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خوشــحالیم که فرصت دادید با شــما به عنوان نماینده یکــی از گروههای اصلی ذینفعان گزارشــگری مالی، یعنی 
تهیه کنندگان گزارشهای مالی، گفتگو داشته باشیم.

در سالهای اخیر، بنیاد مستضعفان کوششهای پیوسته و گسترده ای برای توسعه و ارتقای گزارشگری مالی به انجام 
رســانده است. لطفًا برای اطالع و آشنایی خوانندگان مجله، در مقدمه این گفتگو، موقعیت و سطح گزارشگری مالی را 

در شرکتهای زیر پوشش تشریح بفرمایید.

صادقیان
ابتدا اشاره کنم که گروه بنیاد مستضعفان در حال حاضر شامل 213 شرکت فعال بوده که در 63 رشته فعالیت در حوزه های اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی فعالیت می کنند و به طور عمده در زمینه های تولیدی شــامل کشــاورزی، دامپروری، بلندمرتبه سازی، فوالد، 
الستیک ســازی، دوده صنعتی، برق و انرژی، ســیمان، کاشی و سرامیک، چوبی و ســلولزی، پوشاک و نساجی، صنایع غذایی و 
آشــامیدنی و خدمات شامل بانکداری، مالی و ســرمایه گذاری، خدمات پیمانکاری، ارتباطات، موزه و حفظ آثار و اشیای تاریخی، 

بهداشتی و بیمارستانی، ساخت فیلم و خدمات اجتماعی و … فعالیت دارند. 

به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی؛

تالش عظیم، موفقیت چشمگیر

گفتگو با
آقای رحمت اله صادقیان

معاون هماهنگی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
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به عبارتی درامد حاصل از فعالیتهای اقتصادی در راســتای 
هدفهای تعیین شــده در اساســنامه و برنامه میان مدت بنیاد، 
صرف کمک به ارتقای سطح زندگی مادی و معنوی محرومان 
و مستضعفان می شود که ارائه خدمات یادشده در مؤسسه بنیاد 
علوی ساماندهی شده است و در زمینه های مختلف به سطوح 

جامعه خدمات ارائه می شود. 
هــدف از این مقدمــه ای که بیان کردم، شــرح دو موضوع 
تنوع و نبود تجانس و تشابه فعالیتها در گروه بنیاد مستضعفان 
است که به تبع آن همه استانداردهای حسابداری در خصوص 
فعالیتهای بنیاد حاکم بوده و کاربرد دارد و حتی در برخی موارد 
که استاندارد مورد نیاز وجود ندارد، از رهنمودهای حسابداری 
حاکم بر آن فعالیت اســتفاده می شــود که می توان به فعالیت 

موزه داری و حفظ آثار و اشیای تاریخی اشاره کرد.
به خاطــر دارم روزی که ســاماندهی فعالیتها و ارائه خدمات 
مالی و اصالح حسابها را در سال 1380 در بنیاد شروع کردیم، 
گزارش حسابرســی واحد اصلی بنیاد به انــدازه یک کتاب بود 
کــه فقط چند روز طول کشــید تا بندهای گــزارش آن را مرور 
کنم. با حمایت و هدایت همه دســت اندرکاران حرفه و تشکیل 
کمیته های مختلف راهبــردی در حوزه های مختلِف فعالیتها، 
امروز در مســیری قرار گرفته ایم که از مجموع 213 شرکت در 
پایان سال مالی 1393 تعداد 167 شرکت )78 درصد( گزارش 
مقبول، تعداد 42 شرکت )20 درصد( گزارش مشروط و فقط 4 
شرکت )کمتر از 2 درصد( گزارش عدم اظهار نظر دارند. برای 
اطالع دقیقتر می توان این آمار را در جدولی بدین شرح آورد:

نتیجه به دســت آمده، حاصل اقدامهــای صورت گرفته در 
چارچوب آموزش، به کارگیری نیروهای جوان و با تحصیالت 
عالــی در کنار نیروهــای مجرب و متخصــص در حوزه های 
مختلف و برگزاری دوره های مختلف و مســتمر مالی اســت. 
در تحقق این هدفها و بــا توجه به موضوعهای مختلف مالی 
که در این چند ســاله به خصوص در حوزه های انحالل، ادغام 
شــرکتها و هلدینگ ها و تلفیق روبــه رو بوده ایم، وقت زیادی 
را هم از همکاران محترم در کمیته فنی ســازمان حسابرســی 
گرفته ایم که در این قســمت جا دارد از زحمات دوستان و همه 
مدیران محترم ســازمان حسابرســی و همکاران در مؤسسه 
حسابرســی مفید راهبر که در انجام این امر مهم، گروه بنیاد را 

