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1. መግቢያ
የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዱት ቦርዴ የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብን
ሇመቆጣጠር በዯንብ ቁጥር 332/2007 የተቋቋመ የመንግስት መስሪያ ቤት ሲሆን፣ በአዋጁ
አንቀፅ 4 ንዑስ አንቀፅ (2)(መ) ከተሰጡት ተግባርና ሀሊፊነቶች መካከሌ የሪፖርት አቅራቢ
አካሊትን

የህዝብ

ጥቅም

ያሇባቸው

የሚያስችሌ መስፈርቶችን በማውጣት

እንዱሁም
የሚመዘግብ

አነስተኛና

መካከሇኛ

በሚሌ

መሇየት

መሆኑን ያስቀምጣሌ፡፡

በተጨማሪም በአንቀፅ 9 ንዑስ አንቀፅ (1) ሪፖርት አቅራቢዎች የሂሳብ መግሇጫዎቻቸውን
ኦዱት በማስዯረግ ሇቦርደ ማቅረብ አንዲሇባቸው፣ እንዱሁም ቦርደ አነዚህን ሪፖርቶች
በአንቀፅ 4 ንዑስ አንቀፅ (2)(ሸ) የመገምገምና ፍሊጎት ሊሊቸው ባሇዴረሻ አካሊት ተዯራሽ
የሚሆኑበትን ሁኔታ በአንቀፅ 11 ንዑስ አንቀፅ (4) እንዯሚያመቻች ይዯነግጋሌ፡፡ የሪፖርት
አቅራቢ

አካሊትን

መመዝገብ

እና

ሪፖርቶቻቸውን

ሇቦርደ

እንዱያስገቡ

ማዴረግ

ያስፈሇገበት ፋይናንስ ሪፖርት የተሟሊ ፣ግሌጽና በቀሊለ ሉረደት የሚያስችሌ ፣ ተጠያቂነት
በማጎሌበት የሕዝብን ጥቅም የሚያስጠብቅ እንዱሆን ታስቦ አገራችን የተቀበሇቻቸው ዓሇም
አቀፍ የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ ዯረጃዎችን ተከትል የተዘጋጁ መሆኑን
ሇማረጋገጥ ነው፡፡
2. ዓሊማ
ሪፖርት አቅራቢ አካሊት አንዱመዘገቡ በማዴረግ በአዋጁ አንቀፅ 847/2006 አንቀጽ 8 መሠረት
ቦርደ በሚያስቀምጠው የጊዜ ሰላዲ መሰረት የሂሳብ መግሇጫዎችን ሇቦርደ ማቅረብ አንዱችለ
ሇማመቻቸትና ሇቦርደ የሚቀርበውን የሂሳብ ሪፖርት ኦርጂናሌ ቅጂ በላሊ ሕግ ሥሌጣን
ሇተሰጣቸው የመንግስት አካሊት ከሚያቀርቡት ጋር ወጥነት ያሇው እንዱሆን ሇማስቻሌ ነው፡፡
3. ምዝገባው ማንን ይመሇከታሌ?
ምዝገባው በፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ አዋጅ አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 18 መሰረት
ሪፖርት አቅራቢ አካሊት የሆኑትን በሙለ የሚያካትት ሲሆን፣ ይኽም የመንግስት መስሪያ
ቤቶችንና ቦርደ ባወጣው የመጠን መስፈርት መሰረት እንዯ ጥቃቅን ዴርጅት የሚቆጠሩትን
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ሳይጨምር

