای 

پذیــرش مبنای تعهــدی وجــود دارد. مناطقی که 

انتظار می رود بیشــترین رشــد را در پذیرش مبنای 

تعهدی تا سال 2023 مشاهده کنند شامل:

• آفریقا: در مجموع 19 کشــور )در حال حاضر 2 
کشور(

• امریکایالتینوحوزهکارائیب: در مجموع 21 
کشور )در حال حاضر 5 کشور(

• آســیا: در مجموع21 کشــور )در حــال حاضر 6 
کشور(

و  منطقــه ای  ســازمانهای  پایــدار  پشــتیبانی 

بین المللــی، به احتمــال زیــاد بــرای به کارگیــری 

موفقیت آمیز مبنای تعهدی در همه مناطق یادشده، 

اهمیت حیاتی دارد.

در اروپــا، پیش بینــی پذیرش مبنــای تعهدی با 

وجود ابهامی که توسعه استانداردهایحسابداری

بخشعمومیاروپا4 را دربرگرفته، پیچیده تر شده 

اســت. براســاس اطالعات موجود، براورد می شود 

تعداد کشــورها بــا مبنای تعهدی در طول 5 ســال 

آینده، 2 برابر شود و درمجموع به 24 کشور برسد.

تعدادکشورهاییکهدرنمایهقراردارندوپیشبینی

میشودتاســال2023مبنایتعهدیرابراساس

یکیازچارچوبهایگزارشگریبهکارخواهندگرفت.

24

استانداردهایبینالمللی
حسابداریبخشعمومیکه

31بهطورمستقیمپذیرفتهشدهاست

27 14

2
استانداردهایبینالمللی

حسابداریبخشعمومیکه
بهطورغیرمستقیمازطریق

استانداردهایملی
پذیرفتهشدهاست

سایراستانداردهایملی
گزارشگریمالی

استانداردهایملیبرمبنای
استانداردهایبینالمللی

گزارشگریمالی

استانداردهایملیبراساس
استانداردهایبینالمللی
حسابداریبخشعمومی

بهعنوانمرجع

استفادهازاستانداردهایبینالمللی
حسابداریبخشعمومیونفوذآنافزایش

خواهدیافت
از 98 کشــوری که پیش بینی می شــود تا پایان سال 2023 

برمبنــای تعهدی گزارشــگری کننــد، 72 کشــور )٪73( 

استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی را به کار 

خواهند گرفت: 31 کشــور به طورمستقیم اســتانداردها را 

خواهند پذیرفت؛ 14 کشور به طورغیرمستقیم؛ و 27 کشور 

از اســتانداردهای بین المللــی حســابداری بخش عمومی 

در تهیه اســتانداردهای ملــی خود اســتفاده خواهند کرد. 

پیش بینی به این معنا است که نه تنها تعداد کشورهایی که از 

استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی استفاده 

می کنند، افزایش خواهد یافت، بلکه درمجموع به کارگیری 

اســتانداردهای بین المللی به طورمستقیم و غیرمستقیم در 

سطح جهان، درصد بزرگتری را دربر خواهد گرفت. 

31

1427

24

2

پیشبینیمیشودتعدادکشورهاییکهدرنمایه
قراردارند،مبناهایگزارشگریمالیراتاسال

2023بهکارگیرند.

مبنایتعهدی

٪17/5٪17/5

مبناینقدی

نقدیگذار
بهمبنایتعهدی %65

%17/5

%17/5

استانداردهایگزارشگریمالی
درآینده

گذارازمبناینقدیبهمبنایتعهدی)26(

نبوداطالعات)106(

مبنایتعهدی)98(

مبناینقدی)26(

دیدگاههای حرفهایدیدگاههای حرفهای
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حسابداریتعهدیبهطورقطعمنجربهبودجهبندیتعهدینمیشود
اطالعات تعهدی باکیفیت که در چارچوب گزارشــگری تعهدی به دســت می آید، پیش نیاز ضروری برای بودجه بندی تعهدی اســت؛ 
گرچه، پاســخهای نمایه نشــان می دهد که این گذار قطعی نیست: بیشتر کشــورهایی که اکنون چارچوب گزارشگری تعهدی را به کار 
گرفته اند، یا این که قصد دارند آن را طی 5 ســـال آینـــده بـــه کارگیرند، درحال حاضر برنامه ای برای راه اندازی بودجه بندی تعهدی 

ندارند.
گرچه گزارشگری تعهدی نشان دهنده این است که کشورها چگونه منابع خود را مدیریت می کنند و بخش مهمی از مدیریت صحیح 
مالی بخش عمومی است، تنها 15 حوزه گزارش داده اند که بودجه خود را در حال حاضر برمبنای تعهدی تهیه می کنند. به دلیل این که 
تمرکز اصلی نمایه روی این موضوع نبود، دشــوار اســت به نتیجه گیری دقیقی دست پیدا کرد که این وضعیت تا سال 2023، چگونه 
تغییر پیدا خواهد کرد؛ هرچند پاســخهای نمایه نشــان می دهد که این تغییر انجام خواهد گرفت. به این ترتیب، بودجه بندی تعهدی 

موضوعی است که نیازمند پژوهشهای بیشتر در آینده خواهد بود.