یاری داده اند، تشکر کنم.
یکی از اقدامهای مهم در مســیر اصالح حســابها در گروه 
بنیــاد، در ارتباط با نیاز به یک نظام جامع مالی و اســتفاده از 
نرم افزارهای مناســب و در واقع یکپارچگی سیســتم مالی در 
کل گــروه بنیاد بــود. در یک دوره ای در شــرکتهای بنیاد 53 
نرم افزار مختلف و انواع کدینگ حسابها و سرفصلهای مختلف 
استفاده می شــد. نیاز به دریافت گزارشهای ماهانه و عملکرد 
اقتصادی، بنیاد را بر آن داشت که یا از نیاز خود برای دسترسی 
به اطالعات صرف نظر کند و یا با صبر و حوصله و با اســتفاده 
از نیروهــای در اختیار و اســتفاده از خدمات افراد ذیصالح به 

هدفهای تعیین شده برسد.
در یک دوره زمانی 3 ســاله ابتدا نســبت به یکسان سازی 
و متحدالشــکل کردن سرفصل حســابها و کدینگ یکپارچه 
در بنیاد بــرای همه فعالیتها اقدام شــد، تمامی نرم افزارهای 
قبلی که قابلیت پاســخگویی و تأمین نیازها را نداشتند حذف  
و نرم افزار یکپارچه ای در 6 ســطح حسابداری تعریف شد که 
در تمامی شــرکتها استقرار پیدا کرد و هم زمان آموزش نیروی 
انســانی اعم از حســابداران و مدیران و حتــی مدیران عامل 

شرکتها در این خصوص انجام شد.
پس از این که این کوششــها به نتیجه رســید؛ با استفاده از 
نرم افزار، اطالعات و شــاخصهای مالــی و اقتصادی که مورد 
نیاز مدیران شــرکتها است و همه اطالعات مورد نیاز مدیریت 
در قالب صفحه های نمایشی )داشبورد مدیریت( در پنجم هر 
ماه برای ماه قبل در ســطح 213 شــرکت برای هلدینگ ها و 

اظهارنظر
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حوزه های مختلف بنیاد، اســتخراج می شــود و در اختیار همه 
ذینفعان قرار می گیرد. 

از ســال 1380 گروه بنیــاد، صورتهای مالــی تلفیقی تهیه 
می کند. البته در ســالهای اول با توجه به این که هلدینگ های 
بنیاد شــکل نگرفتــه بودند، تهیــه صورتهای مالــی تلفیقی 
زمان بر بود و مجمع بنیاد در موعد مقرر تشــکیل نمی شــد. با 
ســرمایه گذاری الزم و مشــارکت شــرکت همکاران سیستم، 
نرم افــزار تلفیقی تهیه شــد کــه در حال حاضر شــرکتها از آن 
اســتفاده می کنند. در واقع ابتکار و سرمایه گذاری بنیاد در این 
حوزه، فرصت و تســهیالت مناسبی برای همه شرکتها فراهم 
می آورد که بتوانند به کمک نرم افزار مناســب، صورتهای مالی 

تلفیقی خود را با سهولت بیشتری تهیه کنند.
با توجه به وجود 213 شــرکت و سازمان، اطالعات مربوط 
به اموال و امالک بنیاد، حجم گســترده و گردش چشــمگیری 
در زمینــه حفــظ و نگهــداری 56000 فقره ملــک و فروش، 
ساخت وساز و مشــارکت، دارد. صورتهای مالی بنیاد و تلفیقی 
گروه در چند سال اخیر در موعد مقرر تنظیم و گزارش حسابرسی 
بنیــاد با اظهار نظــر مقبول دریافت می شــود و خوشــبختانه 
در این حوزه، عملکرد بنیاد از شــفافیت و مطلوبیت مناســبی 
برخوردار اســت و با به کارگیری و اســتقرار نرم افزارهای مالی، 
همه اطالعات مورد نیاز مدیران در ســطوح مختلف ماهانه در 
 (Bonyad Information) سیستم اطالعات بنیاد یا بی آی
جمع آوری و عملکرد اقتصادی تک تک شرکتها و هلدینگها در 

کارگروههای مختلف بررسی و تحلیل می شود.