ማንኛውም

በሕግ

የፋይናንስ

ሪፖርት

የማቅረብ

ግዳታ

ያሇባቸውን

አካሊት

የሚያካትት ነው፡፡
በአጠቃሊይ የሪፖርት አቅራቢ አካሊት የህዝብ ጥቅም ያሇባቸው ዴርጅቶች (Public Interest
Enities) እና አነስተኛና መካከሇኛ ዴርጅቶች በሚባለ ሁሇት ዋና ምዴቦች የሚመዯቡ ሲሆን፣
በሁሇቱም ምዴብ ስር የሚወዴቁ ሪፖርት አቅራቢ አካሊት ሇየምዴቡ የተዘጋጁትን ተገቢ ቅጾች
በመጠቀም የምዝገባ ማመሌከቸዎችን በመሙሊት የሚመዘገቡ ይሆናሌ ፡፡
3.1. የሕዝብ ጥቅም ያሇባቸው (Public Interest Entities) አካሊት
በፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ አዋጅ አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 17 መሰረት “የሕዝብ
ጥቅም ያሇበት አካሌ” ማሇት የስራውን ዓይነት ወይም ባህሪ፣ የሀብቱን መጠን ወይም
የሰራተኛውን ቁጥር ከግምት ውስጥ በማስገባት ቦርደ ከህዝብ ጥቅም ጋር ከፍተኛ ትስስር
አሇው ብል የሚወስነው ሪፖርት አቅራቢ አካሌ ሲሆን፣ በተሇይም የሚያወጣውን የግዳታ
ምስክር ወረቀት ቁጥጥር በሚዯረግበት የካፒታሌ ገበያ ሇግብይት ማዋሌ የሚችሌ ማንኛውንም
ኩባንያን፣ ባንኮችን፣ የኢንሹራንስ ኩባንያዎችን እና ማንኛውንም ላልች የፋይናንስ ተቋማትን
እና የመንግስት የሌማት ዴርጅቶችን እንዯሚጨምር ይገሌጻሌ፡፡ በዚህም መሰረት ከዚህ በታች
የተዘረዘሩት ሪፖርት አቅራቢ አካሊት የሕዝብ ጥቅም ያሇባቸው አካሊት (Public Interest
Enities) ናቸው፦
3.1.1. ባንኮች፣ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች፣ አነስተኛ የፋይናንስ ተቋሞች፣ የቁጠባ ሂሳብ
የሚያንቀሳቅስ ማንኛውም ተቋም፣ የካፒታሌ ቁሳቁሶችን ፋይናንስ የሚያዯርግ
ማንኛውም ዴርጅት እንዱሁም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ቁጥጥር የሚዯረግበት
ማንኛውም የፋይናንስ ተቋም፤
3.1.2. የሚያወጣው የግዳታ ወይም የአክሲዮን የምስክር ወረቀት ቁጥጥር በሚዯረግበት
የካፒታሌ ገበያ ሇግብይት መዋሌ የሚችሌ ማንኛውም ዴርጅት፤
3.1.3. አግባብ ባሇው የመንግስት ተቆጣጣሪ አካሌ ቁጥጥር የሚዯረግበት ማንኛውም
የጡረታ ወይም ፕሮቪዯንት ፈንዴ የጋራ የኢንቨስትመንት ሥራና ላሊ መሰሌ
ተቋም፤
3.1.4. በከፊሌ ወይም ሙለ በሙለ በመንግሥት ባሇቤትነት

