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بحث درباره چارچوب گزارشگری مالی و تالش برای بهبود و ارتقای سودمندی آن در تصمیم گیریهای ذینفعان، همیشه داغ 
و در جریان بوده و هرگز پایان نداش��ته اس��ت؛ گزارشگری مالی باید برای تأمین اطالعات فشرده و گویا در این باره که چگونه 
راهبرد، نظام راهبری، عملکرد و دورنمای سازمان، با درنظرگرفتن فضای بیرونی که سازمان در آن قرار دارد، در دوره های 

کوتاه، بلند و میان مدت به خلق ارزش منجر می شود، تحول یابد. 
در گزارشگری مالی چه اصولی باید در نظر گرفته شود؟ عناصر تشکیل دهنده محتوای گزارش چه باید باشد؟ و چگونه باید 

تهیه و منتشر شود؟ در تمام این پرسشها نکات بحث برانگیز زیادی وجود دارد. 
در باب چگونگی تهیه و انتش��ار گزارشهای مالی، مجله حس��ابرس نیز »ضرورت بهبود گزارشگری مالی به کمک فناوری 
اطالعات و ایکس بی آرال« را موضوع بحث میزگردی با حضور صاحبنظران قرار داد تا از این طریق به طرح مس��ائل مرتبط 

با موضوع بپردازد. 
یافتن پاسخ برای پرسشهای زیر موضوع گفتگو و تبادل نظر و آرای صاحبنظرانی بود که در این میزگرد مطرح شد:

انتشار انواع گزارشهای مالی، از جمله صورتهای مالی، چه تواتری باید داشته باشد؟  •
گزارشگری مالی مسئولیت چه کسانی است؟ تهیه کنندگان اطالعات مالی چگونه باید درستی گزارش مالی را تأیید کنند؟  •

واحدهای تجاری چه سازوکارهایی را برای درستی و اعتبار گزارشهای مالی به کار می گیرند؟  •
آیا محدوده گزارشگری مالی به محدوده مقاصد گزارشگری بستگی دارد؟ آیا مباحث فراتر از حوزه گزارشگری مالی واحد   •
گزارشگر که آثار بااهمیتی بر توانایی واحد گزارشگر برای خلق ارزش در طول زمان دارد، باید در محدوده گزارشگری قرار 

گیرد؟
از چ��ه راههایی می توان از فناوری برای افزایش پیوندهای درون گزارش مالی و همچنین تس��هیل مقایس��ه چند گزارش   •
مالی اس��تفاده کرد؟ آیا از رس��انه های اجتماعی و نرم افزارهای کاربردی همراه می توان برای س��رعت و س��هولت دسترس 
به گزارش��های مالی ش��رکتها بهره برد؟ آیا می توان مراکز اطالع رس��انی اینترنتی را برای انتشار گزارشهای مالی به کار برد؟ 
اس��تفاده از فناوریهای پذیرفته ش��ده و اس��تاندارد انتش��ار اطالعات مانند زبان گزارش�گری مالی تجاری توسعه پذیر 

(XBRL) تا چه اندازه به مقاصد گزارشگری مالی کمک می کند؟ 

اطالعات مالی شرکتهای بورسی ایران تاکنون در شبکه کدال )سیستم جامع اطالع رسانی ناشران( در قالبهای اچ تی ام ال   •
(HTML)، پی دی اف (PDF)، اکسل (XLS) و ایکس ام ال (XML) عرضه می شده است. عرضه اطالعات در قالب 

ایکس بی  آرال چه تفاوت هایی را ایجاد خواهد کرد؟
مزایا و معایب گزارشگری ایکس بی آرال برای بازار سرمایه ایران و حرفه حسابداری ایران چیست؟  •

با توجه به اینکه ریس��ک های متعددی در گزارش��گری مالی الکترونیکی و همچنین روش های بس��یاری برای مخدوش   •
کردن اطالعات در اینترنت وجود دارد، چه راه حلهایی برای افزایش قابلیت اتکای اطالعات می توان به کار گرفت؟

چالش های پیش رو برای به کارگیری گزارشگری مبتنی بر ایکس بی آرال در ایران چیست؟  •

میزگرد
ضرورت بهبود گزارشگری مالی

به کمک فناوری اطالعات و زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر
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دکتر علی عبدالهی

مدیریت فناوری اطالعات

سازمان بورس و اوراق بهادار

دکتر علی رحمانی

دانشیار دانشگاه الزهرا )س( و رئیس 

هیئت مدیره انجمن حسابرسان داخلی ایران

دکتر آزاده مداحی

رئیس امور حسابرسی و گزارشگری مالی

سازمان بورس و اوراق بهادار

محمد مهیمنی

حسابدار رسمی

دکتر رضا نظری

عضو شورای مدیریت مجله حسابرس

شرکت کنندگان در این میزگرد به ترتیب حروف الفبا عبارت بودند از:

 نظری
ب�ه میزگرد حس�ابرس خوش آمدی�د. موض�وع بحث ما، 
ضرورت بهبود گزارشگری مالی به کمك فناوری اطالعات 
و ایکس ب�ی آرال اس�ت. امی�دوارم نقطه نظ�رات ش�ما به 

ارتقای دانش افراد حرفه در این زمینه کمک کند.
اولین پرسش در مورد گزارشگری مالی است. اطالعات 
مالی یک�ی از مهمترین اطالع�ات در فرایند تصمیم گیری 
اس�ت. اطالعات مالی باید معتبر و به موقع باش�د تا برای 
تصمیم گیرنده مفید باشد. در گزارشگری مالی چه اصولی 
را بای�د درنظر گرفت؟ انتش�ار گزارش�های مال�ی از جمله 
صورتهای مالی چه تواتری باید داش�ته باش�د؟ مسئولیت 
تهی�ه اطالعات با کیس�ت؟ و تهیه کنن�دگان اطالعات مالی 

چگونه باید درستی و صحت اطالعات را تضمین کنند؟
 رحمانی

در بحث گزارش��گری مالی فعلی، بخش��ی از گزارشگری طبق 
قان��ون و مق��ررات الزام��ی اس��ت و ب��رای آنها اس��تانداردهای 
مش��خصی وج��ود دارد. در ح��ال حاضر یك گزارش��گری مالی 
س��االنه داریم. قانون تجارت گزارشهای شش ماهه را خواسته 
است. در الزامات بورس گزارشهای مالی سه ماهه،  شش ماهه و 

ساالنه را داریم. در کنار آن بحث اطالعات پیش بینی شده وجود 
دارد که درحال حاضر اطالعات بودجه ش��ده یا پیش بینی ش��ده 
دس��تکم س��الی یکبار باید ارائه ش��ود. اس��تثناهایی هم هست 
ک��ه برای مث��ال ش��رکتهای س��رمایه گذاری از ارائ��ه اطالعات 
پیش بینی شده، مستثنی شده اند. براساس دستورالعمل افشا در 
ب��ورس، اگر رویدادهایی اتفاق بیفتد که تأثیر مهمی بر وضعیت 
ش��رکت داش��ته باش��د، افش��ای فوری اطالعات ضرورت پیدا 
می کند. اینها حداقل الزامات گزارش��گری است که طبق قانون 
و مقررات و اس��تانداردها مش��خص ش��ده و غیر از آن براساس 
وضعیت��ی که در ش��رکتها اتفاق می افتد نیز امکان گزارش��گری 

فوری وجود دارد. 
براس��اس مق��ررات موجود ب��ورس، گزارش��های س��االنه و 
گزارش��های ش��ش ماهه باید حسابرسی ش��وند و فرض بر این 
اس��ت که حسابرس��ی می تواند به اعتبار اطالعاتی که در اختیار 
اس��تفاده کنندگان قرار می گیرد، کمک کند. در بیشتر کشورهای 
جه��ان ارائه اطالع��ات پیش بینی ش��ده الزامی نیس��ت ولی در 
ای��ران به دلی��ل اینکه نهادهای مس��تقل تحلیلگر را نداش��تیم 
که به پیش بینیها درباره ش��رکتها کمك کنن��د و به گونه ای نبوده 
که س��هامداران به  س��ادگی به اطالعات آینده شرکتها دسترسی 
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پی��دا کنند، بنابراین مدیریت ملزم ش��ده این کار را انجام بدهد. 
البت��ه قبل از این هم در بورس تهران اطالعات فروش و تولید 

به صورت ماهانه گزارش می شده است.
در کشورهای غربی اطالعات را به طور خصوصی هم منتشر 
می کنن��د؛ یعنی ش��رکتها به طور رس��می ب��ا تحلیل  گرها ارتباط 
دارن��د که براس��اس اتفاقاتی که در ش��رکت روی می دهد از این 
کانال اطالعات منتقل می شود و این تحلیلگرها به تنظیم بازار 
و قیم��ت کمك می کنن��د. طبق قانون افش��ای منصفانه در این 
کشورها، شرکت مجاز به افشای گزینشی نیست و بایستی حتمًا 
افش��ا را به صورت عمومی انجام بدهد، چه در قالب صورتهای 

مالی باشد یا چه قالبهای دیگری که پیش بینی شده است.
 نظری

برای قابل اتکا بودن گزارش�گری مالی چ�ه اصولی را باید 
رعایت کرد؟ آیا فقط رعایت استانداردها کفایت می کند؟ 

 رحمانی
رعایت استانداردها کمك می کند که گزارشگری باکیفیت باشد. 
البت��ه در رابطه ب��ا قابلیت اتکا، ممکن اس��ت ک��ه اطالعات از 
قابلی��ت کاف��ی برخوردار نباش��د و بازار هم به راحت��ی نمی تواند 
و لزوم��ًا قدرت این را ن��دارد که اطالعات غل��ط را از اطالعات 
درس��ت تش��خیص دهد. ب��ه خاطر همین اس��ت ک��ه در غرب 
مقررات محکم و س��خت کیفری برای ارائ��ه اطالعات خالف 
واقع پیش بینی ش��ده اس��ت. ما هم در قانون بازار اوراق بهادار 

ای��ن مقول��ه را داریم و حت��ی ضرر دی��دگان از اطالع��ات غلط 
می توانند تقاضای جبران خسارت کنند.

به نظر من، در موارد افش��ای اجباری، رعایت استانداردها ما 
را مطمئن��ًا به نتیجه و قابلیت اتکا خواهد رس��اند ولی در موارد 
افش��ای اختیاری موضوع کمی متفاوت خواهد شد. حسابداران 
لزوم��ًا انحص��ار اطالعاتی در ب��ازار را ندارند و ب��ه عبارت دیگر 
مناب��ع اطالعات��ی دیگری وج��ود دارد که حت��ی مدیریت از آن 
کاناله��ای ارتباطی اطالع رس��انی می  کند. اینجا قدری س��خت 
خواهد بود که قابلیت اتکا و اعتبار این نوع اطالعات را بدانیم.