اطالع دارید که ســازمان بورس کوششــهایی را برای 
مالی  گزارشگری  بین المللی  اســتانداردهای  به کارگیری 
آغاز کرده است. نظر شما درباره این ابتکار چیست؟ شما 
مالی  گزارشگری  بین المللی  اســتانداردهای  به کارگیری 
را در شــرایط کنونی کشــور تا چه اندازه الزم و مناسب 
می بینید؟ سیاست شــما برای شرکتهای زیر پوشش در 

این زمینه چیست؟

صادقیان
بنیاد از ســال 1386 شــروع به تهیه صورتهای مالی بر مبنای 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی کرد. هنگامی که 

بــا بانکهای خارجی بــرای دریافت تســهیالت و یا دعوت از 
سرمایه گذاران خارجی برای مشــارکت در زمینه های مختلف 
در حــال مذاکرات بودیم، برای مثال برای ســرمایه گذاری در 
حوزه ارتباطات؛ پس از بحث و مذاکرات و نهایی شدن، اولین 
نیاز همــه مذاکره کنندگان، صورتهای مالــی همراه با گزارش 

حسابرس به زبان انگلیسی بود.
به منظــور پاســخگویی به این نیــاز، بنیاد نســبت به تهیه 
گــزارش مالی به زبان انگلیســی اقدام کرد )بنیاد در 10 ســال 
اخیر از حسابرس و بازرس قانونی گزارش به زبان انگلیسی نیز 
دریافت می کند(، اما شــرکتهای طرف مذاکره مطرح می کردند 
که صورتهای مالی، که براســاس اســتاندارهای گزارشــگری 
مالی ایران بود، بهتر است براســاس استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی تنظیم شود و اشاره می کردند که تا چند سال 
آینده، تنظیم صورتهای مالی براساس استانداردهای بین المللی 
الزامی خواهد شــد و بنگاهی با حجم فعالیت و گستردگی بنیاد 

باید به این ضرورت پی برده و سرمایه گذاری کند. 
احســاس نیاز به این ضــرورت و حمایت مســئوالن بنیاد، ما 
را بر آن داشــت کــه با توجه به وضعیت مطلوبــی که در وضعیت 
صورتهــای مالی شــرکتها و تلفیقی بنیــاد ایجاد شــده بود و با 
وجود  نیروهای مســتعد مالی در همه ســطوح، در این حوزه نیز 
ســرمایه گذاری کنیم. اگرچه این ابتکار ابتدا با مشــکالت زیادی 
همراه بود و مقاومت برای این موضوع وجود داشــت، لکن عزم 
جدی در باالترین ســطوح بنیاد برای اجرایی شدن این موضوع 
و حمایــت همه جانبــه ای که وجود داشــت، موجب شــد به رغم 
تحریم هــا و همچنین نیاز ســرمایه گذاران خارجــی، این اقدام 

صورت پذیرد.
بــر این اســاس، از مؤسســه های بــزرگ حسابرســی از جمله 
 ،(Deloitte) دیلویــت   ،(PwC) پرایس واترهاوس کوپــرز 
 (Ernst & Young) و ارنست اندیانگ (KPMG) کی پی ام جی
دعوت شد و تقریبًا 6 ماه جلسه های متعدد تشکیل گردید. در نهایت با 
مؤسسه پرایس واترهاوس کوپرز توافق شد که ضمن آموزش، کمک 
کنند تا برای سال 1387 صورتهای مالی بنیاد که حسابرسی شده بود، 
به عنوان ســال مبنا، براساس استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی تنظیم شود و به وسیله یک مؤسسه معتبر بین المللی دیگری 

و  حسابرسی  نیز 
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گزارش حسابرسی اخذ گردد.
بالغ بر یک ســال طول کشــید تا این اقدام عملی شــد و در 
نهایت صورتهای مالی ســال 1387 بر مبنای اســتانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی تنظیم گردید و گزارش حسابرسی 
از مؤسســه حسابرسی هوروات مک (Horwath Mak) اخذ 
شــد که افزون بر این که حدود 30 نفر از همکاران مالی بنیاد در 
این پروژه مشارکت داده شدند، جلسه های مختلف و دوره های 
مختلف برگزار گردید که یک اثرگذاری و سرمایه گذاری در حوزه 
منابع انسانی بود و باعث شد با تهیه این گزارش و در اختیار قرار 
دادن آن به بانکها و شرکتهای خارجی و همچنین با قرار دادن 
آن در مرکز اطالع رسانی اینترنتی بنیاد، که در راستای شفافیت 
مالی و ارائه اطالعات و در دســترس قرار دادن آن برای عموم 
بود، بنیاد و گروه بنیاد از حوزه تحریم خارج شــوند و گروه بنیاد 
از این بابت در امنیت کامل قرار گرفت. برای اجرایی شدن این 
موضوع گروههای مختلف کار تشکیل گردید و از نظرهای افراد 