گامهایبعدی
پیش بینی می شــود این اولین گزارش از گزارشــهای دوره ای وضعیت به کارگیری حســابداری تعهدی باشد که از این نمایه 
اســتخراج شده است؛ گزارشی که پیشــرفت در این دوره گذار پراهمیت از نظر گزارشگری مالی تعهدی را در سطح جهان 

نمایش می دهد.
برای اطمینان از این که این نمایه منبع معتبری است از اطالعات گزارشگری مالی بخش عمومی، فدراسیونبینالمللی
حســابداران (IFAC) و انجمنرسمیمالیعمومیوحســابداری (CIPFA) 7 بازبینی و بررسی یکنواخت بودن 
اطالعات را تا حد ممکن انجام داد ه اند. در مواردی که مدارک موجود برای تقویت پاســخهای داده شده وجود نداشت، و یا 

این که پاسخها یکنواخت نبودند، اصالحهای مناسبی برای آنها انجام شده است. 
فدراســیون و انجمن، همچنان به اصالح پرسشــهای نمایه برای کاهش نایکنواختی های ممکن و نیاز به جستجو برای 
اطالعات آگاهی بخش، ادامه خواهند داد. هدف این اســت که نمایه به طور پیوســته از نظر عمق  و گســتردگی اطالعات، 
از طریــق به روزرســانی های منظم نمایه های مهم در مــورد وضعیت پذیرش مبنای تعهدی و به کارگیری اســتانداردهای 

بین المللی حسابداری بخش عمومی، وسعت داده شود.

پانوشتها:
1- International Public Sector Financial Accountability Index (IPSFAI)
2- Transitioning to Accrual Basis
3- European Public Sector Accounting Standards (EPSAS) 
4- Professional Accountancy Organizations (PAO)
5- Gap Analysis
6- The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)

منبع:
• IFAC-CIPFA, International Public Sector Financial Accountability Index, 2018 Status Report, ifac.org, 2018

اصالحاتتعهدیبهبرنامهریزیهماهنگوپشتیبانیپایدارنیازدارد
تعداد کمی از کشــورها به طور دقیق محرکهای مشــابهی برای ایجاد یک برنامه اصالح تعهدی خواهند داشت. داشتن 
تعهد سیاســی به اصالح مدیریت مالی بخش عمومی، ازجمله پذیرش چارچوب گزارشگری تعهدی، همیشه پراهمیت 

خواهد بود؛ اما پاسخهای نمایه، تعداد دیگری از حامیان مهم را آشکار می کند:
• سازمانهای منطقه ای و بین المللی، 

• تدوین گران استاندارد گزارشگری مالی، و 
• سازمانهایحسابداریحرفهای5.

طریقی که کشــور به وسیله آن به چارچوب گزارشگری تعهدی  گذر می کند، به شرایط محلی بستگی دارد- مالحظات 
خاص، شــامل ساختار دولت، میزان تمرکز کارکردهای حسابداری، مسایل جغرافیایی، زیرساخت فناوری اطالعات، و 

گزارشگری دستگاه یا تلفیقی دولت است.

برنامهوراهبرداستقراربرنامهتفصیلی

به کارگیری چارچوب گزارشگری تعهدی باید 
بر یک مبنای مســتحکم و کنترل قوی مالی و 
غیرمالی، فرایندهای مالی به خوبی درک شده، 

و گزارشگری صحیح و به موقع باشد. 
انتقال اطالعات شــفاف و مکرر، برنامه 
مدیریت تغییر، و ظرفیت ســازی و آموزش 
هماهنگ شــده الزامــی اســت. ایــن الزام 
تصمیم گیرندگان  بلکه  حســابداران،  نه تنها 
و بهره بــرداران از اطالعــات مالی را هم که 
ممکن است حسابدار نباشند، دربر می گیرد. 
آنهــا نیاز خواهند داشــت محیــط مدیریت 
مالی، چگونگی خواندن گزارشــهای مالی، 
و چگونگی استفاده از اطالعات گزارشگری 

برای تصمیم گیری و مقاصد پاســخگویی را 
درک کنند.

اســتاندارد بین المللی حســابداری بخش 
عمومــی 33، بــرای گــذار بــه چارچــوب 
گزارشگری تعهدی، دو مرحله مهم را مورد 

توجه قرار می دهد: آماده سازی و انتقال.
مرحله آماده سازی باید شامل برنامه ریزی 
برای  تحلیــلفاصله6  برمبنای  تفصیلــی 
شناســایی منبع پیامدهای تغییر فرایندهای 
اطالعات،  فناوری  عملیاتی، سیســتمهای 
و رویه های حســابداری باشــد و همچنین، 
تحلیــل فاصله بایــد نیازهای آموزشــی و 

ظرفیت سازی را شناسایی کند.

سرمایه گذاری در منابع و زمان کافی برای 
برنامه ریــزی و طراحی، احتمــال موفقیت 
انجام پــروژه را براســاس بودجــه، دامنه، 
کیفیت و جدول زمانی، افزایش خواهد داد. 
نشان  نمایه،  در  به دســت آمده  پاســخهای 
می دهد کــه به طورکلــی انجــام تغییرهای 
قانونــی در نقطــه مناســب، در فرایند گذار 

ضروری است.
ازجمله  برنامــه،   مدیریــت مســتحکم 
بازخــورد منظــم، در موفقیــت مرحله  گذار 
حیاتی است. این موضوع امکان می دهد که 
به مشــکلهایی در مراحل مقدماتی پرداخته 

شود که در موفقیت کلی برنامه سهم دارند.

انتقالاطالعات
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