گزارش��گری رسمی و گزارش��گری از طریق ش��بکه جهانی 
را می توانی��م از کان��ال حسابرس��ی و کاناله��ای دیگ��ر، مانن��د 
اعتباردهی به اطالعات مراکز اطالع رس��انی الکترونیکی انجام 
دهی��م. خالص��ه کانالها و زمینه های انتش��ار اطالعات بس��یار 
گس��ترده اس��ت و تا حدی کار را س��خت می کند. اگ��ر بخواهیم 
محدوده را کمی گس��ترده کنیم، و اطالعات مختلف و کانالهای 
مختلف را لحاظ کنیم، تعیین کیفیت و قابلیت اتکای اطالعات 

کار دشواری خواهد بود.
 نظری

آیا در بازار کارا، انتشار و دسترسی به اطالعات، محدود به 
گزارشهای مالی دوره ای است؟

 رحمانی
البته بازار کارا، درس��ی که برای حرفه حس��ابداری دارد اینست 
ک��ه در ب��ازار، رقابت اطالع��ات داریم، یعن��ی در صنعت تولید 
اطالعات که حرفه حس��ابداری بخش��ی از آن اس��ت، انحصار 
نداریم. حس��ابداران ب��رای خدمات و ب��رای اطالعاتی که ارائه 
می کنند اس��تاندارد دارن��د. در رابطه با حوزه افش��ای اختیاری، 
استاندارد خاص و مش��خصی نداریم. هر چند تالشهایی برای 

تدوین چارچوب و الگوی افشای اختیاری در جریان است.
 نظری

در ب�ازار باید س�ازوکار نظارتی بر گزارش�گری مالی وجود 
داش�ته باش�د. آیا در ش�رایط فعلی این س�ازوکار نظارت 
بر گزارش�گری مالی وجود دارد؟ اگر وج�ود دارد تا چه حد 

کارامد است؟
 رحمانی

به هرحال نظارت وجود دارد. یعنی اگر گزارشگری مالی را از سوی 

حسابداران لزومًا

انحصار اطالعاتی

در بازار را ندارند
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مدیریت درنظر بگیریم، بخشی از اعتباربخشی از طریق حسابرسان 
و بخشی از مکانیزم نظارت در اداراه ناشران بورسها انجام می شود. 
تمام گزارش��های ش��رکتها بعد از اینکه به بازار آمد بررسی می شود 
که آیا مش��کالتی دارد یا خی��ر. اینکه چه قدر ای��ن نظارتها کارامد 
است، خوب یك ش��اخصه اش این است که اینها چه قدر می توانند 
تخلفات و تقلبات را کش��ف کنند. ما اطالع��ات دقیقی نداریم. در 
کشورهای غربی، کوتاهیها و خالفها به طور منظم منتشر می شود، 
چه از طریق مقام ناظر، یا از طریق حس��ابرس و نقش هر کدام از 
اینها را می توانید به راحتی مش��اهده کنی��د. در بازار ایران به دالیل 
خاص، این موارد افشا نمی شود. اگر شرکتی گزارشی را ارائه مجدد 
کرده، معلوم نیس��ت که این کار حسابرس است یا مدیریت شرکت 
به این جمع بندی رسیده یا بورس الزام کرده است که گزارش سال 
قبل ارائه مجدد ش��ود. ارائه مجدد یک شاخص بی کیفیتی است و 
نشان دهنده وجود اش��تباه در اطالعات مالی سال یا سالهای قبل 
است. به طور خالصه، سازوکار نظارتی وجود دارد ولی اینکه سهم 
اجزای آن چه قدر اس��ت و تا چه اندازه موفق اس��ت، اطالعاتی در 

دسترس نیست.
 مداحی

در بحث تواتر اطالعات، عوامل مختلفی برای تعیین زمانبندی 
انعکاس اطالعات مختلف مطرح است. یکی از عوامل اصلی، 
نیازه��ای اطالعات��ی بازاره��ای س��رمایه  و تصمیم گیرندگان و 
س��رمایه گذاران موجود در بازار اس��ت. اگر نیاز اطالعاتی وجود 
داش��ته باش��د، تقاضا باشد، به طور قطع ش��رکتها به این سمت 
پی��ش خواهن��د رفت ک��ه توات��ر اطالع رس��انی را بیش��ترکنند. 
در کش��ورهای دیگر ه��م با بحثهای��ی که در باره گزارش��گری 
بالدرنگ و س��رعت انتش��ار اطالعات وج��ود دارد، رویکرد به 
این سمت است که ش��رکتها به صورت اختیاری اطالعاتشان را 

هرچه سریعتر منتشر کنند.
حتی در بازار سرمایه ایران هم خیلی از اطالعاتی که مربوط 
ب��ه معامالت س��هام اس��ت، ممکن اس��ت در کس��ری از ثانیه 
منعکس ش��ود. ولی در مورد گزارش��گری اطالع��ات مالی این 
فاصل��ه زمانی طوالنی تر اس��ت. در تواتر اطالع��ات مربوط به 
گزارشگری مالی شرکتها باید مجموعه عوامل را درنظر بگیریم 
و براس��اس آن به این نتیجه برسیم که اطالعات مختلف با چه 
س��رعتی باید منعکس ش��وند. در بورس، رویکرد این بوده که 

اطالعات مهم با س��رعت بیشتری منتشر شود. مثاًل اطالعات 
مرب��وط به معام��الت بااهمیت با اش��خاص وابس��ته ظرف 48 
ساعت باید اطالع رسانی ش��ود، یا انعقاد قرارداد بااهمیت جزو 
م��وارد افش��ای فوری محس��وب می ش��ود که ش��رکتها مکلفند 
که در اس��رع وقت گزارش و افش��ا کنند. ی��ا اطالعات پرتفوی 
س��رمایه گذاریها هر ماه منتشر می شود و صورتهای مالی هر 3 
ماه یکبار. حتی در قبل یک سری اطالعات شرکتهای تولیدی 

در قسمت آمار تولید و فروش به صورت ماهانه داده می شد.
در نهای��ت از یک ط��رف هزینه تهیه اطالع��ات باید درنظر 
گرفته ش��ود و از طرف دیگر هم منافع ناش��ی از به کارگیری آن 

اطالعات.
در بحث کیفیت اطالعات نیز عوامل مختلفی مطرح اس��ت. 
به سیستم نظارتی اشاره شد که تا چه حد می تواند در باال بردن 
کیفی��ت اطالعات تعیین کننده و مؤثر باش��د. از دیدگاه عمومی 
موجود در بازار و بازخوردهایی که ما از بررس��ی گزارشها داریم، 
کیفیت گزارش��های مالی حسابرسی ش��ده نس��بت به س��الهای 
گذش��ته خیلی بهتر ش��ده اس��ت. میزان رعایت الزامات افشا و 
اس��تانداردها نسبت به گذشته خیلی بهتر شده ولی به طور قطع 
برای اینکه سیس��تم نظارتی به س��مت بهبود کیفیت اطالعات 

باشد، جای کار زیاد دارد.
اما این موضوع ک��ه نظارت مؤثر و اثربخش چگونه می تواند 
صورت گیرد، به طور قطع مستلزم تعامل نهادهای حرفه ای در 
بازار س��رمایه و حرفه حسابداری و حسابرس��ی اعم از سازمان 
حسابرس��ی، جامعه حس��ابداران رسمی، و س��ازمان بورس، با 

یکدیگر برای پیشبرد مباحث نظارتی است.
در رابط��ه با اینکه خود ش��رکتها با چه س��ازوکاری می توانند 
کیفی��ت اطالعات را ارتقا دهند، مس��ئله برمی گردد به اینکه در 
ش��رکت تا چه اندازه سیس��تم کنترل داخلی قوی مستقر شده و 
از سیستمهای کامپیوتری اس��تفاده می شود. برای گزارشگری 
به موق��ع قطع��ًا سیس��تمهای اطالعات��ی داخ��ل ش��رکتها باید 
سیس��تمهای باکیفیت و اس��تاندارد باشد. در ش��رکتهایی مانند 
بانکه��ا و بیمه ه��ا که بیش��تر مبتنی بر سیس��تمهای اطالعاتی 
کامپیوتری هس��تند، کیفیت و استاندارد بودن سیستمها اهمیت 

بسیار بیشتری پیدا می کند.
از طرف��ی مؤسس��ه حسابرس��ی، یا حسابرس��ی ک��ه بانک را 
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رس��یدگی می کند، باید از توان و از نیروی تخصصی الزم برای 
حسابرس��ی سیس��تمهای کامپیوتری برخوردار باش��د که بتواند 
اطالعات را اس��تخراج کرده، رسیدگی و بر آن اطالعات صحه 
بگ��ذارد و آن را تأیی��د کن��د. در نتیجه، همه این م��وارد در کِل 
چرخه گزارش��گری مالی می تواند بر کیفیت اطالعات تأثیرگذار 
باش��د. در سازمان بورس هم سعی شده اس��ت این معیارها در 

ارزیابی کیفیت اطالعات در نظر گرفته شود.
اگر تمامی جهات را درنظر بگیریم، پاسخ سئوال شما، یکی 
دیگر از موارد بسیار مهم نیاز اطالعاتی استفاده  کنندگان است. 
اینکه سرمایه گذاران موجود در بازار چه قدر به کیفیت اطالعات 
و چه ق��در به گزارش حس��ابرس و بندهای گزارش حس��ابرس، 
اینکه ش��رکت تعدیل س��نواتی دارد یا خیر، بها می دهند. همه 
اینه��ا می تواند عواملی باش��د که ب��ر رویکرد سیس��تم نظارتی 
تأثیر می گذارد. اگر س��رمایه گذار در مجم��ع، هیچ گونه توجهی 
به اینکه ش��رکت هر س��ال تعدیالت س��نواتی دارد ی��ا به تعداد 
بندهای حس��ابرس نکند، این شاخص مناسبی برای یک بازار 
س��اختاریافته نیست، زیرا انتظار می رود که به هرحال نهادهای 
حرفه ای، سرمایه گذاران نهادی، و سرمایه گذارانی که از سطح 
تحلیل بیش��تری برخوردار هستند از ش��رکت پاسخ  دهی بیشتر 

داشته باشند. 
م��ن همیش��ه معتق��دم ک��ه یک��ی از ارکان کلیدی سیس��تم 
پاس��خگویی، پاسخ خواه اس��ت. اگر در داخل شرکتها و در بازار 
س��رمایه، پاس��خ خواهی مؤث��ر وجود نداش��ته باش��د، در طرف 
مقاب��ل ه��م احتمااًل پاس��خی که از جان��ب ش��رکتها و از جانب 
نهادهای دیگر درگیر در بازار داده می ش��ود ش��اید خیلی پاسخ 
مناسبی نباش��د و این پاسخ خواهی مؤثر در درجه اول از طریق 
س��رمایه گذاران و س��هامداران شرکت، به ویژه س��رمایه گذاران 
نهادی امکان پذیر اس��ت و پ��س از آن نهادهای نظارتی نقش 

بااهمیتی دارند.
 نظری

از مطالب شما اینگونه اس�تنباط می  شود که تأیید درستی 
اطالع�ات من�درج در گزارش�های مال�ی فق�ط از طری�ق 

حسابرسی امکان پذیر است.
 مداحی

به این س��ئوال ش��ما بای��د از دو جنب��ه نگاه کنی��م؛ یکی بحث 

وضعیت موجود اس��ت، یکی هم بحث وضعی��ت مطلوب. اگر 
فرض را بر پیش��رفت و بهبود بگذاری��م و اگر بخواهیم در دو یا 
س��ه سال آینده به یک سطح بهینه و مطلوب برسیم، آن موقع 
باید ببینیم برای رس��یدن به آن چه کارهایی باید انجام دهیم و 

چه نیازهایی داریم.
به نظ��ر م��ن در گام اول مهمترین رکن برای داش��تن اطالعات 
باکیفیت، برخورداری شرکت از سیستم کنترل داخلی مناسب است. 
هیئت مدیره ش��رکتها باید مکانیزمهای کنترلی الزم را در ش��رکت 
پیاده س��ازی کرده باش��ند که بت��وان به کیفیت اطالع��ات موردنظر 
رس��ید. این مکانیزمها در مقررات فعلی بورس دیده شده است. به 
عبارت دیگر، اس��تقرار حسابرسی داخلی، سیستم کنترل داخلی و 
کمیته حسابرسی طبق مقررات سازمان بورس الزامی شده است که 
همه اینها بازوهای کمکی و اجرایی برای هیئت مدیره ای است که 