صاحب نظر استفاده شد.
با توجه به این که ســازمان حسابرســی، حسابرس و بازرس 
قانونی بنیــاد بود، مؤسســه پرایس واترهاوس کوپــرز  نیاز به 
تشکیل جلسه های متعدد با حسابرس و بازرس قانونی داشت. 
در این مورد از ســوی ســازمان حسابرســی همــکاری خوبی 
به عمل آمد که الزم اســت از آقایان نادریان، شریعتی، دکتر 
بزرگ اصل و دیگر مدیرانی کــه در این زمینه کمک و حمایت 

کردند، تشکر کنم. 
تعدادی از شرکتهای بنیاد مانند ایرانسل، ایتریتک و باشگاه 
ایرانیان دبی هر ســال دو صورت مالی تنظیم می کنند که یکی 
براســاس استانداردهای حســابداری ایران و دیگری براساس 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی است و امیدواریم 
بتوانیم در سال 1395 برای تمامی شــرکتهای بنیاد این اقدام 

صورت پذیرد.
امــا برگردیم به اصل مطلب و پرســش شــما؛ برای جهانی 
شدن و فعالیت اقتصادی در دهکده کوچک جهانی باید اصول 
و قواعد و استانداردهای آن در چارچوب محیط را رعایت کرد. 
زمانی که اقتصاد کشــور به اقتصاد جهانــی می پیوندد، به طور 
قطع بنگاههای بزرگ باید الگوهای پذیرفته شــده جهان را در 
زمینــه اقتصادی رعایت نمایند. از اینرو بر این اســاس و برای 

حضــور در بازار و اقتصاد جهانی، ضــرورت دارد که بنگاههای 
بزرگ موضوع تهیه صورتهای مالی براســاس اســتانداردهای 
بین المللی را بپذیرند. تهیه و انتشــار صورتهــای مالی مبتنی 
بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی افزون بر افزایش 
قابلیــت اعتمــاد و ایجاد تقــارن اطالعاتی، مبنای مناســبی 
بــرای تصمیم گیری ســرمایه گذاران بالقــوه در بازارهای مالی 

به خصوص بعد از تحریم فراهم می کند.
جــدا از ضــرورت اقتصاد نویــن و ایجاد تقــارن اطالعات 
برای همه ذینفعان داخلــی و خارجی، هنگامی که صورتهای 
مالی براســاس یک استاندارد اســت و همراه با یکسان سازی 
اطمینان بخش، می تواند تصمیم در سرمایه گذاری های اولیه و 
توسعه های بعدی را آسان  کند. تهیه صورتهای مالی بر مبنای 
اســتانداردهای بین المللــی، به منظور جذب ســرمایه گذاران 
خارجــی و مشــارکت آنهــا در فعالیــت اقتصــادی و ســپس 

امروز

درمسیریقرارگرفتهایم

کهازمجموع

213شرکت
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حضــور در بازارهای مالی و ســرمایه داخلی و خارجی یکی از 
زیرســاخت های مورد نیاز و رفع دغدغه های آنها به خصوص 
در حوزه اطالعات و دسترس داشــتن به اطالعات یکسان و 

مناسب، خواهد بود.
زمانــی که شــاهدیم در بیــش از 120 کشــور، به کارگیری 
اســتانداردهای بین المللــی و همچنین در بازارهای ســرمایه 
بین المللی و شــرکتهای ســهامی عام در بیش از 100 کشور، 
تهیه صورتهای مالی بر این مبنا الزام شــده اســت، بنگاهها و 
شرکتهای بزرگ، به خصوص شرکتهای بورسی، نمی توانند از 
این قاعده مستثنی شــوند و اقدام نکردن و مقاومت به مفهوم 
از دســت دادن بسیاری از فرصتهای مناسب برای جذب منابع 