የተያዘ ማንኛውም

የመንግሥት የሌማት ዴርጅት፣
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3.1.5. በኢትዮጵያ የምርት ገበያ የተመዘገበ ማንኛውም የግብይት ተዋናይ አባሌ ወይም
አገናኝ አባሌ፣
3.1.6. ሇፐብሉክ በግዢ የሚሰራጩ አስፈሊጊ አገሌግልቶችን አቅራቢ ማንኛውም አካሌ፣
3.1.7. በበጎ አዴራጎት እና ማህበራት ኤጀንሲ ቁጥጥር የሚዯረግበትና በሕግ የፋይናንስ
ሪፖርት የማቅረብ ግዳታ ያሇበት የማንኛውም ሇትርፍ ያሌተቋቋመ አካሌ (የበጎ
አዴራጎት ዴርጅቶችና ማኅበራት)፣
3.1.8. እንዱሁም ባሇፈው የሂሳብ ዓመት (በ2008 የሂሳብ ዓመት) በተዘጋጀና ኦዱት
በተዯረገው የዴርጅቱ የሂሰብ መግሇጫ ሊይ ተመስርቶ ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት
የመጠን መስፈርቶች መካከሌ ቢያንስ ሁሇቱን የሚያሟሊ በማንኛውም ዓይነት
የንግዴ ሥራ የተሰማራ የግሌ ዴርጅት፡3.1.8.1. የዴርጅቱ አመታዊ ገቢ ብር 50,000,000.00 (ሃምሳ ሚሉዮን) እና
ከዚያ በሊይ ከሆነ፣
3.1.8.2. የዴርጅቱ ተቀጣሪ ሠራተኞች ብዛት 100 እና ከዚያ በሊይ ከሆነ፣
3.1.8.3. የዴርጅቱ ጠቅሊሊ ሀብት 100,000,000.00 (መቶ ሚሉዮን) እና ከዚያ
በሊይ ከሆነ፣
3.1.8.4. የዴርጅቱ ጠቅሊሊ ተከፋይ ሂሳብ (የባሇአክስዮኖቹን ሀብት ሳይጨምር)
100,000,000.00 (መቶ ሚሉዮን) ብር እና ከዚያ በሊይ ከሆነ፣
3.2. አነስተኛና መካከሇኛ ዴርጅቶች የትኞቹ ናቸው?
በፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ አዋጅ አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 20 መሰረት
“አነስተኛና መካከሇኛ ዴርጅት” ማሇት የሕዝብ ጥቅም ሊሇበት አካሌ በተሰጠው ትርጓሜ
የማይሸፈን ሪፖርት አቅራቢ አካሌ የሆነ እና ከበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ውጪ ያሇ
ዴርጅት ነው፡፡ በዚህም መሰረት ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሪፖርት አቅራቢ አካሊት አነስተኛና
መካከሇኛ ዴርጅት ናቸው፦
3.2.1. ከሊይ በአንቀጽ 3.1.8. ስር የተመሇከተውን የህዝብ ጥቅም ያሇበት የሪፖርት
አቅራቢ አካሌ መስፈርት የማያሟሊ ማንኛውም በኩባንያ መሌክ የተመሰረተ
የግሌ ንግዴ ዴርጅት
3.2.2. ሇፐብሉክ ግብይት ማዋሌ የሚችሌ የግዳታ ወይም የአክሲዮን

የምስክር ወረቀት

ሇማውጣት በዝግጅት/በሂዯት ሊይ ያሌሆነ ማንኛውም የግሌ ንግዴ ዴርጅት፣
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3.2.3. ከሊይ በአንቀጽ 3.1.8. ስር የተመሇከተውን የህዝብ ጥቅም ያሇበት የሪፖርት
አቅራቢ አካሌ መስፈርት የማያሟሊ በርከት ሊለ ከዴርጅቱ ውጪ ያለ አካሊትን
ሀብት

በአዯራ

ማስተዲዯርን/መያዝን

እንዯ

ዋነኛ/ተቀዲሚ

የንግዴ

ሥራ

እንቅስቃሴው አዴርጎ የማያካሂዴ ማንኛውም የንግዴ ዴርጅት፣
3.2.4. ከሊይ በአንቀጽ 3.1.8. ስር የተመሇከተውን የህዝብ ጥቅም ያሇበት የሪፖርት
አቅራቢ አካሌ መስፈርት የማያሟሊ አመታዊ ገቢው ብር 1,000,000.00 (አንዴ
ሚሉዮን) እና ከዚያ በሊይ የሆነ ማንኛውም የግሌ ንግዴ ዴርጅት፣
4. ሇምዝገባ ምን ያስፈሌጋሌ?
 ሙለ በሙለ የተሞሊ የተፈረመበትና ማህተም ተዯርጎበት የመመዝገቢያ ቅጽ
 ሇመጨረሻ ጊዜ ኦዱት የሆነው የሂሳብ መግሇጫ ቅጽ
 ሇመጨረሻ ጊዜ በተዯረገው ኦዱት በኦዱተሩ ሇማኔጅመንት የቀረበ የቁጥጥር ሪፖርት
ቅጽ
 ሇመጨረሻ ጊዜ አግባብ ባሇው ተቆጣጣሪ አካሌ በተዯረገ የቁጥጥር ግምገማ የቀረበ
የግምገማ ውጤት (የሚመሇከተው ከሆነ)
 የንግዴ ምዝገባ ምስክር ወረቀት ቅጽ
 የንግዴ ስራ ፈቃዴ ምስክር ወረቀት ቅጽ
 የግብር ከፋይ ምዝገባ ምስክር ወረቀት ቅጽ
 የተጨማሪ እሴት ታክስ ምዝገባ ምስክር ወረቀት ቅጽ
 የዴርጅቱ መመስረቻ ጽሁፍ ቅጽ
 የዴርጅቱ መተዲዯሪያ ዯንብ ቅጽ
 የውሌ ግዳታ/pledge-form ቅጽ ተሞሌቶ መቅረብ ይኖርበታሌ
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5. የምዝገባው ጊዜ
o ከ ሰኔ 15/ 2009 ዓ/ም ጀምሮ እስከ ታህሳስ 30 ይሆናሌ፡፡
6.