می خواهد صورتهای مالی را امضا و تأیید کند.
بع��د از تصوی��ب قانون ب��ازار اوراق به��ادار م��وارد متعددی 
وجود داشته اس��ت که مدیران شرکتها به خاطر موضوع کیفیت 
اطالع��ات به دادگاه رفته اند؛ یعنی عض��و هیئت مدیره به دلیل 
نااگاهی از الزامات و اس��تانداردهای حس��ابداری و گزارشگری 
مال��ی و بی کفایت��ی سیس��تم کنترله��ای داخل��ی، گزارش��ها و 
صورتهای مالی را امضا کرده که صحیح نبوده و بعد مشکالتی 
برای او و شرکت ایجاد شده است. بنابراین، در گام اول سیستم 
کنت��رل داخل��ی نقش مهم��ی در کیفی��ت اطالعات و درس��تی 

گزارشگری مالی دارد. 
ارزیاب��ی سیس��تم کنت��رل داخلی، بس��ته به اینکه سیس��تم 
اطالعات��ی تا چه ان��دازه مبتنی ب��ر سیس��تمهای کامپیوتری و 
الکترونیکی است، متفاوت است و مهارتهای متفاوتی هم نیاز 
دارد. اگر عمده فرایندهای ش��رکت مبتنی بر فناوری اطالعات 
باش��د، حس��ابرس داخلی می تواند از نرم افزارهایی استفاده کند 
ک��ه موارد خالف قاعده  را اس��تخراج کرده و هش��دار می دهد و 
ش��رکت تا پایان دوره منتظر نمی ماند که اش��تباهها از سیس��تم 

کنترل داخلی بیرون آید. 
در گام دوم، حسابرس��ی ک��ه به این اطالعات اعتباربخش��ی 
می کن��د، مس��ئولیت بعدی را به عه��ده دارد، و انتظار س��ازمان 
بورس و سرمایه گذاران این اس��ت که حسابرسان براساس نیاز 
بتوانند پاس��خگوی کیفیت باش��ند. پس از آن، قطعًا نهادهای 
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نظارت��ی مانن��د س��ازمان بورس، جامعه حس��ابداران رس��می، 
سازمان حسابرسی، در چرخه گزارشگری مسئولیت دارند.

انج��ام  ک��ه  دارد  وج��ود  م��واردی  فراین��د،  همی��ن  در 
س��رمایه گذاریهای بیشتری را در س��طح کالن ایجاب می کند. 
برای مثال در بحث حسابرسی مستمر، که مهمترین کارکردش 
در وهله اول در حسابرس��ی داخلی است، نیاز داریم یک سری 
نرم افزارها و بستر نرم افزاری و امکانات فنی الزم فراهم شود. 
ی��ا در مورد حسابرس��ی کامپیوتری قطعًا نیاز ب��ه برنامه ریزی و 
اقدام��ات الزم جهت فرهنگ س��ازی و کمک ب��ه تأمین ابزار و 
نرم افزاره��ا داری��م. در بحث امنی��ت اطالعات نی��از داریم که 
مجامع حرفه ای درباره س��طح امنیت سیستمی که خروجی آن 
مبنای گزارش��گری مدیر و حسابرس است و اینکه تا چه اندازه 
از ش��اخصهای قابلیت اتکا و امنیت الزم برخوردار است، تفکر 
کنند. به نظر من نیاز اس��ت که در س��طح باالتری هزینه ش��ود 
و برنامه ای در جهت اعتباربخش��ی به سیستمهای اطالعاتی، 
تأمین نرم افزارهای مورد نیاز، فراهم نمودن بس��ترهای الزم، 

و ارتقای دانش و مهارت موجود در این زمینه، تعریف شود.
ولی اینکه در آینده وضعیت به چه شکل خواهد بود، بستگی 
به اقدام��ات و برنامه ریزیهای صحی��ح و به موقع و تعامل همه 
اش��خاص و نهادهای ذیربط خواهد داش��ت. وقتی س��ازوکارها 
فراه��م ش��ود، در ُبع��د فرهنگ س��ازی از ی��ک ط��رف ب��رای 
س��رمایه گذاران که از مهمترین ذینفعان بازار س��رمایه هس��تند 
و از طرف دیگر برای مدیران و حسابرس��ان دانش و ش��ناخت 
آنها از مس��ئولیتها و بی قانونی و نقش��ها روش��نتر ش��ود، فرایند 
گزارش��گری مال��ی بهبود می یاب��د و مدی��ران می دانند چنانچه 
گزارش��ی را که خ��الف واقع و گمراه کننده اس��ت، امضا کنند در 
آینده باید پاس��خگو باش��ند و طبق قانون بازار اوراق بهادار هم 
ب��ا مجازاتهایی روبه رو می ش��وند. مدیران باید س��عی کنند که 
فراینده��ای موج��ود در ش��رکت را ارتقا دهند و از س��ازکارهای 
شناخته شده موجود که مهمترین آن استقرار سیستم کنترلهای 
داخلی اثربخش طبق ضوابط اس��ت،  اس��تفاده کنن��د. بنابراین 
افزایش شناخت نس��بت به مسئولیتهای قانونی و سازوکارهای 
موجود برای ایفای این مس��ئولیتها یک��ی از مهمترین مواردی 
اس��ت که بر افزای��ش کیفیت اطالعات نیز تأثیر بس��زایی دارد. 
هم اکن��ون، بعد از قانون بازار اوراق بهادار، موضوع مجازاتهای 

قانونی در حال شکل گیری است.
 عبدالهی

گزارش��گری مالی خود یک هدف نیس��ت، بلکه ابزاری اس��ت 
برای ی��ک هدف باالتر. گزارش��گری مال��ی ذینفعانی دارد که 
آن ذینفع��ان براس��اس هدفهایی که دارند از م��ا می خواهند که 
گزارشهایی را تهیه کنیم. تواتر گزارشهای مالی بستگی زیادی 
به هدفها و ش��رایط خاص دارد. گاهی ش��رایط خاصی به وجود 
می آید که ش��رکتها ناگزیرند برای نش��ان دادن آثار آن ش��رایط 
اقدام ب��ه تهیه و ارائه گزارش نمایند. البته تواتر گزارش��ها یک 
ح��د بهینه ای دارد، یعنی گزارش��گری مال��ی هزینه ای دارد که 
شرکتها باید بپردازند. به نظر من تواتر گزارشها در بازار سرمایه 
ایران خوب است چون عالوه بر گزارشهای ساالنه گزارشهای 

شش ماهه یا سه ماهه نیز وجود دارد.
عوامل مختلفی بر کیفیت گزارش��ها تأثیرگذار اس��ت. ش��اید 
بت��وان ای��ن عوام��ل را در زنجی��ره تأمی��ن گزارش��گری مالی 
مش��اهده کرد. برای تهیه یک گزارش مالی، عده ای حس��ابدار 
به کمک نرم افزارهای حس��ابداری گزارش��ها را تهیه می کنند، 
مدیرمال��ی آن را کنترل می کند، مدیرعام��ل و هیئت مدیره آن 
را تأیید می کنند. اس��تانداردهای حسابداری را مراجع حرفه ای 

کش��ور تعیی��ن می کنن��د 
و نهادهای��ی مانن��د بازار 
سرمایه، مجلس شورای 
مجل��س  و  اس��المی 
را  مق��ررات  و  قوانی��ن 
می کنن��د.  تصوی��ب 
نرم  اف��زاری  ش��رکتهای 
تهی��ه  را  نرم افزاره��ا 
حسابرس��ان  می کنن��د. 
اطالع��ات  فن��اوری 

قابلیتهای نرم افزارها را ارزیاب��ی می کنند. هنگام تهیه 
گزارش��های مالی حس��ابرس داخلی ب��ر فرایند تهیه آن 
نظ��ارت می کند. س��پس حس��ابرس مس��تقل اعتبار آن 
را تأیی��د می کن��د و در نهایت گزارش به س��ازمان بورس 
می رس��د که آن را بررسی و منتش��ر می کند. همه عوامل 
باید دست به دس��ت هم دهند تا کیفیت مورد انتظار تأمین 

دکتر عبدالهی

تفکر مالی

هنوز در قیدوبند کاغذ است 

و به اطالعات الکترونیکی 

اعتماد ندارد
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و تضمین شود.
در کش��ورهای غربی اگر شرکتی گزارش خود را به موقع ارائه 
نکند، طبق قانون براساس زمان تأخیر جریمه ای محاسبه و از 
حس��اب شرکت برداشت می شود. در کشور ما هنوز این مسائل 
جا نیفتاده اس��ت. کس��ی که تخلفی می کند، اثبات تخلف او که 
مستلزم تشکیل پرونده در قوه قضاییه یا پیگیری بورس است، 
آن قدر طوالنی اس��ت که کس��ی دنب��ال آن نم��ی رود. بنابراین 
عوامل مختلفی تأثیرگذار اس��ت. همین که قانون خوب باشد، 
قانونگذار سفت و س��خت بگیرد، قاعدتًا حسابدار، حسابرس و 
دیگران کارش��ان را درست انجام خواهند داد و کارهای صحیح 

و دقیق و به روز و جامع ارائه می دهند.
ش��اید در گذش��ته کیفیت زیاد مطرح نبود ام��ا امروزه کیفیت 
موضوعی اس��ت که از ابتدا باید در نظر گرفته ش��ود. در زنجیره 
خدمات مالی نیز همین امر صادق است. کیفیت در گزارشگری 
مالی دیگر موضوع آخر خط نیس��ت که سازمانی مانند سازمان 
ب��ورس بررس��ی و اع��الم کند ک��ه گ��زارش کیفی��ت دارد یا نه. 
بنابراین موضوع کیفیت را باید از همان ابتدای زنجیره به شکل 
یکپارچه ببینیم، ش��اخص هایش را برای تم��ام زنجیره تعریف 
کنیم تا در آخر کار، محصول باکیفیت و مورد تأیید همه باشد.

 مهیمنی
درکشورهای پیشرفته سیس��تمهای اطالعاتی مالی یکنواخت و 

اس��تاندارد هستند. بدین معنی که بیش��تر اوقات برای شرکتهای 
متوس��ط یک یا حداکثر دو نرم افزار مالی وجود دارد که ش��رکتها و 
مؤسس��اتی که خدمات مال��ی و دفترداری ارائ��ه می نمایند، از آن 
استفاده می کنند. برای مثال در امریکا 85 تا 90 درصد حسابداران 
از نرم افزار کوئیک بوک (Quick Book) استفاده می کنند. وقتی 
چنین یکنواختی در س��طح کشور وجود داشته باشد می توان آن را 
به صورت سیس��تماتیک توسعه داد. متأس��فانه در ایران این طور 
نیست و در گستره کش��ور از سیستمهای همسان و واحد استفاده 
نمی شود. هر تأمین کننده ای سیستمی را ایجاد کرده و با نفوذ و یا 
تبلیغات آن را در ادارات و شرکتها جا انداخته است، لذا الزاماتی که 
برای ایجاد یک سیس��تم درست و کارا الزم است، وجود نداشته و 
یا بسیار پراکنده بوده اند. وقتی تعداد سیستمهای مورد استفاده زیاد 
باشد، توس��عه آنها به صورت هماهنگ بسیار دشوار و در مواردی 

غیرممکن می شود.
به عالوه الزم اس��ت که یک س��ازمان متولی این امر باش��د. 
یعن��ی مس��ئولیت انج��ام این کار طب��ق قوانین و مق��ررات باید 
به صورت شفاف به عهده یک سازمان خاص واگذار شود. البته 
س��ازمان مذکور باید واجد صالحی��ت علمی و فنی و تخصصی 
الزم بوده و ظرفیتهای الزم برای انجام این کار را داشته باشد. 
در غیر این صورت مس��ئولیتها لوث ش��ده و نه تنها نتیجه الزم 
حاصل نمی ش��ود بلکه باعث هرج ومرج و به هم ریختگی بیشتر 
نیز می شود. در کشورهای پیشرفته معمواًل این کار طبق قانون 
به عهده یک س��ازمان دولت��ی مانند وزارت دارای��ی و یا وزارت 
خزان��ه  داری و یا کمیس��یون ب��ورس و اوراق به��ادار و از طریق 
این مراجع به عهده یک مرج��ع حرفه ای صاحب صالحیت که 
اعضای آن را دانشگاهیان، افراد مجرب دولتی و افراد حرفه ای 
باتجربه و واجد صالحیت تشکیل می دهند، قرار داده می شود، 
و ای��ن مراجع به دلیل اینکه اعض��ای آن همه افراد ذیصالح را 
دربرمی گیرن��د با انجام یک کار گروهی منس��جم می توانند این 

