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دوشنبه، 17 آذر 1393، با حضور نزدیک به هزار مدیر و کارشناس برجسته ی حرفه ی حسابداری ایران 36امین 
ســمینار سراسری انجمن حســابداران خبره ی ایران با عنوان "بازآفرینی مدیر مالی )CFO(" از ساعت 14:00 تا 
19:30 در تاالر خلیج فارس پژوهشــگاه نیرو برگزار شد. این سمینار در 2 نشست، 1 میزگرد، و 2 کارگاه طراحی و 
برنامه ریزی شده بود. همچنین، با توجه به تقارن برگزاری این سمینار با روز گرامی داشت حسابدار، پس از برگزاری 
این سمینار، "آیین گرامی داشت روز حســابدار" با حضور شرکت کنندگان در سمینار، اعضای انجمن، و میهمانان 
ویژه از انجمن ها، نهادها، و ســازمان های حسابداری ایران )از ساعت 19:30 تا 22:00، به صرف شام( برگزار شد. در 

ادامه، گزارش کامل این سمینار و آیین گرامی داشت روز حسابدار را می خوانید.
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بازآفرینی مدیر مالی  

آیین گرامی داشت روز حسابدار
CFO دوشــنبه 17 آذر 1393
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سخنرانی افتتاحیه
انجمن  ابوالقاسم فخاریان، رئیس شــورای عالی 

حسابداران خبره ی ایران
در آغاز سمینار، ابوالقاسم فخاریان، رئیس شورای عالی 
انجمن حسابداران خبره ی ایران، به ایراد سخن پرداخت. 
وی در ســخن رانی خود به تغییر و تحوالت دامنه دار در 
محیط های کسب وکار اشاره کرد، و در این ارتباط گفت: 
این تحوالت از جمله تشــدید رقابت، افزایش ریسک و 
مخاطرات، تغییرات در انتظارات سهام داران و ذی نفعان، 
اهمیت روزافزون دارایی های نامشهود، و توسعه ی فناوری 
اطالعات، محیط های کسب وکار را با پارادایم جدید روبرو 

ساخته است.
رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ی ایران 
در ادامه افزود: عالوه بر این تحوالت که بر ریســک های 
کسب وکار افزوده است؛ در شرایط امروز موضوع راهبری 
شــرکتی و ســازوکارهای آن به عنــوان رکن محوری 
هدایت و راهبری بنگاه مطرح می شود و شیوه ی اداره ی 

سازمان ها را سخت تحت تاثیر قرار داده است.
فخاریــان افــزود: بنا بــر تجارب جهانــی در چنین 
شــرایطی مدیریت مالی نقش محوری در پاسخگویی به 
این تحوالت و پیشبرد اهداف سازمان ها یافته است. وی 
به مقایسه ی رویکرد ســنتی و جدید وظایف امور مالی 
پرداخت و گفت: در رویکرد سنتی، امور مالی وظیفه دار 
ثبت و ضبط حســاب ها، کنترل کننــده ی مالی، تهیه ی 
بودجه هــای حجیم و انعکاس بی حاصــل مغایرات و نیز 
نهایتا انجام وظیفه ی قانونی تهیه ی صورت های مالی بود.

وی، تاکید کرد: ولی در شــرایط امــروز و با تغییر و 
تحوالت در شــرایط کســب وکار، مدیر مالــی یا همان 
CFO وظایف محوری همچون مشارکت فعال در تدوین 
راهبردها، تحکیم کنترل های داخلی، مدیریت بر استفاده 

از منابــع، ارزیابی عملکرد و پیشــبرد اهداف و برنامه ها، 
تامیــن مالــی و مدیریت حوزه، مشــارکت در مدیریت 
ریســک، و پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی ذی نفع های 

مختلف درونی و بیرونی است.
فخاریان با اشــاره ای به "کنگره ی جهانی حسابداران، 
2014" که آبان امســال در رم، ایتالیا برگزار شد، گفت: 
نخستین نشست این کنگره ی پرشکوه به بحث درباره ی 
نقش مدیران مالی در پیشبرد اهداف شرکت ها اختصاص 
داشت، که در آن مدیران مالی شرکت های بزرگ جهانی با 
برشمردن تجارب خود در انجام وظایف و مسئولیت هایی 
که گفته شــد، به نقش ویژه و تاثیرگذار مدیران مالی در 
ارتقای شفافیت، مسئولیت سنجی و پاسخگویی و تحکیم 
راهبری شرکتی در بنگاه هـــــا پرداختند. بنا بر تحلیل 
نشست هـــای کنگره، مـــدیران مالی امروز به معماران 
راهبرد کسب وکار، آموزگاران سازمان، و شرکای تجاری 