የምዝገባው ቦታ
o በኢትዮጵያ ሂሳብ አያያዝና ኦዱት ቦርዴ ዋና መስሪያ ቤት
ጉሇላ ክ/ከተማ ወረዲ 02፣ 6 ኪል አካባቢ ማዲጋስካር መንገዴ፣ ኢንተርናሽናሌ
ሉዯርሽፕ ኢንስቲትዩት ህንፃ 4ኛ ፎቅ

7. ባሇመመዝገብ የሚመጣ ኃሊፊነት
በፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ አዋጅ ቁጥር 847/2006 አንቀፅ 4(2)(መ፤ሰ፤ሸ)እና
በአንቀፅ 36(1)(ረ) መሠረት ቦርደ የሪፖርት አቅራቢ አካሊትን የሕዝብ ጥቅም ያሇባቸው
አካሊት ወይም አነስተኛና መካከሇኛ ዴርጅቶች ብል መሇየት የሚያስችሌ መስፈርት ማውጣት፣
የሂሳብ መግሇጫዎችን ተቀብል መመዝገብ፣ የሂሳብ መግሇጫዎችን አጥጋቢነትና ትክክሇኛነት
የመመርመር እና መቆጣጠር እንዱሁም ዯግሞ አዋጅ ቁጥር 847/2006 በዚህ አዋጅ መሠረት
የወጣን ዯንብ ወይም መመሪያ የሚጥስ ተግባር ተፈጽሟሌ ብል ሲያምን ጥሰቱን በፈጸመው
ማንኛውም አካሌ ሊይ የዱስፕሉን ክስ በመመስረት እርምጃ እንዯወሰዴ ሙለ ስሌጣንና
ኃሊፊነት ተሰቶታሌ፡፡
ስሇሆነም ማንኛውም የሚመሇከተው ሪፖርት አቅራቢ አካሌ ያሇበትን ይህንን የህግ ግዳታ
በመረዲት ወዯ ቦርደ ቀርቦ መመዝገብ ያሇበት መሆኑን አበክረን እናሣስባሇን፡፡
እንዯ መንግስት ተቆጣጣሪ አካሌ የመጨረሻ ግባችን የሆነውን የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና
አቀራረብ ተዓማኒነት ሇማረጋገጥ የሂሳብ ስራና የኦዱት አገሌግልት የጥራት ዯረጃ እንዱሻሻሌ
ሇማስቻሌ ፣ ያንንም ሇማሳካት በሕግ የተሰጠንን ስሌጣን በሙለ እንጠቀማሇን፡፡

ሇበሇጠ መረጃ: የቦርደን ዴረገጽ: www.aabe.gov.et
በስሌክ ቁጥር +251-111540910 ፣+251-111540900 ፣+251-111540913 በመዯወሌ
ወይም ስዴስት ኪል ማዲጋስካር መንገዴ ሉዯርሺፕ ህንጻ 4ኛ ፎቅ የሚገኘውን የቦርደን ቢሮ
በአካሌ በመገኘት ዝርዝር መረጃ ማግኘት ይቻሊሌ፡፡
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