امر را به سرمنزل مقصود برسانند. 
متأس��فانه ما در قوانین و مقرراتمان کوش��ش نکرده ایم فرد 
مرتبط و درس��ت را پیدا کنیم و مسئولیت کار و اقتدار الزم برای 
انجام آن را به او بس��پاریم. برای مثال ایکس بی آرال را در نظر 
بگیری��د. اگ��ر بخواهید آن را در س��طح کش��ور رواج دهید باید 
سازماِن نظارتی مناسب آن را داشته باشید. در غیر این صورت 

هر تأمین کننده ای

سیستمی را  ایجاد کرده 

و با نفوذ و یا تبلیغات

 آن را در ادارات و شرکتها

 جا انداخته است
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اجرای مقررات و درک یکس��ان مفاهیمی که برای رس��یدن به 
هدف تعریف ش��ده اند غیرقابل نظارت بوده و قابل اتکا نخواهد 

بود. 
در ش��رکتهای بزرگ اش��کالی ندارد که هر ش��رکتی سیستم 
خودش را داش��ته باش��د. اکثر کش��ورها به این نتیجه رسیده اند 
ک��ه در ش��رکتهای متوس��ط باید یک ی��ا دو نرم اف��زار معرفی و 
به کار گرفته ش��ود. س��پس ب��رای بهینه ک��ردن آن و ارتقا دادن 
زیرساختها و کنترلهای آن اقدام می کنند. در بازارهای ایران در 
ح��ال حاضر نرم افزارهای مالی زیاد و متنوعی وجود دارد، همه 
هم ادعا می کنند قابل اتکا هستند. اما تا کنون هیچ گونه بررسی 
روش��مندی از س��وی حس��ابداران، مهندس��ان و کارشناس��ان 
کامپیوتر و س��ایر مراجع ذیربط در این زمینه انجام نشده است. 
کمب��ودی که هم اکنون در کش��ور ما وجود دارد همین اس��ت که 
مرجع��ی ب��رای اس��تاندارد ک��ردن و بسترس��ازی سیس��تمهای 
اطالعات��ی مالی به طور اخ��ص و کلیه سیس��تمهای اطالعاتی 
به طور اعم وجود ندارد. هر سازمانی هم خود را مدعی می داند؛ 
یعن��ی هر س��ازمانی در حد ت��وان و قدرتش الزامات��ی را تعیین 
می کند. ب��رای مثال؛ بورس، وزارت دارای��ی و بانکها الزاماتی 
را برای خودش��ان تعیین کرده اند ولی متأس��فانه هیچ کدام اینها 
وافی به مقصود نیس��ت. به نظر من هم اکنون با یک هرج ومرج 

در سیستمهای اطالعاتی مالی شرکتها مواجه هستیم. 
البت��ه به نظر من جامعه حرفه ای حس��ابداران م��ا از دانش و 
تجربه کافی برای برطرف کردن نیازها و انتظارات بازار سرمایه 
در زمین��ه تهیه گزارش��های مالی برخوردار اس��ت. لیکن باید با 
استفاده از آخرین دس��تاوردهای تکنولوژیک، ابزار کامپیوتری 
الزم در زمینه جمع آوری، گزارشگری و تحلیل اطالعات مالی 
نیز در اختیار ایشان قرار گیرد تا بهتر بتوانند به وظایف خودشان 

عمل کنند. 
به هرحال، برای قابل اتکا بودن گزارشهای مالی چارچوبهایی 
وج��ود دارد. در واق��ع اس��تانداردهای گزارش��گری مالی وجود 
دارن��د. اما در بحث کنترلهای داخلی، اینکه کنترلها هدفمند بنا 
ش��ده اند یا خیر، مهم اس��ت و قابلیت اتکای اطالعات مالی را 

باال می برد. 
تدوی��ن مق��ررات و قوانی��ن نیز ب��رای اطمین��ان از صحت و 
قابلیت ات��کای اطالع��ات مال��ی نقش مؤثری در جل��ب اعتماد 

عمومی به اطالعات مالی بازی می کند. لیکن مقررات اضافی 
ممکن اس��ت نقش بازدارنده ای داش��ته باشند و باعث تأخیر در 
انتش��ار به موق��ع اطالعات مالی بش��وند. پس بای��د در جاهایی 
ک��ه مقررات اضافی داریم مقررات زدای��ی کنیم و در جاهایی که 
مق��ررات وجود دارد ول��ی متولی باصالحیتی ن��دارد، به متولی 

شایسته و باصالحیت سپرده شود. 
همان طورکه قباًل اش��اره شد، در کشورهای پیشرفته، قانون 
ی��ک نهاد دولتی را متولی ایجاد مقررات و نظارت بر اجرای آن 
تعیین می کند. اما در عمل همه و یا مقداری از اقتدار آن نهاد به 
مجامع حرفه ای تفویض می شود. چرا؟ برای اینکه آن مجامع 
واجد صالحیت الزم هس��تند و می توانند نقش مؤثری در جلب 
اعتماد عموم مردم به گزارشهای مالی منتشر شده داشته باشند.

 نظری 
به کارگی�ری و اس�تفاده از فناوری اطالع�ات در فعالیتهای 
مختلف تج�اری باعث ایجاد تغییرات�ی در ثبت فرایندها، 
نگه�داری اطالع�ات، و گزارش�گری مال�ی ش�ده اس�ت 
به ط�وری که آث�ار فعالیته�ا و رویدادها به موق�ع در اختیار 
اس�تفاده کنندگان قرار می گیرد و گزارش�گری مالی در حال 
گذار از گزارشگری کاغذی به گزارشگری الکترونیک است. 
از چه راههایی می توان از فناوری اطالعات برای افزایش 
پیوندهای درونی گزارش�گری مالی و تسهیل مقایسه چند 
گزارش استفاده کرد؟ آیا می توان از نرم افزارهای کاربردی 
برای س�رعت و س�هولت دسترس�ی به گزارش�های مالی 
اس�تفاده کرد؟ استفاده از ایکس  بی  آر ال تا چه حد می تواند 

به مقاصد گزارشگری مالی کمك کند؟
 رحمانی

فناوری اطالعات در گزارشگری مالی بسیار کمک کرده و یکی 
از مؤلفه های اصلی تغیی��ر و تحول در دوره های اخیر، فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات بوده اس��ت. فناوریهای درون ش��رکتی 
مانن��د ام آی اس (MIS) ی��ا ای آرپ�ی (ERP) کم��ك زیادی 
ب��ه س��رعت و دقت گزارش��گری مالی ک��رده اس��ت. بحثهای 
جدیدمانند ایکس بی آرال، به نظر من یك انقالب بزرگ اس��ت. 
ما گزارش��ها را از ای آرپی می گرفتیم و به ش��کل پی دی اف و یا 
به ش��کلهای دیگر در بورس منتش��ر می کردیم. اما تغییری که 
ایجاد ش��ده این است که به زبانی گزارش کنیم که برای ماشین 
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قابل خواندن باشد.
در زنجی��ره گزارش��گری مال��ی، تأثی��ر فناروی ه��م بر تهیه 
اطالعات، هم بر اعتباربخش��ی اطالعات، و هم بر اس��تفاده از 
اطالعات مطرح است. بیشتر تحوالتی که در 4 دهه قبل انجام 
ش��ده بیشتر در بحث تهیه اطالعات بوده است. البته در امریکا 
کمیس��یون بورس زمان��ی اطالعات را به ص��ورت کاغذی جمع 
می ک��رد و بع��د ادگار (EDGAR) را راه انداخت و از 10 س��ال 
قبل موضوع اس��تفاده از ایکس بی آرال را مطرح کرد که در واقع 

جنبه جالب آن بازیابی و استفاده از اطالعات است. 
اکنون در کش��ورهای غربی، س��ازمانها ب��رای مدیریت کردن 
اطالع��ات تقریبًا مش��کل ندارند و می توانن��د اطالعات را تهیه 
و منتش��ر کنند. اما اس��تفاده از اطالعات موضوعی اس��ت که در 
دهه اخیر بیشترین پیشرفت را با ایکس بی آرال داشته است. اگر 
ایکس بی آرال در ایران اجرایی شود و بتوانیم گزارشها را در قالب 
ایکس بی آرال داش��ته باش��یم، تجزیه وتحلیل اطالعات بس��یار 
راحت تر خواهد ش��د و به جای اینکه وق��ت را صرف جمع آوری 

اطالعات و ورود اطالعات کنیم، صرف تحلیل می کنیم.
 نظری

چگون�ه می ت�وان از نظر فرهنگی بس�تر الزم و این اعتقاد 
را به وجود آورد که از فناوری اطالعات باید استفاده شود؟

 رحمانی
در گذشته هرگاه و هرجا که الزام بوده به صورت شکلی مسئله را 
حل کرده ایم. اما به نظر من در این حوزه آمادگیهای الزم وجود 
دارد. در بس��یاری از شرکتهای بزرگ، خود مدیران با وضعیتی 
که وجود دارد مش��کل دارن��د، به ویژه حاال که مدی��ران باید در 
جاهایی پاس��خگو باشند، احس��اس جدی به گزارشگری مالی 
به موقع دارند. البت��ه در بخش خصوصی جاهایی که مالکیت و 
مدیریت یکی است، لزومًا وضعیت این گونه نیست و آنها خیلی 
انگیزه ندارند که شفافیت در گزارشگری مالی داشته باشند. اما 
در ش��رکتهای بخش خصوصی مدرن یعنی بخشی که مالکیت 
عمومیست، و توسط مدیریت حرفه ای اداره می شود، به اندازه 
کافی انگی��زه برای س��رمایه  گذاری افراد وج��ود دارد. در حوزه 
تکنول��وژی باید توجهمان به س��مت ش��رکتهای بزرگ باش��د، 
همان ش��رکتهایی که به نظر من دست بخش خصوصی مدرن 
است که مالکیت از مدیریت جداست و مدیریت حرفه ای دارد.