و سرمایه گذاری است. 
یک مثال ســاده بزنم؛ ســهامدار اقلیت شرکت ایرانسل، 
ام تــی ان (MTN) آفریقای جنوبی اســت کــه در بورس 
بین المللی اســت. لذا وقتــی در ایران ســرمایه گذاری کرده 
اســت، با توجه به اینکه ســهامدار 18 شرکت دیگر است که 
در دیگر کشورهای دنیا در حوزه ارتباطات فعالیت دارد و باید 
صورتهــای مالی بر مبنای اســتانداردهای بین المللی تنظیم 
کند و گزارش حسابرســی بر این مبنا تنظیم و منتشــر شود، 
ما نمی توانیم ایرانســل ایران را مستثنی کنیم. باید اصول و 
قواعد ســرمایه گذاری و منافع اقتصادی جهانی را بپذیریم و 
در صــورت پذیرش نکردن، باید فرصتهای آن را از دســت 

بدهیم.
به نظر اینجانب، تهیه صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای 
بین المللی برای شرکتهای بورسی و شرکتهای بزرگ ومتوسط و 
برای بقا و فعالیت در عرصه اقتصادی و دسترســی به دانش و 
مشارکت با بخش سرمایه گذاری خارجی الزم و ضروری است 
و شــاید بنیاد در این چندســاله اخیر با پذیــرش این موضوع و 
اقدام عملی برای این مهم بیشــترین فایده و منافع اقتصادی، 

سیاسی و اجتماعی را برده است.
جذب ســرمایه گذاران خارجــی به منظور تأمیــن مالی، 
مشــارکت، خرید سهام و حضور در بازارهای بین المللی نیاز 
به تهیه صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای بین المللی 
دارد کــه انطباق و انجام ایــن اقدام یک پیش نیاز اســت. 
اگرچــه، این اقدام نیــاز به زمان و آمــوزش، تعیین اصول 

پذیرفته شــده عمومی (GAAP) و حــذف فاصله بین 
اصول پذیرفته شده عمومی ملی و استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی و تعیین دقیق آن در تمامی اســتانداردها 

دارد.
ســازمان حسابرســی، جامعه حســابداران رســمی ایران و 
دیگــر انجمنهای حرفه ای بایــد در این زمینــه بیش از پیش 
برنامه ریزی کنند تا این تفاوت استانداردها و فاصله ها استخراج 
شــود و آموزش های مستمر مجازی و حضوری گذاشته شود تا 
سرعت تبدیل و تنظیم صورتهای مالی براساس استانداردهای 
بین المللــی افزایش یابــد. اگرچه تفاوت اصول پذیرفته شــده 
عمومــی بین دو اســتاندارد خیلی زیاد نیســت و در بســیاری 
موارد یکسان ســازی به عمل آمده است، ولی تعیین مشکالت 
و اســتخراج دقیق و چگونگی اجرای آن بــرای مثال در مورد 
دارایی های ثابت، عمر مفیــد داراییها، نرخ مؤثر در خصوص 
مطالبات و حســابهای پرداختنی، و سال اول تهیه صورتهای 
مالی که انجام اصالحات دو ســال قبل از سال مورد نظر برای 

گزارشگری الزم است، باید مورد توجه قرار گیرد.
توســعه کّمــی و کیفی بازار ســرمایه نیاز به حضــور و ورود 
شرکتهای بزرگ در این بازار دارد و این شرکت ها تنها در حوزه 
داخلی فعالیت نمی کنند، بلکه با دیگر کشورها در تعامل هستند 
کــه پس از تحریم به طور قطع ایــن تعامل ها افزایش می یابد. 
مطالبه های سرمایه گذاران خارجی، دریافت اطالعات یکسان 
و مقایســه پذیر برای تصمیم گیری از یک سو، و از سوی دیگر 
تأمین منابع مالی با کمترین هزینه از سراســر دنیا و اســتفاده 
از ظرفیتهای موجود در ایــن خصوص، از نیازهای بنگاههای 

بزرگ است. 
تحقق این امر هم نیاز به گزارشگری بر مبنای استانداردهای 
بین المللــی و ایجاد یک زبــان واحد گزارشــگری مالی دارد. 
شرکت های بورسی برای پذیرش در بورسهای بین المللی نیاز 
به شفافیت اطالعات و ارتقای آن دارند و تهیه صورتهای مالی 
بر مبنای اســتانداردهای بین المللــی در واقع منجر به افزایش 
ارتباطهای بین المللی می شود. اگرچه، در پاره ای موارد قوانین 
کشور ما با استانداردها مغایرت دارند و در این زمینه مشکالتی 
بــروز می کند، اما در بســیاری موارد اســتانداردهای داخلی با 

