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موارد اصلي سخنراني
• دارائيهاي ثابت
• دارائيهاي مالياتي

• بدهي عمومي (دولتي)
• بدهيهاي مربوط به بازنشستگي
ً
معموال مازاد بر دارائيهاي ان است
• بدهي ها و تعهدات دولت
2

1

دارائي هاي ثابت

3
3

دوطبقه از دارائيها :منقول و غير منقول – ايران IPSAS -
IPSAS
IPSAS 12
مو جودی در انبار

زمین و ساختمان برای فروش

IPSAS 16
کاالهای سرمایه ای

 IPSASاستاندارد 17
اموال و ماشین االت و
تحهیزات

خودرو كامپيوتر
اثاثيه

Iran

داراییهایی که برای سرمایه
ابنیه و ساختمان های دولتی
گذ اری و یا درامد احاره
و مسکن اجتماعی
نگهداری میشود

دارائيهاي غيرمنقول
زمين و ابنيه
خودرو كامپيوتر
اثاثيه

كاالهاي مصرفي

دارائيهاي
منقول

مهمات نظامی و قطعات یدکی

اسکناس صادر نشده و گذرنامه
و تمبر

4

2

اوراق بهادار

دارای ی های ثابت به عنوان بخشی از درامدهای دولت:
دلیل این تفاوت زیاد در چیست؟

5

استاندارد شماره  IPSAS 17درخصوص حسابداري اموال  ،ماشين االت و تجهيزات

شامل :
• تجهيزات نظامي
• دارائيهاي زيربناي ي
• مسكن اجتماعي
به استثناء موارد زير :
• اقالمی كه استانداردهاي متفاوت براي انها به كار گرفته ميشود مانند دارائيهاي بيولوژيكي
• دارائيهاي مربوط به ميراث گذشته (شناساي ي به صورت اختياري)

6

3

5

شناساي ي :
•تجهيزات خاص نظامي  :شناساي ي الزامي است
•دارائيهاي ميراث گذشته  :شناساي ي مجاز ليكن اجباري نيست
•دارائيها بايد در ترازنامه دستگاه كنترل كننده داراي ي باشد .

7

حسابداري اجزاء :
•تخصيص هزينه سرمايه اي به اجزاء مهم
•جدا نمودن استهالك اجزاء كه داراي عمر مفيد متفاوت هستند .
•مثال  :اجزاء مربوط به جاده ها را جداگانه مستهلك می نمايند؛پياده روها ،مسيرهاي پياده رو ،
پل ها و چراغ روشناي ي

8

4

ارزش گذاري در زمان شناساي ي
• قيمت تمام شده

• ( يعني بدون پرداخت عوض و يا ما به ازاء )  ،قيمت تمام شده ان ارزش عادالنه بازار در زمان ابتياع است .

• عناصر تشكيل دهنده قيمت تمام شده :

–قيمت خريد وعوارض گمركي
–هزينه ها كه مستقيما ً مربوط به آن ميشود
–برآورد هزينه هاي پياده كردن و برداشتن و قراردادن در محل

9

ارزش گذاري بعد از شناساي ي اوليه :
• مدل قيمت تمام شده  :داراي ي به قيمت تمام شده منهاي استهالم و زيانهاي ناشي از خسارات وارده ثبت مي گردد؛ یا
• مدل ارزش گذاري مجدد  :دارائي با توجه به ارزش جديد منهاي استهالك و خسارات وارده
–ارزش گذاري مجدد بايد به صورت متناوب براي مثال هر  3سال
–ارزش گذاري مجدد برای تمام طبقات دارای ی ها برای مثال ؛ زمین ،ساختمان ،جاده ها
ً
مستقيما در حساب مازاد ارزش ثبت ميگردد
–افزايش ارزش
–كاهش ارزش در صورت عملكرد مالي ثبت مي گردد

10

5

مبلغ استهالک
• مبلغ استهالك برابر است با قيمت تمام شده منهاي ارزش اسقاطي
• استهالك به صورت سيستماتيك برای طول عمر مفيد دارای ی
• قيمت اسقاطي يافته ارزش ممکن است بي اهميت باشد
• زماني كه مبلغ ارزش داراي ي ثبت شده در دفاتر مساوي با ارزش اسقاطي باشد هزينه استهالك صفر است .

11

عمر مفيد :
• مدت زماني كه انتظار می رود يك داراي ي براي استفاده یک واحد دولتی در دسترس باشد يا تعداد واحدهای ی که
توليد انها از يك داراي ي انتظار ميرود .
• عواملي كه بايد درنظر گرفته شود :
–استفاده مورد انتظار از يك دارائي
–فرسودگي و كهنه شدن فيزيكي مورد انتظار
–كهنه شدن و از رده خارج شدن از لحاظ فني و تجاري
–محدودیت های قانونی

12

6

استهالك :
• روش استهالك :بايد نشان دهنده الگويی باشد که شيوه استفاده دارايی را در نظر بگيرد؛
– روش خط مستقيم
– روش مانده نزولي
– روش واحد توليد
• قيمت اسقاطي :عمر مفيد و روش استهالك بايد ساليانه مورد بررسي قرار گيرد .
• در صورت تجديد نظر؛ تغيير در تخمين حسابداری را بايد در موارد بعدي به كار بگيريم
.