 نظری
ایج�اد الزام�ات قانون�ی می توان�د در به کارگی�ری فناوری 

اطالعات در گزارشگری مالی نقش داشته باشد؟
 رحمانی

حتمًا می تواند نقش داش��ته باش��د. بس��تن کمربن��د ایمنی یك 
زمان��ی به واس��طه قان��ون الزامی ش��د ول��ی االن دیگر عادت 
ش��ده است. این هم همین طور اس��ت؛ یك شروع می خواهد، 
چون ش��روع کار سخت اس��ت. همین گزارشهای مالی فعلی را 
ببینید که چگونه اس��ت. برای مثال در گذشته شرکت مخابرات 
مجمع خود رادر آبان برگزار می کرد، اما اکنون در اردیبهشت یا 
خرداد برگزار می کند. در شرکتهای بورسی وضعیت گزارشگری 
ب��ه لحاظ به موقع ب��ودن خیلی بهبود یافته اس��ت. بس��یاری از 
مجام��ع به موقع برگ��زار می ش��ود. به هرحال به نظر نمی رس��د 
که گزارش��گری به موقع داوطلبانه قابل حل باش��د ولی به مرور 
عادت می شود و تبدیل به فرهنگ می گردد. البته در این سالها 
وضعیت در ش��رکتها، ه��م در حوزه نرم افزاره��ا و هم در حوزه 
نیروی انسانی که گزارشهای مالی را تهیه می کنند، بهبود یافته 
و س��رمایه گذاریهایی ش��ده اس��ت، اما بازهم کار بیشتری الزم 
اس��ت انجام ش��ود تا به نتیجه برس��یم. به نظر من الزام قانونی 

می تواند کمک کننده باشد.
 مداحی

با توجه به شرایط ویژه وضعیت تجاری امروز، استفاده از فناوری 
اطالعات یك ضرورت است. همان طور که در بقیه چرخه های 
عملیات یك شرکت میزان به کارگرفتن فناوری اطالعات خیلی 
گسترده تر ش��ده، قطعًا در بحث گزارشگری مالی هم به همین 
ش��کل اس��ت و بدون ش��ك می تواند خیلی تأثیرگذار باشد، چه 
از حی��ث مقاصد گزارش��گری که ب��رای درون واحد گزارش��گر 
اس��ت و هم برای بازار سرمایه. اس��تفاده از این فناوریها باعث 
می ش��ود که اطالعات به موقع تر در دس��ترس سرمایه گذاران و 
دیگ��ر اس��تفاده کنندگان قرار گی��رد. از نظر نهاده��ای ناظر هم 
ب��ه همین ترتیب اس��ت؛ در مورد بانك مرک��زی، بیمه مرکزی 
و س��ازمانهایی که ممکن است از نظر نظارتی نیاز به اطالعات 

شرکتها و سازمانها داشته باشند.
به نظ��ر من باید از دو جنبه ب��ه ایکس بی آرال نگاه کنیم؛ یکی 
از جنبه مقاصد گزارش��گری بیرونی و کاری که ش��اید در خیلی از 
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بورس��ها هم از این منظر به آن نگاه ش��ده که ش��رکتها خروجی 
گزارش��های مالی را به فرمت ایکس بی  آر ال ارائه و منتشر کنند. 
از ی��ك منظر دیگ��ر بحث به کارگی��ری ایکس ب��ی آرال در درون 
سیستمهای اطالعاتی شرکتها است که آن هم می تواند کارکردها 
و مزای��ای خاص خ��ودش را داش��ته باش��د. قطعًا برخ��ورداری 
از مزای��ای کامل ایکس ب��ی آرال منوط به آن اس��ت که در داخل 

شرکتها سیستم مبتنی بر ایکس بی آرال به کار گرفته شود. 
در مورد مزای��ای به کارگیری ایکس ب��ی آرال، با این فناوری 
تهیه گزارش��های مختلف در کس��ری از ثانیه امکان پذیر خواهد 
ش��د. گزارش��های ش��رکتهای مختلف، در صنایع مختلف، در 
طول سالهای مختلف را می توان با هم مقایسه کرد و در نتیجه 
مهمتری��ن تأثیر و کارکردی که دارد قطعًا ارتقای س��طح تحلیل 
گزارش در بازار س��رمایه اس��ت. هم اکنون وقت زیادی گذاشته 
می ش��ود که اطالع��ات صورته��ای مالی جمع آوری و س��پس 
پردازش شود تا بتوان خروجی هایی در اختیار داشت، نمودارها 
و روندهای��ی را داش��ت، و بع��د آنها را تحلیل ک��رد. وقتی که از 
فناوریهایی مانند ایکس بی آرال استفاده می شود، این فناوریها 
ام��کان تهی��ه خروجیهای مختل��ف و ارائه اطالع��ات مختلف 
را فراه��م می کنن��د و می توان پردازش��های متعدد را در س��طح 

تحلیلی انجام داد.
در مورد مزایای درون ش��رکتی، اگ��ر بخواهیم ایکس بی آرال 
به گزارش��گری مالی در سطح شرکتها کمك کند باید شرکتهای 
نرم افزاری سیستمهایش��ان را بر ایکس ب��ی آرال مبتنی کنند که 

این قطعًا خیلی از کار را جلو می برد.
برای اجرای کامل پروژه ایکس بی آرال راهکارهای مختلفی 
وجود دارد که شاید یکی از آنها الزامی ساختن آن باشد. ولی در 
عین حال قبل از آن خیلی کارها می ش��ود انجام داد که نیازمند 
کم��ک ارکان مختلف اس��ت. یکی بحث تدریس دانش��گاهی 
اس��ت. االن چه قدر در دانش��گاههای ما بحث ایکس بی آرال، 
کارکردها و مزایای آن مطرح می ش��ود؟ بدون شك به کارگیری 
ایکس ب��ی آرال در فعالیته��ای نظارت��ی مانن��د بان��ک مرکزی 
بس��یار کمک کننده خواهد بود. یا اینکه بدون ش��ك اس��تفاده از 
ایکس ب��ی آرال می توان��د تحول کلیدی بس��یاری را در موضوع 

حسابرسی ایجاد کند. 
یک��ی از مش��کالت فعلی ای��ن اس��ت ک��ه نرم افزارهایی که 

ش��رکتها دارن��د باهم متفاوت اس��ت و س��اختار داده ه��ا در آنها 
متفاوت است. اما وقتی زبان گزارشگری اطالعات الکترونیک 
یك زبان اس��تاندارد ش��ود، حسابرس��های م��ا می توانن��د ابزار 
الزم را برای تحلیل حس��ابها آس��ان تر به کارگیرند. زمینه برای 
حسابرس��ی مستمر توسط حسابرس��ی داخلی فراهم می شود و 

حسابرس مستقل هم می تواند از آن استفاده کند.
اف��رادی ک��ه در حرف��ه کار می کنند بای��د با این ادبیات آش��نا 
شوند. سیستمهای اطالعات ش��رکتها به سمت ایکس بی آرال 
و اس��تفاده از فناوریهای نوین می رود و ما قطعًا باید در آموزش 
ضمن خدمت که برای مؤسسه های حسابرسی و حسابرسانمان  

داریم چنین بحثهایی را در نظر بگیریم. 
ع��الوه بر ای��ن، اس��تفاده کنندگان مختلف ه��م باید ترغیب 
ش��وند و احس��اس نیاز کنند. در صورتی که برای آنها ش��ناخت 
ایجاد ش��ود، آنه��ا هم به این فن��اوری روی خواهند آورد. یک 
بخ��ش ایجاد ش��ناخت، آموزش اس��ت و یك بخ��ش دیگر آن 
تس��هیل فرایند انجام کار برای استفاده کنندگان است. افزایش 
شناخت نسبت به این فناوری و درك آن از جانب ذینفعان، این 
کش��ش را ایجاد خواهد کرد که ذینفعان به سمت استفاده از آن 

حرکت کنند.
پیاده س��ازی ایکس ب��ی آرال در ب��ازار س��رمایه ای��ران ی��ک 
برنام��ه کوتاه مدت و ی��ک برنامه بلندمدت دارد ک��ه در گام اول 

در بورس

رویکرد این بوده که

اطالعات مهم با سرعت بیشتری 

منتشر شود
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خروجیهای ایکس بی آرال از روی صورتهای مالی ش��رکتها که 
از طریق سامانه کدال ارسال شده است، به وسیله نرم افزارهای 
س��ازمان بورس تهیه و منتشر می ش��ود. بنابراین در گام فعلی 
این کار برای ش��رکتها هیچ هزینه ای نداشته و در گامهای آینده 
هم س��ازمان بورس همکاریهایی را با شرکتهای نرم افزاری در 

دستور کار دارد.
 نظری

ایکس بی آرال تا چه حد در تهیه گزارشهای مالی می تواند 
کمک کننده باشد؟

 مداحی
ایکس ب��ی آرال قطع��ًا از منظ��ر ش��رکتها مهمتری��ن کارکردش 
در بخ��ش تهی��ه اطالعات مالی اس��ت. ایکس ب��ی آرال بحث 
برچس��ب گذاری روی داده هاس��ت. در ح��ال حاض��ر خروج��ی 
سیستمهای حسابداری برچسب گذاری و منتشر می  شود. حاال 
اگر شرکتهای عرضه کننده نرم افزار فرایند برچسب گذاری را در 
داخل سیس��تم حس��ابداری تعبیه کنند، در آن صورت در زمان 
گرفتن گزارش��های خروجی، اطالعات در قالب ایکس بی آرال 
خواه��د ب��ود. مهمترین کارک��رد آن هم تهی��ه صورتهای مالی 
تلفیق��ی و تهیه اطالعات حس��ابداری مدیریت اس��ت. به این 
ترتیب بنگاههایی که ش��عبه های مختلف یا واحدهای تجاری 
مختل��ف دارن��د و الزم اس��ت ک��ه اطالع��ات آنه��ا در یک جا 
جمع آوری ش��ود، نیازی ندارند که در همه شعب و یا واحدها از 

نرم افزار یکسان استفاده کنند. 
 نظری

ب�ا توجه ب�ه اینک�ه مفاهی�م و تعاریف م�ورد اس�تفاده در 
ایکس بی آرال کامالً استاندارد است و همه باید از استاندارد 
یکسانی استفاده کنند، و با در نظر گرفتن فرهنگ کاری ما و 
میزان آشنایی کاربران با استانداردها، برای بهره برداری از 

ایکس بی آرال چه میزان آمادگی وجود دارد؟
 مداحی

در بحث ایکس بی آرال این پرسش مطرح است که استفاده کننده 
ع��ام که در ش��رکت کار می کند یا بیرون از ش��رکت، چه قدر الزم 
اس��ت با مفاهی��م تخصصی و فنی ایکس بی آرال آش��نا باش��د. 
دیدگاه��ی که وج��ود دارد این اس��ت که اگر در طراحی سیس��تم 
نرم افزاری همه الزامات سیستم در نظر گرفته شده باشد، خیلی 

نیاز نیس��ت که کاربری که با سیس��تم کار می کند پشت سیستم را 
ببیند یا مسائل فنی ایکس بی آرال را بداند. به عبارت دیگر درگام 
اول ش��رکتهای تولیدکننده نرم افزار درگیر هس��تند، چون ممکن 
اس��ت که رابط های کارب��ر در نرم افزار مبتنی ب��ر ایکس بی آرال، 
اصاًل با سیستمهای معمولی متفاوت نباشد. اما نکته بسیار مهم 
این است که سرمایه گذاران، حسابرسان، و مدیران ارشد شرکتها 
الزم اس��ت که با کارکردهای ایکس بی آرال آش��نا ش��وند و اگر با 
کارکردها و مزایای آن آشنا شوند در مسیر فراهم کردن امکانات 
و تأمین نرم افزارهای الزم اقدامات جدی انجام خواهند داد و در 

دوره گذار نیز همکاری بیشتری خواهند کرد.
 رحمانی

در مرحله اول یک نرم افزار ایکس بی آرآل خواهد بود که شرکتها 
باید اقالم صورتهای مالی خودش��ان را با اقالم استانداردی که 
طراح��ی ش��ده اس��ت )Taxonomy( از طریق برچس��ب زدن 
تطبی��ق دهن��د. در ایکس بی آرال، هم بح��ث تکنولوژی و هم 
بحثهای حس��ابداری مطرح است. اگر در مراکز اطالع رسانی یا 
روابط سرمایه گذاران شرکتهای خارجی وارد شوید، گزارشهای 
مال��ی آنها را با فرم��ت ایکس بی آرال می بینید ولی ش��ما برای 

خواندن آن به نرم  افزار نیاز دارید.
در ش��رکتها ی��ک تطبی��ق یک به ی��ک بی��ن عناوی��ن اقالم 
صورتهای مالی و اقالم استانداردشده در نرم افزار ایکس بی آرال 
الزم است. مدل انتخاب شده بسیار کم هزینه  است، یعنی الزم 
نیس��ت که ش��رکت طبقه بندی حس��ابهای خ��ود را تغییر دهد. 
البته انطب��اق دادن اطالعات موجود در یادداش��تهای همراه با 
نرم افزار، به این دلیل که اطالعات یادداش��تهای همراه ساختار 
پیچیده ت��ری دارد، کم��ی مش��کلتر اس��ت که به ط��ور معمول، 