استانداردهای بین المللی منطبق هستند.
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در تجربه جهانی گفته می شود که انتقال از استانداردهای 
ملی به بین المللی فرایندی اســت کــه به آموزش، زمان 
و برنامه ریزی دقیق نیازمند اســت. شــما برای انجام 
موفقیت آمیــز چنین فراینــدی چه اصول و روشــی را 
پیشــنهاد می کنید. چه توصیه هایی برای بهبود و تقویت 

ابتکار سازمان بورس دارید؟

صادقیان
ما در بنیاد تجربه چنین انتقالی را داشتیم. آنچه که مسلم است 
نه تنها آموزش، زمــان و برنامه ریزی دقیق ضرورت دارد بلکه 
حمایت همه جانبه نهاد استانداردگذار، مسئوالن بازار سرمایه و 
نهادهای قانونگذار را نیز می طلبد. علت این امر آن اســت که 
ِصرف انتقال، اهمیت چندانی ندارد و عملیاتی شــدن و اجرای 

آنچه که انتقال یافته از اهمیت به سزایی برخوردار است. به نظر 
من، بــرای عملیاتی شــدن چنین موضوعــی و بهره مندی از 

مزایای آن باید  این مالحظه ها را در نظر بگیریم:
• بررســی اثر اســتانداردهای جدید بر روی حوزه های خاص و 

پیچیده از قبیل مالیات و ابزار مالی،
• در برگرفتن موضوعهای حسابداری خاص هر صنعت،

• چگونگی تأثیرگذاری بر ســود و معیارهــای عملکردی قابل  
بیان در گزارشها،

• اطمینــان از کمیــت و کیفیــت نیروهــای با مهــارت خاص 
برای اجرای فرایندهــای انتقال به اســتانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی، و
• اجرای تغییرهای متناسب در ساختار سازمانی.

اولین و مهم ترین حوزه کلیدی برای اجرای اســتانداردهای 
بین المللــی، تشــخیص و تجزیه وتحلیــل عمقــی تفاوت هــا 
و شــکاف های بین اصــول پذیرفته شــده حســابداری ملی و 
اســتانداردهای بین المللی است. چالش های مطرح حسابداری 
در انتقــال به اســتانداردهای بین المللی، می توانــد رویدادها و 
فرایندهای حســابداری، تأثیر پیاده ســازی این اســتاندارد بر 
گزارشگری، طراحی و تعیین الگوهای گزارشگری، هزینه هایی 
که بنــگاه برای انتقــال به این اســتاندارد متحمل می شــود، 
تجزیه وتحلیــل و تعیین الزامهای افشــای اطالعات باشــد که 
تعیین محدوده هریک از این چالشــها برای تهیه گزارشــهای 
اســتانداردهای بین المللی الزامی اســت و به طــور عمده مانع 
از اجــرای کارای ایــن اســتاندارد می شــود. آمــوزش مالی و 
مدیریت ریســک به کارکنان، استفاده از مشاوران خبره و حتی 
برون ســپاری به شرکت ها و ســازمان های متخصص به عنوان 

راهکار های پیشنهادی برای رفع این موانع است.
پیاده سازی اســتانداردهای بین المللی، به وسیله آسان کردن 
تصمیمهای فنی و راهبردی وابســته به سیستم های اطالعاتی 
و پشــتیبانی فرایندهای مختلف که نیازمند گزارشگری هستند، 
منجر به حذف هزینه های غیرضروری و ریســک های ناشــی 
از دوباره کاری های ممکن در سیســتم ها و فرایندها می شــود. 
با اجرای این اســتاندارد بیشــتر فرایندهای جدید خودکار شده 
و مشــکالت کمتر می شــود. اما پیاده ســازی اســتانداردهای 
بین المللــی بــا چالش هایی هم در حوزه سیســتم ها و فرایند ها 

تهیهصورتهایمالی

برمبنای

استانداردهایبینالمللیبرای

شرکتهایبورسیو

شرکتهایبزرگومتوسط

برایبقاوفعالیت

درعرصهاقتصادی

الزموضروریاست
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روبه رو است که به چند مورد اشاره می کنم:
 (ERP) آیا ســازمان از سیســتم برنامه ریزی منابع بنگاه •
اســتفاده می کند یا خیر؟ زیرا بیشــتر سیستم های برنامه ریزی 
منابع بنگاه قادر به مدیریت حســابداری سیستم های مختلف 
به صــورت مــوازی بــوده و وجــود آن در سیســتم بنگاهها، 
انطباق پذیــری بیشــتری بیــن سیســتم های حســابداری و 

