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نياز است تا حسابداری هم سو با تغييرات 
محيط کسب وکار پویایی اطالعاتی خود 
را حفظ کرده و بی تفاوت از کنار مسائل 
و پدیده هــای نوظهــور محيــط اقتصادی 
و اجتماعــی عبــور نکرده و در راســتای 
ارائه ی منصفانه ی آن ها در گزارش گری 
مالی پيش رو باشــد. یکی از مســائل بدیع 
و نوظهور کنونی محيط اقتصادی جهانی 
رشــد ســریع پدیده ی ارزهای دیجيتالی 
خصوصاً بيت کوین اســت که روز به روز 
بر حجم معامــالت و مبــادالت مبتنی بر 
این گونه ارزها افزوده می شــود. با توجه 
به رشــد روزافــزون اســتفاده از ارزهای 
دیجيتالــی الزامــات حســابداری باید به 
نحوی باشــد تا جنبه هــای گزارش گری 
مالی این مســأله را به خوبی پوشــش دهد 
.امروزه اســتانداردهای حسابداری نسبت 
به پدیــده ی ارزهــای دیجيتالــی چندان 
شفاف نيست. بنابراین این ضرورت حس 
می شود که اســتانداردگذاران حسابداری 
مرزهــای اســتانداردهای گزارش گــری 
مالــی را به طــور مســتمر توســعه دهنــد 
تــا مســائل نوظهــوری از قبيــل ارزهای 

دیجيتالــی به نقــض اصل افشــای کامل 
منجر نشــوند. به منظور جلوگيری از این 
موضوع نياز اســت تا محتوای اقتصادی و 
ماهيــت بيت  کوین توســط پژوهش گران 
حســابداری مــورد بحث و بررســی قرار 
گرفته و الزامات گزارش گری آن توسط 
استانداردگذاران تعيين شود تا با انعکاس 
صحيح و قابل مقایســه اطالعات مرتبط با 
ارزهــای دیجيتالــی در صورت های مالی 
مناسبی  درک  بتوانند  اســتفاده کنندگان، 
از تأثيــر این اقــالم در وضعيــت مالی و 
عملکــرد و جریان های نقــدی واحدهای 
تجاری داشته باشند.آن چه در این نوشتار 
به اختصار به بحث گذاشــته خواهد شــد 
مقدمــه ای دربــاره ی معرفــی موضوع و 
پــس از آن ابهامات موجــود در حوزه ی 
گزارش گری مالی ارزهای دیجيتالی نظير 

بيت  کوین خواهد بود.

•بیت کویــن، ارز دیجیتالــی و 
زنجیره ی بلوک

دیجيتــال  پــول  اوليــن  بيت کویــن 
ساخته شــده به صــورت غيرمتمرکز بوده 

و نشــانه ی موفقيت فن آوری در حوزه ی 
پولــی و مالی اســت. غيرمتمرکــز بودن 
به عنوان یکی از ویژگی هــای نوآورانه ی 
بيت کوین به این معنی اســت که ســرور 
متمرکزی که بيت کویــن در آن در حال 
اجرا باشد، وجود ندارد. بيت کوین ارزی 
دیجيتالی و غيرمتمرکز اســت به این معنا 
که هيچ شــخص یــا نهــادی در پس آن 
نبــوده و آن را حمایت یا کنترل نمی کند. 
هم چنيــن بيت کویــن توســط کاالهــای 
فيزیکی همانند کاالهای گران بها حمایت 
در   .)2015 فرانکــو،  )پــدرو  نمی شــود 
کنگــره ی  تحقيقــات  مرکــز  گــزارش 
آمریکا عنوان شــده که بيت کوین که ارز 
دیجيتالــی نظيــر به نظير و متن باز اســت. 
نظــام پرداختی بيت کوین یک ســامانه  ی 
خصوصی اســت، اما هيچ مؤسسه ی مالی 
سنتی متعارفی در تراکنش ها وجود ندارد. 
برخــالف ارزهای دیجيتالی اوليه که یک 
شخص یا موجودیت مرکزی داشتند، نظام 
بيت کوین کاماًل غيرمتمرکز است و همه ی 
تراکنش ها توســط کاربران نظام پرداخت 
بيت کوین انجام می شــود )گزارش مرکز 
پژوهش هــای مجلس 1393به نقل از الول 
و مورفــی 2013(. بيت کویــن موضــوع 
پيچيده ای اســت که رمزنگاری، مهندسی 
نرم افــزار و اقتصــاد را در هــم آميخته و 
پوشش داده اســت. بيت کوین ها نمونه ای 
از دارایی هــای دیجيتالی هســتند. دارایی 
دیجيتال، نوعی دارایی اســت که مالکيت 
آن بــه صــورت دیجيتالــی ثبت شــده و 
صاحبــان آن ها به طــور مســتقيم آن ها را 
از طریــق کليدهــای خصوصــی کنتــرل 

می کنند)پدرو فرانکو، 2015(.
پایگاه داده ی توزیع شــده ی بيت کوین 
می شــود.  ناميــده  بلــوک  زنجيــره ی 
تراکنش هــا تقریبــاً در هــر ده دقيقــه در 
بلوک هایی متشــکل از تراکنش ها پروژه 
بنــدی می شــوند. ایــن بلوک هــا حاوی 
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تراکنش هــا یکــی پــس از دیگــری در 
زنجيــره ای از بلوک هــا، کــه زنجيره ی 
ثبت می شــود.  ناميده می شــوند،  بلوکی 
)صفحــه ی 44 ارتبــاط بيــن بلوک ها را 
تشــکيل  رمزنگاری شــده  اتصال هــای 
می دهند )پدرو فرانکو، 2015(. ازآن جاکه 
موضوع محوری این جا بررســی موضوع 
فــوق از منظر گزارش گری مالی اســت، 
در بخش تعاریــف و توضيح بيت کوین، 
ارز و دارایی های دیجيتالی به همين ميزان 

اکتفا می شود.