ایکس بی آرال در گام دوم پیاده سازی به آن می پردازد. 
 مهیمنی

در فرمایش��ات خانم دکتر مداحی به این نکته اش��اره ش��ده بود 
ک��ه برای س��هولت اس��تفاده از اطالع��ات مالی بهتر اس��ت که 
سیس��تمهای مال��ی مبتنی ب��ر ایکس بی آر ال داش��ته باش��یم . 
(Da� پایگاه داده  تتأس��فانه فایل ایکس بی آر ال در مقایسه با

(tabase بس��یار حجیم اس��ت. بنابراین امکان پذیر نیس��ت که 

هم��ه داده ه��ا را در قالب ایکس بی آر ال نگه��داری کنیم و بهتر 
اس��ت خروجیهای هر بخش در هر سیستم را که مورد استفاده 
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بخش دیگر هر سیس��تم قرار می گی��رد بر ایکس بی آرال مبتنی 
کنی��م. به عب��ارت دیگر، ه��ر قل��م داده در ایکس ب��ی آال یک 
برچسب به همراه خود دارد تا ماشین بتواند آن را بخواند و این 

حجم را زیاد می کند.
 عبدالهی

اساسًا فناوری اطالعات چه کمکی می تواند به گزارشگری مالی 
بکند؟ هدف گزارش��گری مالی این است که داده ها و اطالعات 
مال��ی را در زمان مناس��ب و به صورت درس��ت و دقیق منتش��ر 
کند. هدف اصلی  گزارش��گری مال��ی، انتقال و تبادل اطالعات 
اس��ت. وقتی به فناوری اطالع��ات و تعریف آن نگاه می کنیم، 
مهمترین ویژگی آن در جمع آوری، ثبت، ضبط، ذخیره سازی، 

پردازش و انتقال و توزیع اطالعات است. 
ام��روزه هر پدی��ده ای را که نام ببرید در کن��ار آن می توانید یك 
پسوند الکترونیکی بگذارید. امروزه می گوییم تجارت الکترونیکی، 
آموزش الکترونیکی، کسب وکار الکترونیکی، بورس الکترونیکی، 
گزارش��گری الکترونیکی. پس فناوری با همه اینها عجین ش��ده 
و کام��اًل باهم گره خورده ان��د. تا قبل از ظه��ور اینترنت، فناوری 
اطالعات به گزارشگریهای داخلی و بین سازمانی کمک می کرد؛ 
چون ش��بکه ها محدود بود به ش��بکه های داخلی خود سازمان و 
ارتباطش در نهایت با یك سازمان دیگر بود و کاربرانش هم کاربران 
داخل س��ازمانی بودند. ولی بعد از س��الهای 1990 و شکل گیری 
اینترنت، می بینیم که تحول بس��یار عظیم��ی در همه حوزه های 

فناوری اطالعات ازجمله گزارشگری مالی به وجود آمده است.
ب��ا رون��د روبه رش��دی که اینترن��ت پیدا ک��رد، طب��ق آمارها 
از 7 میلی��ارد جمعی��ت دنی��ا چیزی در ح��دود 2/4 میلی��ارد نفر 
آنهااستفاده کننده اینترنت هستند، یعنی باالی 30درصد و این 
روند رش��د در عرض 10 تا 20 س��ال اتفاق افت��اده به طوری که 
میزان پیشرفت و توسعه آن از سایر فناوریها بیشتر بوده است. 
از ط��رف دیگر، در خود ایران، از 78 میلیون نفر جمعیت ایران 
چیزی حدود 42 میلیون نفر کاربر اینترنت هس��تند و این نشان 
می دهد که رش��د اینترنت چه قدر سریع بوده است. بنابراین، به 
جایی رسیده ایم که کاربرد فناوریهایی مانند ایکس بی آرال، اگر 
چه یک انقالب اس��ت، ولی در عین حال یک ضرورت اس��ت. 
به نظر م��ن ایکس بی آرال هم ماننددیگ��ر فناوریها به زودی به 
یك الزام تبدیل خواهد شد کما اینکه االن در خیلی از کشورهای 

دنیا هم پیاده سازی شده است.
ام��ا ایکس بی آرال چ��ه کمکی می تواند به گزارش��گری کند؟ 
ی��ك بح��ث مبنای��ی وج��ود دارد که اس��اس حرکت به س��مت 
یکپارچه س��ازی و همگرایی است. دو س��ازمان یا دو مجموعه 
اگ��ر بخواهند تعامل مناس��بی با یکدیگر داش��ته باش��ند باید در 
الیه ها و سطوح مختلف کسب وکار، مفاهیم، داده و سرویس با 
هم تعامل داش��ته باشند. استانداردهای قبلی مانند ایکس ام ال 
ی��ا پی��ش از آن »اچ ت��ی ام ال« می توانس��تند تعامل پذیری را در 
بعضی الیه ها برقرار کنند ولی مزیت ایکس بی آرال این اس��ت 
ک��ه عالوه بر قابلیتهای اس��تانداردهای پیش��ین، امکان انتقال 

معنا را نیز فراهم می سازد.
به عن��وان مث��ال، زبان فارس��ی تشکیل ش��ده از یك س��ری 
مفاهیم، ساختار، گرامر و کد. اما وقتی به زبان فارسی صحبت 
می کنی��م و می خواهی��م مفهوم��ی را منتقل کنیم، یك س��ری 
ارزشها، هنجارها، و مفهوم در ذهن ما وجود دارد که ما اینها را 
در قالب کد منتقل می کنیم و اگر ساختار ذهنی ما با هم یکسان 
باش��د، یکدیگ��ر را درک و اس��تنباط می کنیم و انتق��ال مفهوم 

صورت می گیرد.
ایکس بی آرال کمك می کند تا چنین اتفاقی در سطح ماشینها 
بیفت��د. ایکس بی آرال کمك می کند تا ماش��ینها زبان یکدیگر را 
بهتر بفهمن��د. به خصوص در الیه پایگاه داده ها ایکس بی آرال 
کمك می کند که اگر اطالعاتی از یك سیس��تم اطالعاتی به یك 
سیس��تم اطالعاتی دیگر منتقل می ش��ود عالوه بر اینکه گرامر 
و کد درس��ت باش��د، الیه زیرس��اخت که همان الیه دانش��نامه 
کسب وکار است، هم درست منتقل شود. مفهوم »جریان وجوه 
نقد« با یک استاندارد معین در ایکس بی آرال جاسازی می شود 
تا همه کاربران بتوانند درک و برداش��ت یکس��انی از این مفهوم 

داشته باشند. 
ایکس ب��ی آرال تعامل پذی��ری بی��ن سیس��تمهای اطالعاتی 
مختلف را بس��یار تسهیل می کند. از سیستم حسابداری شرکت 
تا سیس��تمهای گزارشگری، سیستمهای نظارتی، سیستمهای 
حسابرسان، سیس��تمهای پردازش��گران داده های مالی، همه 
یکپارچ��ه می ش��ود و نی��ازی ب��ه ورود دوب��اره داده ها نیس��ت. 
بنابرای��ن دق��ت و درس��تی اطالع��ات در زنجیره گزارش��گری 

افزایش می یابد.
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اینک��ه چگونه می ت��وان فرهنگ س��ازی کرد، فک��ر می کنم 
ک��ه باید نس��بت به فن��اوری اطالعات در حوزه مال��ی یك اراده 
 قوی وجود داش��ته باشد. متأس��فانه با اینکه فناوری اطالعات 
تأثیر زیادی در حوزه های مالی داش��ته اس��ت اما هنوز از جانب 
متولیان امر خیلی جدی گرفته نشده است. تفکر مالی هنوز در 
قیدوبند کاغذ اس��ت و به اطالعات الکترونیک��ی اعتماد ندارد. 
با اینکه امضای دیجیتال قابل اس��تفاده اس��ت و قانون تجارت 
الکترونیکی آن را تأیید می کند ولی هنوز حس��ابداران با آن کنار 
نمی آین��د. من فکر می کنم که یك عزم ملی الزم اس��ت تا این 

اتفاق روی دهد.
توسعه به کارگیری ایکس بی آرال نیاز به عزم جدی گروههای 
مختل��ف تاثیرگ��ذار و تأثیرپذی��ر در زنجی��ره گزارش��گری مالی 
دارد. بای��د به خاطر داش��ت وقتی فناوری اطالع��ات می آید، از 
جمل��ه ایکس بی آر ال، ما باید با فرایندهای س��نتی گزارش��گری 
خداحافظ��ی کنیم. بای��د توجه کنیم که یك فراین��د غلط و یا یك 
فرایند نامناسب را کامپیوتری نکنیم. امروزه از طریق اتوماسیون 
در عرض 30 ثانیه یك پیام فرس��تاده می ش��ود اما یك ماه طول 
می کش��د تا گیرنده پیام روی آن اقدامی انجام دهد؛ پیش از این 
هم یك ماه طول می کش��ید، پس این چه فرقی کرده اس��ت؟ در 
بس��یاری موارد بایس��تی ابتدا بازنگری درخص��وص فرایندهای 

کسب وکار صورت گیرد و سپس فرایندها کامپیوتری شوند.

در بحثه��ای گزارش��گری مالی هم باید با یك نگاه وس��یع به 
موضوع نگاه کرد. اگر می خواهیم ایکس بی آرال را پیاده س��ازی 
کنی��م اول بای��د فرایندهای حس��ابداری و گزارش��گری مالی را 
بازنگری کرد. اگر یک سیستم جدید را سوار فرایندی نامناسب 
کنیم نباید امیدوار بود که به جایی برس��د و منافعی از آن حاصل 
 ش��ود. به قول یکی از اس��تادان که به ایران آمده بود، می گفت، 
ما نباید تکنولوژی را ببلعیم، بلکه باید تکنولوژی را هضم کنیم.
در سازمان بورس، دانش��نامه برای شرکتهای تولیدی تولید 
شده است. برای نشان دادن مفاهیم و مزایای ایکس بی آرال، 
مرک��ز اطالع رس��انی اینترنت��ی ب��ا آدرس XBRL.Seo.ir را 
راه اندازی کرده ایم. برای این پروژه 5 نرم افزار تهیه شده است. 
طراحی های الزم انجام ش��ده است اما درنهایت در گام بعد باید 

سعی کنیم شرکتها را در این فرایند وارد کنیم.
 نظری

در مورد مزایای گزارش�گری ایکس بی آرال صحبت ش�د. 
گزارش�گری الکترونی�ك با چه خطراتی روبه رو هس�ت؟ با 
ش�رایط محیطی ایران برای پیاده ک�ردن ایکس بی آرال با 

چه چالشهایی روبه رو هستیم؟
 عبدالهی

اگ��ر به مرکز اطالع رس��انی س��ازمان بین الملل��ی ایکس بی آرال 
مراجعه ش��ود، می بینید که حدود 100 کش��وردنیا ایکس بی آرال 
را در بخش��های مختلف پیاده س��ازی کرده اند. طبق بررسی ما، 
در ای��ن 100 کش��ور، 21 پروژه در بورس��ها، 20 پروژه در بانکها 
و نزدی��ك به 10 پ��روژه هم در بیمه و مالیات ب��وده و بقیه موارد 
هم در فعالیتها و زمینه های دیگر بوده است. به عبارت دیگر این 
روند روبه رشدی است که به زودی به یك الزام تبدیل خواهد شد.