استانداردهای بین المللی ایجاد می کند؛
• آگاهی نسبت به ارزش و حجم سیستم های داخلی که نیازمند 

گزارشگری مالی هستند؛
• تعیین ســطح بومی ســازی؛ هر اندازه یک سیســتم بیشــتر 
بومی سازی شــده باشــد، فرایندهای تبدیل به استانداردهای 

بین المللی مستلزم طرح و برنامه ریزی بیشتری است؛ و
• آگاهی نســبت به تعداد سیســتم هایی که نیازمند گزارشگری 
مالی هستند؛ تعداد زیاد سیســتم ها نیازمند به روزرسانی برای 
هدفهای تلفیق و یکپارچه سازی در پیاده سازی استانداردهای 

بین المللی است.

بســیاری از بنگاهها با تعــداد زیادی فرایند در گزارشــها روبه رو 
بوده که با توجه به وســعت سیستم ها در صنایع مختلف، بیشتر این 
فرایند ها مســتلزم تحلیل و طراحی مجدد در قالب اســتانداردهای 
بین المللــی هســتند. همچنیــن گســتردگی تفاوت سیســتم های 
اطالعاتی جهت گزارشگری در بنگاهها، منجر به پیچیدگی رفتاری 
در رابطه با هر سیستم می شود. نبود رفتار واحد در برابر سیستم های 
یک بنگاه، انتقال به اســتانداردهای بین المللی را پیچیده می کند. 

چالشهای دیگری را هم می توان ذکر کرد، از جمله:
• احتمال نبود سازگاری سیستم ها با استاندارد های بین المللی،

• جستجو برای یافتن سیستم هایی سازگار،
• نبود پشتیبانی فرایندهای داخلی از سوی استانداردهای بین المللی،

• وجود خالءهای اطالعاتی، و
• طراحی ســرفصل حســابها (Chart of Accounts) با 

توجه به نیازهای حسابداری استانداردهای بین المللی.
پیاده ســازی اســتانداردهای بین المللی برای بنگاههایی که 
محوریت اصلی فعالیتشــان بر ســودآوری و بازده سهامداران 
اســت، اهمیــت زیــادی دارد. زیــرا ایــن بنگاههــا ملزم به 
اطالع رسانی جنبه های مختلف فعالیت های خود به مشتریان 
و ســهامداران هســتند. از اینــرو افزون بر حفــظ منافع کلی، 
الزم اســت ســهامداران و مشــتریان از نبود هیچ گونه ضرری 
در پیاده ســازی اســتانداردهای بین المللی بر دارایی هایشــان 

اطمینان خاطر داشته باشند.
زمانی که گزارشــهای یک بنــگاه برای اولین بــار در قالب 
اســتانداردهای بین المللی درمی آید، آماده سازی صورت های 
مالی مستلزم دانش استانداردهای بین المللی برای درخواست، 
ایجاد و تفسیر گزارشها به وسیله گروه گزارشگری استانداردهای 
بین المللی اســت. بنابراین پیش از اجرای این استاندارد الزم 
اســت برنامه ریــزی و آموزش های الزم برای افــراد درگیر در 

پروژه انتقال به استانداردهای بین المللی انجام شود.

بین المللی  استانداردهای  احتمالی  به کارگیری  و  پذیرش 
گزارشگری مالی در شرکتهای زیر پوشش، چه خوبی ها 
و بدی هایی ممکن است برای شما داشته باشد؟ به نظر 
شما در مجموع منافع حاصل از آن، مخارج و دردسرهای 

احتمالی را پوشش می دهد؟

آنچهکهمسلماست

نهتنهاآموزش

زمانوبرنامهریزیدقیق

ضرورتداردبلکه

حمایتهمهجانبهنهاداستانداردگذار
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صادقیان
بحــث جهانی شــدن موضوعی نیســت که بخواهیــم تحلیل 
هزینه و منفعت کنیم. ما باید تا آنجایی که می توانیم از مزایای 
آن اســتفاده کنیم و هــر چقدر زودتر ایــن کار را انجام دهیم و 
مقدمــات آن از جملــه پذیــرش اســتانداردهای بین المللی را 
فراهم کنیم، به طور قطــع جنبه های نامطلوب آن کمتر خواهد 
بود. در حال حاضر در برخی از شــرکتهای زیرمجموعه بنیاد با 
توجه به ترکیب ســهامداران و یا رشــته فعالیت خاص شرکت، 
گزارشگری براســاس استانداردهای بین المللی انجام می شود. 
در بقیــه شــرکتها هم با توجه بــه تجربه ای کــه در این زمینه 
داریم، مشکالت کمتری نسبت به بقیه شرکتهای داخل کشور 
داریم. به طور قطع پس از تحریم، مزایا و منافع ناشی از اجرای 
اســتانداردهای بین المللی از معایب و مخارج آن بیشتر خواهد 
بود. این امر از طریق مشارکت و سرمایه گذاری شرکتهای بنیاد 
با طرفهای خارجی محقق خواهد شــد که برنامه ریزی دقیق و 

مفصلی برای آن انجام داده ایم.