13

مثال كشوري  :فراساختار پل در تاسمانيا (استراليا)
•پل هاي تاسمانيا در طول عمر مفيد ان با توجه به ميزان منحصر به فرد تخريب و كهنه شدن
انهامستهلك ميگردند
•ارزش هاي مربوط به پل ها به صورت سهمي مستهلک شدند تا نمايانگر استهالك بيشتر در پايان
عمر مفيد پل باشند.

14

7

)International Public Sector Accounting Standards (IPSAS

استهالک پل

15

)International Public Sector Accounting Standards (IPSAS

انتخاب هاي موجود براي ثبت (مانده افتتاحيه در ترازنامه )
•ارزش براساس قيمت تاريخي

–قيمت تمام شده در تاريخ خريد باضافه هزينه هاي بعدي منهاي استهالك و خسارات وارده
• قيمت عادالنه تاريخي
–به قيمت عادالنه بازار در زمان خريد بعالوه هزينه هاي بعدي منهاي استهالك و خسارات وارده
•ارزش گذاري قيمت عادالنه در زمان انتقال (مانده افتتاحيه
–قيمت عادالنه در تاريخ تراز افتتاحيه براي مثال  :ارزش مستغالت

16

8

مثال  :ارزش گذاري داراي ي در تركيه

17

قانون مديريت و كنترل مالي  2003تركيه
•اين قانون شامل عنوان « معامالت دارائيهاي منقول و غير منقول »
ً
مشتركا در اجراي پروژه مربوط به حسابداري
•اداره كل اموال ملي و اداره كل حسابهاي دولتي
دارائيهاي ثابت شركت دارند .
•هدف از اين پروژه شناساي ي ابنيه و امالك دولتي ثبت شده در ترازنامه پايان سال  2016مي باشد
.

18

9

مصوبه مربوط به ثبت اموال غير منقول موسسات دولتي ()2006
•اين مصوبه در مورد تنظيم ثبت اموال غير منقول كه متعلق به دستگاههاي عمومي است و با
توسط انها اداره و يا استفاده ميشود .
•ثبت ارزش اموال در دفاتر حسابداري در سال  2014بعد از انتقاد حسابرس كل(دیوان

محاسبات) شروع گرديد .

19

پايه ارزش گذاري  :قيمت بازار
• دارائيهاي غير منقول با توجه به ارزش بازار انها ثبت ميگردد و اين ارزش توسط صاحب داراي ي و يا دستگاه استفاده
كننده تعيين مي گردد .
• اين مصوبه ملزم نموده است كه ثبت ارزش بازار دارائيها تا  31/12/2016خاتمه يابد .
• در حال حاضر حدود 2.4ميليون قطعه زمين و ساختمان هنوز براساس ارزش مالياتي انها ثبت گرديده اند  .تنها
 422000قطعه زمين و ساختمان با قيمت بازار ثبت شده اند

20

10

اساس ارزش گذاري  :ارزش اسمي
• دارائيهاي زير براساس ارزش اسمي به مبلغ  %01لیر در تركيه ثبت ميگردند .
• جنگل ها و درياچه ها
• سواحل
• ابنيه هاي مذهبي
• قبرستان ها
• مراتع و زمين هاي ي كه براي استفاده عموم است

21

آستانه شناسایي دارائیهاي ثابت

22

11

اهميت
•حذف يا ثبت اشتباه زماني ميتواند داراي اهميت باشد كه به صورت فردي يا جمعي بر تصميمات استفاده كنندگان
از صورت هاي مالي تاثيربگذارد .
•اهميت داشتن بستگي دارد به ماهيت و اندازه مورد حذف شده و يا اشتباه ثبت شده دارد كه انهم براساس
قضاوت با توجه به شرايط است .

23

صورت هاي مالي سازمان هوانوردي در سال 2013
• اموال  ،ماشين االت و تجهيزات زماني دارائيهاي سرمايه تلقي ميشوند كه مازاد بر سقف تعيين شده باشند .
•  30000دالر براي دارائيهاي ي كه در رهن نباشند .
•  25000دالر براي امالك ا جاره اي كه براي بهبود ان هزينه شده است .

24

12

سازمان بهداشت جهاني  :صورت هاي مالي 2014
• اموال  ،ماشين االت و تجهيزات با ارزش بيش از  5000دالر بعنوان دارائيهاي غيرجاري در صورت وضعيت مالي
شناساي ي ميشوند .