خوش��بختانه ما دومین کش��ور در خاورمیانه هس��تیم که این 
فناوری را پیاده سازی کرده ایم. اولین پروژه در دبی پیاده سازی 

شده است.
یک��ی از مهمتری��ن چالش��ها، چالش��های مرب��وط ب��ه حوزه 
اینترنت اس��ت، یعنی چالش��های امنیتی خاص. ایکس بی آرال 
گزارش��گری مالی را در بس��تر اینترنت قرار می دهد. در محیط 
اینترنت مش��کل دستبرد و نفوذ و دس��تکاری داده ها را داریم. 
ابعاد امنیت اطالعات، اهمیت بسیار پیدا می کند و با استفاده از 
مکانیزمهایی که وجود دارد باید مخاطرات را به حداقل رسانید. 

گزارشگری مالی

خود یک هدف نیست

بلکه ابزاری است

 برای یک هدف باالتر
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به عنوان مثال، درسیس��تم کدال برای حفظ امنیت اطالعات از 
تکنولوژی امضای دیجیتال اس��تفاده می کنیم. کس��ی می تواند 
داده وارد سیس��تم کند که امضای دیجیتال و نام کاربری و رمز 

عبور داشته باشد.
موضوع چالشها باید در سطح مدیریت ارشد مطرح و بررسی 
ش��ود. چالش��هایی که مربوط به این حوزه اس��ت در سطح فنی 
نیس��ت و نباید فکر کرد که متولی امنی��ت اطالعات و یا متولی 
ایکس بی آرال یا بحث چالش��های مرتب��ط با آن فقط مربوط به 
بخش��های امنیتی فناوری اطالعات س��ازمان است. مدیریت 
ارش��د مس��ئولیت دارد و بای��د این مس��ئولیت را بپذی��رد و آگاه 
باشد. ش��رکت باید سیستمهای پش��تیبان را تقویت کند، مرکز 
داده داشته باشد، و سیس��تمهای خودکار نسخه گیری پشتیبان 

از داده ها تهیه کند.
 نظری

به نظر ش�ما این مخاط�رات در مقابل مزای�ای به کارگیری 
ایکس بی آرال ناچیز است؟

 عبدالهی 
بله، اگر خودمان را آماده کرده باش��یم. اس��تراتژیها باید محدود 
به دو حوزه باش��د. یکی اس��تراتژی پیش��گیرانه ک��ه باید نقاط 
آس��یب پذیر را شناس��ایی کرد و این نقاط آس��یب پذیر را کاهش 
داد. برای مثال از امضای دیجیتال استفاده شود، و از داده های 
مهم نس��خه پشتیبان تهیه گردد. یك سری استراتژیها هم باید 
معطوف به این موضوع باش��د که اگ��ر حادثه ای رخ داد، چه کار 
باید کرد که زیانها را به حداقل برس��انیم. باید طرحهایی داشت 
که اگر اتفاقی نظیر حمالت س��ایبری یا حوادث طبیعی رخ داد، 
بتوانیم کسب و کار را ادامه دهیم؛ مانند طرح مقابله با بحران و 

یا طرح تداوم کسب وکار.
 مهیمنی

وجود خطر در سیس��تمهای اطالعاتی را هم��ه قبول کرده اند. 
لیکن وقتی ی��ک تجارت چندصد میلیارد دالری روی اینترنت 
انجام می ش��ود و به ص��ورت لحظ��ه ای و به طور پیوس��ته پول 
در آن ردوب��دل می ش��ود، وقت��ی از طریق همی��ن اینترنت که 
هم��ه می دانند ایمن��ی کامل ندارد و قابل نفوذ اس��ت، روزی 4 
تریلیون دالر معامله انجام می شود، یعنی اکثر مردم مخاطره را 
پذیرفته اند. به دلیل اینکه ممکن اس��ت دزد مغازه تان را سرقت 

کن��د آن را تعطی��ل نمی کنید بلکه برای ایمنی بیش��تر از قفل و 
سایر وسایل ایمنی استفاده می کنید. 

بحث اینجاست که آیا فواید انتقال به فناوری ایکس بی آر ال 
ب��ه هزینه هایش می ارزد؛ که مطمئنًا ارزش آن را دارد. ما قادر 
خواهیم بود به آس��انی اطالعات مالی هر ش��رکتی را با گزارش 
شرکتهای دیگر در سراسر دنیا مقایسه و نتایج مقایسه را تحلیل 
کنیم؛ بدون آنکه به تغییر و تبدیل اطالعات نیاز داشته باشیم. 
مهمتری��ن ویژگی ایکس ب��ی آر ال در اینجاس��ت که یک چنین 
امکانی را فراهم می کند. فواید اس��تفاده از ایکس بی آر ال فقط 
در سطح ملی نباید در نظر گرفته شود بلکه جنبه بین المللی آن 

به دالیلی که اشاره شد به مراتب بااهمیت تر است.
ما در خاورمیانه دومین کش��وری هس��تیم که از این فناوری 
اس��تفاده می کنیم. البته به دلیل داشتن متخصصان بومی شاید 
بتوانی��م ادعا کنیم که ما اولین کش��وری هس��تیم که در صورت 
پیگیری مراجع ذیربط می توانیم اس��تفاده از آن را نهادینه کنیم 

و سرامد کشورهای منطقه بشویم. 
مزایای این کار به قدری زیاد اس��ت که هم��ه مخاطراتی که 
ممک��ن اس��ت در اینترن��ت با آن مواج��ه ش��ویم در مقابل این 
مزیته��ا ناچی��ز جلوه می کند و می ت��وان آنرا نادی��ده گرفت. در 

اصل رفتن به این سمت 
اس��ت.  اجتناب ناپذی��ر 
اگ��ر نخواهی��م از جامعه 
بمانی��م  عق��ب  جهان��ی 
فناوریه��ا  ای��ن  از  بای��د 
اس��تفاده کنی��م. به نظ��ر 
من در بخ��ش مالی این 
خ��وب  خیل��ی  فن��اوری 
برای  داد.  جواب خواهد 
اینکه سیستمهای مالی، 

سیستمهای ساخت یافته ای هستند و انطباقشان بسیار 
راحت تر اس��ت. ش��اید در بخش��های دیگر، چالشهای 
اجرای��ی ایکس بی آرال زیاد باش��د ول��ی در بخش مالی 

تصور نمی کنم با چالشهای زیادی مواجه شویم. 
 مداحی

درح��ال حاضر چ��ون در ایران صورتهای مالی براس��اس 

مهیمنی

هم اکنون با یک هرج ومرج 

در

سیستمهای اطالعاتی مالی 

شرکتها

 مواجه هستیم
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اس��تانداردهای ملی تهیه می ش��وند به همین جهت دانش��نامه 
ایکس بی آرال هم براس��اس اس��تانداردهای ملی تهیه ش��ده و 
در ح��ال تکمیل اس��ت. این دانش��نامه اج��زای مختلفی دارد. 
یک��ی از آن اجزا مرجع یا رفرنس عناصر اس��ت که عطف دادن 
تک تک اقالم صورتهای مالی اس��تانداردهای ملی می باش��د. 
درحال حاضر، در تدوین دانشنامه به استانداردهای بین المللی 
گزارش��گری مالی هم عطف داده شده است. به این ترتیب اگر 
استفاده کننده خارجی، صورتهای مالی ما را ببیند، متوجه میزان 
انطباق یا افتراق آنها با استانداردهای بین المللی می شود. البته 
در ای��ن جا بد نیس��ت اش��اره کنم که با توجه ب��ه مصوبه مجمع 
عمومی س��ازمان حسابرسی، ش��رکتهای ثبت شده نزد سازمان 
بورس شامل شرکتهای بورسی و فرابورسی مکلفند از زمانی که 
س��ازمان بورس اعالم می کند صورتهای مالی خود را مبتنی بر 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تهیه کنند. جلساتی 
در کمیته های تخصصی با اعضای جامعه حس��ابداران رس��می 
و نمایندگان س��ازمان حسابرسی داش��تیم در خصوص اینکه از 
چه گروه شرکتهایی شروع کنیم، و آیا به کارگیری استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی الزامی باشد یا اختیاری؛ که در گام 
اول قرار اس��ت ش��رکتها به ص��ورت اختیاری صورته��ای مالی 

تلفیقی را براساس استانداردهای بین المللی ارائه کنند.
پ��روژه ایکس ب��ی آرال در بورس از س��ال 86 ش��روع ش��ده 
اس��ت. در س��ازمان کارگروهی تش��کیل ش��د با تخصص مالی 
و حس��ابداری و فناوری اطالعات. یکس��ری کاره��ا در مرحله 
ش��ناخت انجام ش��د که تا ادبیات ایکس بی آرال درك ش��ود. از 
مش��اور خارجی هم استفاده ش��د و در نهایت در فاز اول پروژه، 
خروجیه��ای ایکس بی آرال برای ش��رکتهای تولیدی که بخش 
عم��ده ش��رکتها را تش��کیل می ده��د نهای��ی ش��د و از آبان ماه 
امس��ال منتشر می ش��ود. در ادامه هم پس از تکمیل دانشنامه 
س��ایر صنایع، باید دانش��نامه تولید شده به س��ازمان بین المللی 
ایکس بی آرال ارائه شود تا آنها هم تأیید کنند که از لحاظ فنی با 

قواعد ایکس بی آرال هماهنگی دارد.
در بحث امنیت اطالعات، در حال حاضر اطالعات ش��رکتها 
طبق روال موجود، در سیستم کدال تکمیل و ارسال می شود و 
بعد با نرم افزارها و برنامه هایی که در س��امانه کدال تعبیه شده، 
اطالعات مذک��ور به فرمت ایکس بی آرال تبدیل می ش��ود. در 

خارج از کش��ور س��ازوکارها و مؤسس��ه های حرف��ه ای مختلفی 
برای اعتبار دادن به اطالعات الکترونیکی وجود دارد که به نظر 
م��ن الزم اس��ت که در ایران ه��م در م��ورد به کارگیری فناوری 

ایکس بی آرال به طور جدی و پیگیر کار شود.
موض��وع دیگری ک��ه به عنوان چالش ایکس ب��ی آرال مطرح 
می باش��د بح��ث توس��عه دادن ی��ا افزودنیها ب��ه ایکس بی آرال 
است. ویژگی کلیدی ایکس بی آرال این است که قابلیت بسط و 
توسعه دارد. اگر شرکتهای مختلف به دلخواه خود یک مورد به 
دانشنامه اضافه کنند در نهایت ممکن است به جایی برسیم که 
مبنای یکسان گزارشگری در ش��رکتهای مختلف از بین برود. 
در واقع مراجع مختلف و بهره برداران مختلف باید در اس��تفاده 

از این ویژگی احتیاط کامل داشته باشند.
در ح��ال حاض��ر با رویک��رد فعلی ک��ه در تهی��ه خروجیهای 
ایکس ب��ی آرال دی��ده ش��ده، دغدغه ای��ن موض��وع را نداریم، 
چرا که دانش��نامه توس��ط شرکتها ایجاد نمی ش��ود که بتوانند به 
آن چی��زی بیفزایند. اما اگر قرار باش��د که خود ش��رکتها تبدیل 
اطالع��ات را انج��ام دهند و خروجی ایکس ب��ی آرال را نیز خود 
آنها به طور مس��تقیم به س��ازمانهای ب��ورس، نهادها، بانکها و 
مؤسسه های دیگر ارائه کنند این چالش می تواند مطرح باشد. 
یک��ی دیگر از نکات بس��یار مهم و ش��اید مهمت��ر از دو مورد 
قبلی، خطر درک نادرس��ت این تکنولوژی اس��ت؛ یعنی اینکه 
فکر کنیم که اطالعاتی که در قالب ایکس بی آرال ارائه می شود 
بس��یار دقیق و قابل اتکاست و هیچ مش��کلی ندارد. باید توجه 
داش��ت که ایکس بی آرال به کیفیت اطالعات توجه ندارد، مثاًل 
ممکن است رقم سود طبق استانداردها صحیح محاسبه نشده 
باش��د و یا رقم وجه نقد غلط باش��د. پس می��زان قابلیت اتکا و 
صحت اطالعات مبتنی بر ایکس بی آرال متأثر از میزان قابلیت 
اتکای سیستم اطالعاتی شرکت، سیستم کنترل داخلی و دیگر 