بررســی بیت کویــن از منظــر 
گزارش گری مالی و حسابداری

یکی از موضوعاتی کــه فقدان آن در 
حوزه ی مقاالت و نوشــتارهای مربوط به 
حوزه ی ارزهای دیجيتالی به شــدت حس 
می شــود، پرداختن به جنبه ی حسابداری 
و گزارش گــری مالــی بيت کوین اســت 
و ازایــن رو در ایــن بخــش به ایــن جنبه 
پرداخته ایم. در پاســخ به این پرســش که 
بيت کوین در کدام یک از ســرفصل های 
صورت های مالی اساسی منعکس خواهد 
شــد، احتماالً اولين گزینــه ای که به ذهن 
متبــادر خواهد شــد این اســت که چون 
بيت کوین پول است پس در سرفصل نقد 
خواهد بود. طبق نظر آسموندسون و اونر 
)2012(پول، به طور خالصه، می تواند هر 
چيزی باشد که به عنوان یکی از موارد زیر 
به کار رود : الف( ذخيره ی ارزش به این 
معنی که مردم می تواننــد آن را ذخيره و 
بعد از آن اســتفاده کننــد، خرید خود را 
در طــول زمان هموار ســازند؛ ب( واحد 
حســاب، یعنی یک پایه و اساس مشترک 
برای قيمت ها فراهــم می کند؛ یا ج( ابزار 
دادوســتد یا وســيله ی مبادله، چيزی که 
مردم می توانند از آن برای خرید و فروش 
 Asmundson( با یکدیگر استفاده کنند
 .)and Oner, 2012, P 1, par 2

ازآن جاکه بيت کوین نوسان ارزش باالیی 
برای  مناســبی  دارد، نمی تواند وســيله ی 
ذخيــره ی ارزش باشــد. هم چنيــن عموم 
کاالها بر اساس بيت کوین قيمت گذاری 
نمی شوند. از طرفی، بيت کوین به اندازه ای 
فراگير نشده اســت که به یک ابزار رایج 
 ،2016،ASAF(برای دادوستد تبدیل شود
ص11 (. بنابرایــن امــروزه بيت کویــن و 
ارزهــای دیجيتالی هيچ کدام از شــروط 
ســه گانه ی پول مورد نظر آسموندسون و 
اونر را احراز نمی کننــد. از طرف دیگر، 
گزینه ی  بعدی معادل نقد بودن بيت کوین 
اســت. طبــق اســتاندارد بين المللی یکی 
از شــروط معــادل نقد بــودن ناچيز بودن 
ریســک تغيير در ارزش اســت. از آن جا 
که قيمت بيت کوین نوسان ارزش باالیی 

دارد، نمی تواند معادل نقد باشد.
بــا توجه به این که بســياری از افراد به 
بيت کوین از جنبه ی ســرمایه گذاری نگاه 
می کنند، گزینه ی بعدی سرفصل ابزارهای 
مالــی اســت .طبــق تعریف منــدرج در 
استاندارد بين المللی ابزار مالی، قراردادی 
اســت که برای یک واحد تجاری دارایی 

مالی برای واحد تجاری دیگر بدهی مالی 
یا ابزار مالکانــه ایجاد می کند. بيت کوین 
حق قراردادی دریافت وجه نقد یا ســایر 
دارایی مالی و تعهد قراردادی به پرداخت 
وجه نقد و ســایر دارایی هــای مالی هيچ 
واحــد تجاری نيســت. پــس  بيت کوین 
نمی تواند تعریف ابزار مالی را احراز کند.

می شــود،  مالحظــه  کــه  همان طــور 
بيت کویــن بــا تعاریــف ســرفصل هایی 
که انتظــار می رود با آن ها منطبق باشــد، 
هم خوانی چندانی ندارد. اما دو ســرفصل 
دارایی نامشهود و موجودی کاال می تواند 
بسته به شــرایط تا حدی پوشش دهنده ی 
باشــد.  بيت کویــن  طبقه بنــدی  بخــش 
بااین حــال، ایــن طبقه بنــدی نمی تواند به 
پوشــش جنبــه ی اندازه گيــری و ارائه ی 
اطالعات مربوط به بيت کوین منجر شود.

در مجمــوع می تــوان گفــت ظهــور 
پدیده هایــی هم چون ارزهای دیجتالی در 
عرصه ی اقتصــاد جهانی این پتانســيل را 
دارد تا به تعدیل و اصالح اســتانداردهای 
حســابداری جهت رفــع خألهای موجود 

منجر شود. 




	HESABDAR_No_311_&_312_1396_12_1397_12_pp_26_27_By_Shahin_Korzebor
	05-الگوریتم پویا