25

تورم بسیاری باال

26

13

گزارشگری مالي در اقتصادهاي داراي تورم بسيار باال بر مبناي استاندارد شماره IPSAS 10
• توصيه مي نمايد كه گزارش دهي بر مبناي واحد پول رايج در اقتصاد داراي تورم باال باشد.
• گزارشات مالي هر بنگاهي يا سازماني كه برمبناي پول رايج اقتصاد داراي تورم بسيار باال تهیه مي گردد بايد براساس
واحد اندازه گيري رايج در زمان گزارش دهي باشد .
• اعداد و ارقام مقايسه اي دوره هاي قبل بايد بر مبناي واحدهاي اندازه گيري رايج در زمان گزارش دهي باشد .

27

ً
مجددا تنظيم گردند ؟
چه زماني گزارش مالي بايد براساس استاندارد شماره IPSAS 10
شاخص هاي تورم بسيار باال عبارتند از :
•جمعيت ثروت خود را به صورت داراي ي هاي غير پولي و يا بصورت واحد پولي با ثبات خارجي نگه
ميدارد تا قدرت خريد خود را حفظ نمايد .
•قيمت ها به ارزهاي خارجي ذكر مي گردند .
•ميزان سود  ،بهره  ،دستمزدها و قيمت ها همگي به شاخص قيمت مرتبط ميشوند .
•مجموع نرخ تورم در طول سه سال نزديك به و يا فراتر از  %100ميباشد.

28

14

ايران يك اقتصاد داراي تورم بسيار باال نيست

نرخ های تورم در ایران از سال  2010لغایت ( 2020در مقایسه با سال های قبل)

29

دارایي هاي مالیاتي

30
30

15

ماليات ها

•از جنبه مالياتي  ،يك سازمان مي تواند مالياتي را به عنوان درامد مالياتي محسوب نمايد
كه معامله ای مشمول ماليات صورت گرفته باشد و معيار شناساي ي داراي ي نيز وجود
داشته باشد .
•معيار شناساي ي يك د اراي ي
–احتمال اينكه درامد به سمت سازمان جاري خواهد شود و
–ارزش عادالنه داراي ي را مي توان با اطمينان محاسبه نمود.

31

رویدادهای مالیاتی – چند مثال

16

ماليات بر شرك تها

كسب سود توسط شركت در يك دوره زماني خاص

ماليات ارزش افزوده

خريد يا فروش در دوره خاص توسط ماليات دهنده

عوارض گمركي

جابحاي ي كاالهاي مشمول عوارض و يا خدمات بين مرزهاي گمركي

ماليات بر ارث

مرگ فردي كه داراي داراي ي مشمول ماليات باشد

اندازه گيري داراي ي هاي مالياتي
•داراي ي هاي ي كه به واسطه ماليات حاصل شده باشند از طريق بهترين تخمين ورود منابع به
سازمان اندازه گيري مي شوند .
•شناسای ی مالیات های دریافتنی نباید تا زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان معطل بمانند.
•دولت بايد به تدوين سياست هاي حسابداري به منظور اندازه گيري داراي ي هاي ي كه از طريق داد
و ستد هاي مالياتي به وجود مي ايند بپردازد .

33

شكاف مالياتي
• شكاف مالياتي  :تفاوت بين انچه از لحاظ قانوني بايد جمع اوري گردد با انچه كه دولت ميتواند جمع اوري نمايد (
براي مثال قاچاق )
درامد ناخالص مالياتي

30

شكاف مالياتي

10

خالص درامد مالياتي

20

• ايا دولت بايد ناخالص درامدهاي مالياتي را جمع زده شكاف مالياتي را از ان كم كند.
• خير  ،شكاف مالياتي را نميتوان با دقت اندازه گيري نمود.

34

17

مدل هاي اماري موارد زير را لحاظ خواهند نمود:
• تخمين هاي اوليه كه توسط خود موديان مالياتي در طول دوره اظهار شده است .
• تخمين اقتصاد كالن سودهاي شركت
• تجربه سالهاي گذشته

35

ماليات دريافتي در انگلستان 2013 – 2014

شرح

ميليارد پوند

درامد مالياتي تعهدي

89

ماليات و عوارض

26

داراي ي مالياتي در ترازنامه

115

• درامد مالياتي تعهدي  :هنوز به زمان سررسيد نرسيده است ( با استفاده از مدل هاي اماري تخمين زده ميشود )
• ماليات و عوارضی كه سررسيد ان رسيده است  :مبالغي كه ماليات دهندگان بايد پرداخت نمايند ( تعهد بوجود امده است
ولي پرداخت هنوز صورت نگرفته است ).