عواملی است که قباًل اشاره کردیم.
موضوع دیگر، وجود و در دسترس بودن نیروهای تخصصی 
اعم از داخل شرکتها یا در مراجع بیرونی است. زیرا به کارگیری 
فن��اوری اطالع��ات به نی��روی متخص��ص نی��از دارد. یکی از 
کاره��ای کلیدی که در س��طح حرف��ه و نهاده��ای حرفه ای ما، 
جامعه حس��ابداران رس��می، س��ازمان حسابرس��ی و س��ازمان 
بورس باید انجام ش��ود این اس��ت که حرفه حسابرس��ی باید از 
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نظر دانش فناوری اطالعات متحول شود. حرفه حسابرسی ما 
سنتی است و این با نیازهای روز حرفه و بازار سرمایه و شرکتها 

هماهنگی ندارد.
بس��یار مهم است که نیروهای تخصصی را در سطح حرفه و 
در س��طح ش��رکتها تربیت کرد که بتوانند همگام با پیشرفتهای 
تکنول��وژی فعالی��ت کنن��د. بح��ث فراه��م ک��ردن بس��ترهای 
نرم افزاری و س��خت افزاری هم یکی دیگر از نیازها یا به نوعی 
چالشی است که باید به آن پرداخته شود. موضوع ارائه خدمات 
اطمینان بخش��ی در فرایند گزارش��گری مالی مبتنی بر فناوری 
اطالع��ات باید م��ورد توجه قرار گیرد به گونه ای که در ش��رکتها 
ش��رایط الزم فراهم شود تا سیستمهای اطالعاتی آنها، چه در 

سطح فرایند و چه در سطح داده ها، اعتباربخشی شود.
کارب��ردی ک��ردن ایکس ب��ی آرال هم یک��ی از نکات بس��یار 
مهم اس��ت؛ به عب��ارت دیگر موفقی��ت پ��روژه ایکس بی آرال 
در گرو این اس��ت ک��ه آن را کاربردپذیر کنیم ک��ه در اینجا نقش 
فعال شرکتهای پردازش��گر و تحلیلگر و شرکتهای تأمین کننده 

سیستمهای اطالعاتی شرکتها تأثیر بسزایی خواهد داشت. 
 نظری 

برای قابل اطمینان بودن اطالعات، الزم است حسابرس 
نس�بت به اطالعات اظهارنظر کن�د. اطالعاتی که در قالب 
ایکس ب�ی آرال منتش�ر می ش�ود نی�ز بی نی�از از قضاوت و 
اظهارنظ�ر حس�ابرس نیس�ت. با ش�ناختی ک�ه از جامعه 
حرف�ه ای ای�ران دارید چه ق�در این آمادگی وج�ود دارد که 
در کنار این کوشش�هایی که برای اس�تقرار ایکس بی آرال 
صورت می گیرد حرفه حسابرس�ی هم بتواند سهم خود را 

انجام دهد.
 رحمانی

در ح��ال حاضر که قرار اس��ت اطالعات مالی حسابرسی ش��ده 
ش��رکتها به وس��یله بورس و با مسئولیت این س��ازمان در قالب 
ایکس ب��ی آرال تبدی��ل و منتش��ر ش��ود، این مس��ئله ای برای 
حسابرسان ایجاد نخواهد کرد. مسئله مربوط به زمانی است که 
حسابرس بخواهد اطالعات منتشرشده در قالب ایکس بی آرال 

را اعتباردهی کرده و تأیید کند. 
ک��رده،  منتش��ر  پی دبلیو س��ی  مؤسس��ه  ک��ه  گزارش��ی  در 
چالش��هایی مطرح ش��ده اس��ت. برای نمونه، اطالعاتی که در 

قال��ب ایکس بی آرال منتش��ر می ش��ود ممکن اس��ت مطابق با 
صورتهای مالی حسابرس��ی شده نباش��د؛ زدن برچسب ممکن 
است به درستی انجام نشده باشد، یا ناسازگار باشد یا یک سری 
اطالع��ات از قلم افتاده باش��د. چالش دیگر ممکن اس��ت عدم 
تطبی��ق الزامات اس��تانداردهای گزارش��گری مالی ب��ا الزامات 

ایکس بی آرال باشد.
در امری��کا کمیس��یون ب��ورس و اوراق بهادار برای تس��هیل 
راه اندازی ایکس بی آرال ، برای دو س��ال، از ژوئن 2009 تا 30 
س��پتامبر 2011، از شرکتها برای اشتباههایی که در گزارشهای 
منتشرش��ده در قالب ایکس بی آرال مرتکب شدند، از آنها سلب 
مس��ئولیت کرد. ب��ورس امریکا بخش��ی دارد با عن��وان بخش 
استراتژیک ریسک و نوآوریهای مالی، این بخش اشتباههایی 
را که در ایکس بی آرال مش��اهده شده، گردآوری و منتشر کرده 
اس��ت. مشاهده شده است که گاهی اوقات طبقه بندی اقالم در 
س��رفصل بدهکار و یا بستانکار اشتباه و یا جابه جا شده، یا یک 
بند افش��ا اصاًل برچس��ب نخورده و کاًل از قلم افتاده است. این 
بخش می تواند کمک کند تا اش��تباههای آنها را تکرار نکنیم یا 

به حداقل برسانیم.
م��ن خیل��ی خوش��حال نیس��تم ک��ه واژه نام��ه یا دانش��نامه 
ایکس بی آرال براس��اس اس��تانداردهای ملی طراحی می شود. 

آیا در بازار کارا

انتشار و دسترسی به اطالعات 

محدود به

 گزارشهای مالی دوره ای

 است



42

13
92

ی 
-د

ذر
6 آ

8 
ره

ما
ش

احساسم این است که باید یک کمی حوصله کنیم و اول تکلیف 
اس��تانداردهای بین المللی را روشن کنیم و بعد در باره دانشنامه 
تصمیم بگیریم. چون ش��رکتها به روش��هایی عادت می کنند و 

تغییر روشها مشکالتی را اضافه می کند.
زمانبندی انجام کار باید درست باشد تا دقت کار باال رود. اگر 
اشتباهها زیاد شود همه را مأیوس می کند و پروژه دچار مشکل 
خواهد شد. باید توجه داش��ت که شرکتهای نرم افزاری، بیشتر 
بر مراحل تولید اطالعات مالی تمرکز داشته اند و در زمینه ارائه 
اطالعات و تکنولوژیهای مربوط کار چندانی نکرده اند. سازمان 
بورس هم بیش��تر از دید ناظر و اس��تفاده کننده تمرکز دارد تا از 

دید یک تهیه کننده اطالعات.
راهکار جامعتر در مورد ریسکهای اطالعات، فرهنگ سازی 
و به کارگی��ری اس��تاندارد امنیت��ی ای��زو 27001 اس��ت. ب��رای 
اینک��ه چارچوبی برای امنیت اطالع��ات و حفظ محرمانه بودن 
اطالعات داش��ته باش��یم باید از اس��تاندارد 27001 اس��تفاده و 

پیروی کنیم.
پاردای��م گزارش��گری مالی در ح��ال تغییر یافتن اس��ت، در 
نتیجه پاردایم حسابرس��ی نیز باید تغیی��ر کند. بحث اصلی این 
اس��ت که باید فکر کرد که چه کار بایستی بکنیم و چگونه روشها 
را بای��د تغییر داد تا بت��وان از عهده تغیی��رات برامد و در محیط 
گزارش��گری الکترونیک اطمینان بخشی به وجود آورد. استفاده 
از فن��اوری اطالعات و ایکس بی آرال پروژه عظیمی اس��ت که 

جامعه حسابداران رسمی ایران باید در این زمینه کار کند.
 مداحی

کاری ک��ه اکنون در س��امانه کدال در حال انجام اس��ت عملیات 
تبدی��ل اطالع��ات مال��ی ش��رکتها به قال��ب ایکس ب��ی آرال از 
س��وی بورس می باشد. بسیاری از بورس��های دنیا این رویکرد 
را به کارگرفته ان��د. ای��ن رویک��رد در جهت کاه��ش هزینه های 
شرکتهاس��ت و اگر شرکت بخواهد خروجیهای ایکس بی آرال را 
ارائ��ه کند قاعدتًا باید هزینه ه��ای تأمین فناوری الزم را بپذیرد 

و پرداخت کند. 
وجود سیس��تم کدال و س��اختار آن فرصت خیلی خوبی برای 
اج��رای پروژه به وج��ود آورده اس��ت و امکانات آن بخش��های 
زیادی از نیازهای انتقال اطالعات ش��رکتها به ایکس بی آرال را 
فراه��م می کند. رویک��ردی که م��ا در گام اول انتخاب کرده ایم 

در این راس��تا اس��ت که از مزایای کدال اس��تفاده ش��ود و برای 
ش��رکتها ه��م هزین��ه ایج��اد نش��ود و در عی��ن حال ب��ا ارائه و 
انتش��ار خروجیهای ایکس بی آرال کمك ش��ود که تحلیلگران و 
پردازشگران از اطالعات آن اس��تفاده کنند و در مجموعه بازار 
و ش��رکتها و حسابرسان هم ش��ناخت کافی ایجاد شود و سپس 

شرکتها در این فرایند وارد شوند.
اگر ب��ورس تصمی��م می گرف��ت ایکس ب��ی آرال را مبتنی بر 
اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی اس��تفاده کند کار 
خیلی خیلی راحت تر می بود، چون بیش��تر ابزار الزم و دانشنامه 
آن موجود ب��ود. اما موضوع مهم این بود که اگر می خواس��تیم 
صبر کنیم تا تکلیف اس��تانداردهای بین المللی روش��ن ش��ود با 
ای��ن مخاطره مواجه می ش��دیم که پروژه عق��ب بیفتد یا اصاًل 
انجام نشود. از آنجا که سازمان بورس هزینه های انجام پروژه 
را عهده دار ش��ده بود و همچنین اس��تفاده از دانشنامه مبتنی بر 
استانداردهای ملی رویکردی پذیرفته شده در سطح بین المللی 

نیز می باشد، این رویکرد دنبال شد. 
نکته آخر اینکه، قرار نیس��ت در حال حاضر به دلیل استفاده 
از ایکس بی آرال تواتر گزارش��گری مالی در بورس تغییر کند یا 
بخواهی��م در زمانبن��دی ارائه اطالعات تغیی��ری بدهیم. بلکه 
ه��دف از به کارگیری ایکس ب��ی آرال ارتقای س��طح تحلیل در 
بازار س��رمایه و همچنین ارتقای به کارگیری فناوری اطالعات 
و اس��تفاده از فناوریهای نوین توس��ط ش��رکتها و حسابرس��ان 
بوده اس��ت. به عالوه ورود به فضای گزارش��گری الکترونیک 
و استانداردش��ده با رعایت الزامات ایمنی در ش��رکتهای بزرگ 
و بانکه��ا می تواند بیش��ترین 
بهب��ود  ب��رای  را  امکان��ات 
حسابرس��ی داخل��ی و رعایت 
داخل��ی  کنت��رل  الزام��ات 
فراه��م کند که خ��ود به ایفای 
مس��ئولیتهای قانونی مدیران 
و حسابرس��ان کمک بسزایی 

خواهد نمود.
 نظری

از حض�ور ش�ما و وقتی ک�ه برای این جلس�ه گذاش�تید 
سپاسگزاریم.

دکتر نظری

استفاده از ایکس  بی  آر ال

تا چه حد می تواند

به مقاصد گزارشگری مالی 

کمك کند