بنگاه تحول یافته اند.
وی گفــت: ولی به رغم این تحــول در نقش و جایگاه 
مدیر مالــی و حــوزه ی مدیریت مالی، در بســیاری از 
بنگاه های اقتصادی کشــور ما همچنــان مدیران مالی 
در محــدوده ی نگهبانان حســاب و کنترلر انجام وظیفه 

می کنند و جایگاه راستین خود را نیافته اند.
وی در فــراز پایانــی ســخنان خود گفــت: انجمن 
حســابداران خبره ی ایران با درک روشن از واقعیت هایی 
که اشاره شد و چشم انداز گشوده شدن درهای توسعه ی 
رابطه ی تجاری و اقتصــادی با جهان، بازآفرینی نقش و 
جایگاه مدیران مالی را موضـوع محوری سی و ششــمین 

سمینار سراسری خـــود قـــرار داده اســـت.
رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ی ایران 
در پایان از محسن قاسمی دبیرکل انجمن و دبیر اجرایی 
ســمینار، علی اصغر محمــودزاده دبیر علمی ســمینار، 

غالمرضا ســالمی رئیس کمیته ی سمینارهای انجمن، 
و همه ی کســانی کــه در برگزاری این ســمینار نقش 
داشــته اند تقدیر و تشــکر کرد، و روز حسابدار را نیز به 

همه ی حسابداران شادباش گفت.

گزارش دبیر علمی
علی اصغر محمودزاده

در ادامه، علی اصغر محمودزاده، دبیر علمی ســمینار، 
به ایراد ســخن پرداخت، و در آغاز گفــت: بدون تردید 
یکی از اصلی ترین و موثرترین ارکان هر همایش علمی، 
استادان، صاحب نظران، نواندیشان و فرهیختگانی هستند 
که به عنوان سخنران، عضو حاضر در میزگرد، و مدرس 
کارگاه  قبــول زحمت می کنند. الزم می دانم از عزیزانی 
که ماهرانه و با تحمل بسیار بر اساس تجربیات گران بها 
و دانش پرارزش خود بــا صرف زمان و انرژی، مطالب و 
مقاالت مفیدی را برای این همایش مهیا کردند، تشــکر 

ویژه داشته باشم.
دبیر علمی ســمینار ادامه داد: همواره یکی از اهداف 
مهم انجمن حسابداران خبره ی ایران در همه ی سال های 
فعالیت آن ایجاد پیوند بین دانشگاه و صنعت و برقراری 
هماهنگی و توازن بین محیط های علمی با بازار کسب وکار 
بوده است و پیوســته تالش شده است متناسب با  نیاز 
روز فعاالن حرفه و شــرایط موجود کشور، موضوع مهم 
و راهبردی را مشــخص کند و درباره ی آن همایشــی را 
تدارک ببیند. این همایش نیز با همین رویکرد طراحی و 
برگزار می شود. حسابداران و مدیران مالی، به طور بالقوه 
همواره می توانند نقش بسیار مهم و گاه شگفت انگیز در 

تدوین، تعدیل، و پیشبرد راهبرد شرکت ها ایفا کنند.
محمــودزاده افزود: به دنبال تغییراتــی که اخیرا در 
محیط سیاســی و اقتصادی کشــور ایجاد شــده است، 
بارقه های امید برای جان گرفتن دوباره ی شــرکت ها در 
چشمان منتظر و امیدوار فعاالن اقتصادی دیده می شود، 
و شــنیدن صدای آب در باریکه های ارتبــاط با اقتصاد 
جهانی مژده می دهد که زندگی، اقتصاد، حســابداری، و 
مدیریت مالی جاری اســت. از سوی دیگر، تغییرات هر 
چند آهســته در قوانین و مقررات و ورود ابزارهای نوین 
تامین مالی به بازار سرمایه ی ایران منجر به پررنگ شدن 
نقش مدیران مالی خواهد شــد و به نظر می رسد زمان 