36

18

داراي ي هاي مالياتي در برخي از كشورها

به ميليارد
استراليا

داراي ي مالياتي

درامد مالياتي

درصد

48

355

6/13 %

)2014/15 ($
كانادا

98

3/43 %

227

)2014/15 ($
انگليس

115

7/20 %

115

)UK 2013/14 (£
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داراي ي مالياتي – تجزيه و تحليل زماني (كانادا ) 2014 – 2015
دارايي مالياتي
(ميليون دالر)

كمتر از يك سال

72

 1-2سال

7

 2-3سال

5

 3-4سال

4

 4-5سال

4

بيشتر از  5سال

19

كل

111

بدهكاران مشكوك

- 13

ارزش ترازنامه

38

19

98

اعالم(افشا) بدهي هاي عمومي
تجربيات موفق

39
39

تا زمان سررسيد و ميزان انتقال يافته ( جريان نقدي تنزل شده ) و ارزش اسمي
استقراض
(ميليون دالر)
كمتر از يك ماه
 1-2ماه

10

 3ماه تا يكسال

44

 1-5سال

135

بيش از  5سال

786

ارزش اسمي

1990

ميزان انتقال يافته

1416

40

20

1015

تجزيه و تحليل حساسيت (ريسك نرخ بهره ) (استراليا)
تغيير در نرخ بهره

تاثير بر مازاد

تاثير بر ارزش

(ميليون دالر)

خالص
(ميليون لاير)

واحد + 100

- 230

- 230

واحد - 100

+ 269

269

41

تغيير در طول سال ( كانادا )

بدهي ( ميليون دالر )

افتتاح

57

دريافت ها

23

پرداخت ها

-3

ارزش گذاري مجدد
ابطال
بسته

42

21

77

تفكيك به صورت نوع  ،مبلغ  ،رسيد و ضمانت (نيوزيلند )
2014, in mln $

انواع
60

اوراق قرضه دولتي
اوراق خزانه

3

سهام خرده فروشي دولت

0

سپرده سررسید شده در بانک مرکزی

8

مشتقات در حال امحا

2

بدهی های اجاره مالی

1

دیگر حالت های قرضه

28
103

کل قرض
بر اساس نوع منبع
دولت مرکزی
نهاد های وابسته

89
5

نهادهای متعلق به دولت

26

حذف مبالغ بین دستگاهها

89
103

کل قرض

43

تفكيك به صورت نوع  ،مبلغ  ،رسيد و ضمانت (نيوزيلند )
2014, in mln $
مطابق سررسید

تا یکسال
بیشتر از یکسال

64

کل مبلغ قرض

103

39

مطابق تضمین

بدهی دارای تضمین مستقل
بدهی بدون تضمین
کل مبلغ قرض

22

77
26
103

داخلي و خارجي  ،جاري و غير جاري  ،بخش عمومي دولت (ايالت ويك توريا)
( به ميليون دالر)

ايالت ويكتوريا

بخش عمومي دولت

استقراض داخلي

2937

1439

استقراض خارجي

168

-

بدهي هاي تامين هاي ليزينگ

187

116

ابزارهاي مشتق مالي

235

-

كل استقراض هاي جاري

3527

1555

36681

23444

استقراض جاري

غير جاري استقراض
استقراض هاي داخلي
استقراض هاي خارجي

100

-

بدهي هاي تامين هاي ليزينگ

8630

7934

ابزارهاي مشتق مالي

338

21

47750

31399

51277

32954

كل

غير جاري استقراض

كل استقراض ها

45

بدهي هاي بازنشستگي

46
46
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مقايسه بدهي  +بدهي هاي بازنشستگي  ،بسيار مفيد تر از مقايسه «بدهي» به طور صرف خواهد بود

47

ً
معموال فراتر از داراي ي ها مي باشد .
بدهي هاي دولتي

48
48
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بسياري از دولت ها داراي ارزش خالص منفي مي
ً
عمدتا به خاطر بدهي عمومي و بدهي هاي صندوق بازنشستگي
( بدهي ها – داراي ي ها )

دولت

ارزش خالص به پول رايج

GDP

% GDP

( به ميليارد )
فرانسه (دولت مركزي)

- 2239

2114

- %106

امريكا(دولت فدرال)

- 909/16

768/16

- %101

انگليس (كل دولت)

- 1629

1713

- %95

كانادا (دولت فدرال)

- 611

1894

- % 32

استراليا (دولت فدرال)

- 264

1586

- %17

نيوزيلند (دولت مركزي)

+ 81

230

- % 35
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پروفسور دكتر فرانس وان شاك
استاد دانشگاه آمستردام و عضو گروه مشاورين IPSAS
)(email: schaikf@euronet.nl

اداره امور بودجه صندوق بين المللي پول
 29اوت  2016تهران – ايران
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باشند.