استانداردهای حســابداری کنونی ایران تا چه اندازه به 
نیازهای گزارشــگری مالی شرکتهای زیر پوشش پاسخ 
داده اســت؟ آیا تا کنون با مشکالت و کمبودهایی در این 

زمینه روبه رو بوده اید؟ 

صادقیان
همانطور که در قبل اشاره کردم 78 درصد شرکتهای بنیاد گزارش 
مقبول دریافت کرده اند. استانداردهای حسابداری ایران به طور 
تقریبی به تمامی نیازهای داخلــی ما به جز موارد نادر، از جمله 
فعالیتهای موزه داری و نگهداری اشیای تاریخی، پاسخ داده اند 
و در مواردی هم که پرسش یا ابهامی پیش آمده، متخصصان و 
همکاران کمیته فنی سازمان حسابرسی با طرح مسئله در کمیته 
تخصصی نهایت همکاری و کمک را به ما کرده اند . اما در حوزه 
نیازهای خارجی، استانداردهای حســابداری ایران پاسخگوی 

نیاز ما نیستند و باید استانداردهای بین المللی را اجرا کنیم.

ارتباطها و تعاملهای شما با مراجع مرتبط با گزارشگری 
مالی کشور )جامعه حسابداران رسمی، سازمان بورس، 
سازمان حسابرسی، انجمنهای حسابداری، و …( چگونه 

است؟ آیا این مراجع در تصمیمهای مرتبط با گزارشگری 
مالی به طور منظم با بنیاد و کارشناسان آن تماس دارند، 

نظرخواهی می کنند و بازخورد می گیرند؟ 

صادقیان
خوشــبختانه روحیه همکاری مدیران شرکتهای تحت پوشش 
بنیاد و همکاران در ســتاد بنیاد )واحــد اصلی( با مراجع مرتبط 
به گزارشــگری مالی کشــور بســیار خوب بوده و در بسیاری از 
مــوارد کمک کننده و ارائه دهنده راه حــل بوده اند، که جا دارد از 
همه آنها چه آنهایی که در ســازمان حسابرسی و چه کسانی که 
در مؤسســه های عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مشغول 
فعالیت حرفه ای هســتند، تشــکر و قدردانی کنــم. تعاملهای 
انجام شده بسیار مؤثر و مفید است. حتی در برخی از شرکتهای 
بزرگ، حسابرسان، در تمام طول سال در شرکت حضور دارند 
و به نیازهای گزارشــگری آنها در حوزه های افزایش سرمایه، 
حسابرســی میان دوره ای، حسابرســی مالیاتی و حسابرســی 

صورتهای مالی پاسخ می دهند.
با تشــکر از فرصتی کــه فراهم کردید، در پایــان به این نکته 
اشــاره کنم که صورتهای مالی بنیاد همراه با یک نســخه گزارش 
حسابرسی که بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
تنظیم گردیده، منتشر شده و در اختیار ذینفعان قرار گرفته است.

کوششهای عظیم و رویکرد سازنده شما در زمینه توسعه 
سیستمهای حسابداری بنیاد و بهبود گزارشگری مالی و 
حرکت به سوی اســتانداردهای بین المللی و نتیجه های 
موفقی که به دست آورده اید، تجربه ای ارزشمند است که 
می تواند به عنوان یک الگوی موفق، به سازمان بورس و 
دیگر مراجع حســابداری کشور و حتی کشورهای منطقه 

کمک کند.
امیدواریم بتوانیم در آینده، با مساعدت شما، اطالعات 
بیشتری از این تجربه موفق در اختیار خوانندگان، جامعه 
حســابداری کشــور و دیگر ذینفعان گزارشگری مالی 
قرار دهیم. از بردباری شــما برای شرکت در این گفتگو 
بی نهایت سپاسگزاریم و برای شما آزوی موفقیت بیشتر 

داریم.