بازتعریف جایگاه مدیران مالی فرا رسیده است. 
وی گفــت: در ادبیات حســابداری و مالــی تعاریف 
گوناگونی از مدیران مالی ارائه شــده است، و با توجه به 
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اندازه ی شرکت ها، کوچک، متوسط، بزرگ، یا غول پیکر 
در محیط های اقتصــادی و بازارهای مختلف، کارکردها، 
وظایف و انتظارات متفاوتی از مدیران مالی دیده می شود. 
ولی در همــه ی این تعاریف اتفاق نظــر وجود دارد که 
مدیریت ریسک، تدوین بودجه و برنامه ریزی، گزارشگری 
مالی، تجزیــه و تحلیل داده ها و اطالعات، مدیریت وجه 
نقد و مدیریت ســرمایه گذاری و در یک کالم، مدیریت 
منابع و مصارف واحد تجاری باید به عنوان اساسی ترین 

انتظارات از مدیران مالی تلقی شود.
وی در پایان گفت: این همایش به طور ســامان مند 
به 3 موضوع محوری "آن چه شایســته اســت مدیران 
مالی بدانند و آن چــه باید انجام دهند؛ یعنی، انتظارات 
از مدیران مالی"، "جایگاه مدیران مالی در حال حاضر و 
اختیارات و مسئولیت هایی که به آنان سپرده می شود"، 
و "مقایســه ی وضعیت موجود مدیران مالی در ایران با 
دیگر کشــورها" می پردازد. بر اساس این رویکرد، از بین 
مقاالت دریافت شــده و پیشنهادهای مبتنی بر پژوهش، 
موضوعاتی درباره ی نقش مدیران مالی در راهبرد مالی، 
ابزارهــای نوین تامین مالی، مدیریــت هزینه، مدیریت 
وجوه، گزارشــگری مالی، بهره برداری اثربخش ERP، و 
مقایسه ی تطبیقی جایگاه مدیران مالی در ایران با الگوی 
مطلوب جهانی انتخاب شد که در ادامه به تفصیل توسط 

سخنرانان محترم ارائه می شود.

نشست اول:
در نشســت اول مقاالت "راهبرد مالی" توســط داود 

مســگریان حقیقی؛ "نقش مدیر مالی در تامین مالی با 
استفاده از ابزارهای نوین" توسط علی رحمانی؛ "ابزارهای 
مدیریــت مالی برای اعمــال مدیریت هزینه" توســط 
ابوالقاســم فخاریان؛ و "مدیریت وجوه: وظیفه ی محوری 
مدیر مالی )مدیریت ســرمایه در گردش(" توسط حسن 

امیری ارائه شد.

جدی در زمره ی آزمون های حرفه ای نهادهای حسابداری 
بین المللی و دانشــکده های مطرح دنیا قرار گرفته است. 
از ایــن رو، در این مقاله با هدف طرح موضوع و دعوت از 
اعضای محترم حرفه برای گسترش و ترویج این شاخه ی 

مهم از مدیریت مالی مطالبی به اختصار ارائه شد.
به  طور کلی، موضوع محوری در راهبرد مالی شرکت ها 
انتخاب بهینه ترین ترکیب منابع تامین مالی برای ایجاد 
و توسعه ی کسب وکار، و نیز کاراترین شیوه ی بهره برداری 

از منابع مالی برای خلق ارزش اقتصادی است.
انتخــاب گزینه های مختلف تامیــن و مصرف منابع 
مالــی هر کدام ریســک هایی را، عالوه بر ریســک های 
ذاتی فعالیت های کسب وکار و رقابت در بازار، بر شرکت 
تحمیــل می کنند. بنابراین، یکی از مهم ترین عواملی که 
در طراحــی راهبرد مالی باید مدنظر قرار گیرد به تعادل 

رساندن این دو گروه از ریسک ها است. 
با توجه به این که هدف اصلی ارائه ی این مقاله بیشتر 
طــرح موضوع بود تا ورود به مباحث مفصل و تخصصی؛ 
از این رو، برای روشــن تر شــدن مطلــب در این ارائه از 
مدل چرخه ی حیات استفاده شــد که از ابزارهای رایج 
در برنامه ریزی راهبردی است. بر آن اساس کوشش شد 
ضمن شناسایی ریسک های کسب وکار در مراحل مختلف 
چرخه ی حیات گزینه های مناســب بــرای راهبرد مالی 

شرکت ارائه شود.

راهبرد مالی
داود مسگریان حقیقی

تحوالت گسترده در صحنه ی کسب وکار تاثیر بسزایی 
بر نقش مدیران بنگاه های اقتصادی بر جای نهاده است. 
در ایــن میان نقش مدیران مالی کــه از دیرباز عهده دار 
مسئولیتی حساس در اداره   ی بهینه ی شرکت ها بوده اند، 
نیز به ســرعت در شــرف بازآفرینی و دگرگونی اساسی 
اســت. مروری گذرا بر وبگاه های شرکت های صاحب نام 
در حوزه ی مشــاوره ی مالی و مشــاوره ی مدیریت و نیز 
انجمن ها و تشکل های حرفه ای حسابداری در گستره ی 
جهانی به خوبی شــکل گیری این رونــد و اهمیت آن را 

آشکار می سازد.
از جملــه نقش هایی که در نگــرش جدید از مدیران 
مالی انتظار می رود، ایفاگری مشــارکت فعال و اثربخش 
آنان به عنوان عضوی از تیم مدیریت ارشــد برای ترسیم 
جهت گیری های راهبردی شــرکت، انتخاب راهبرد های 
اثربخش در ســطح بنــگاه و کســب وکار، و نیز طراحی 
راهبــرد مالی به عنوان مکملی ضروری برای راهبرد های 

شرکت است.
مقوله ی راهبرد مالی دیر زمانی نیســت که به صورت 

نقش مدیر مالی در تامین مالی با استفاده از ابزارهای 
نوین

علی رحمانی 

گزارش36امین سمینار انجمن
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اعتبار خریدهای خارجی(
منابع مالی میان مدت:  

تسهیالت بانکی میان مدت  
فاینانس  
عاملیت  

منابع مالی بلندمدت:

سرمایه  
اندوخته ها  

سود انباشته  
اوراق مشارکت بلندمدت  

صکوک بلندمدت  
وام هاي بلندمدت  

انواع روش های تامین مالی:
1. وام های دریافتی از بانک های تجاری

2. تامین مالی تامین کننده و شرکت های مالی وابسته 
3. تامین مالی اعتبار صادراتی

4.اعتبارات اعطایی به خریدار توســط یک موسســه ی 
اعتبار صادرات

5. وام های اعطایی از ســوی بانک های توسعه ای ملی و 
بین المللی

6. تامین مالی مشترک
7. تسهیالت اعتباری سندیکایی

8. وام های پرداخت تولید و پیش پرداخت ها
9. ابزارهای تامین مالی کوتاه مدت

امروزه نگاه سازمان ها به مدیران مالی تغییر کرده است. 
طی یک روند تاریخی، نقش مدیران مالی از دفترداری و 
نگهداری حساب ها به مشارکت در شکل دهی به راهبرد 
شرکت تغییر یافته است. در نقش جدید، وظایف مدیران 

مالی شامل موارد زیر است:
1. پیش بینی و برنامه ریزی

2. ارزیابی سرمایه گذاری
3. هماهنگی و کنترل

4. تعامل با بازار سرمایه
مدیران مالی بر مبنای دیدگاه خود در همســویی با 
راهبرد کلی کســب وکار، روش های تامین مالی شرکت 
را انتخــاب می کنند. چهار جهت گیــری اصلی مدیران 
مالی برای مشــارکت در فرآیند راهبردگذاری شرکت و 

زمینه های مورد نیاز این جهت گیری ها عبارت است از:

طبقه بندی منابع تامین مالی:
منابع مالــی سرمایه ای   )1

منابع مالی بدهی  )2
منابع مالی مشتقه  )3
منابع مالی ترکیبی  )4

طبقه بندی منابع مالی بر حسب مدت:
منابع مالی کوتاه مدت:

اعتبارات تجاری )اعتبار از فروشندگان دارایی(  
تســهیالت بانکی کوتاه مدت و یوزانس )در گشایش   

10. تامین مالی از راه انتشار اوراق قرضه
11. اوراق قرضه های میان مدت

12. اوراق بهادار با پشتوانه دارایی
13. اجاره ها

14. سهام ممتاز
15. شراکت های محدود پیشرفته

16. شرکت های نسبی فعال در زمینه تحقیق و توسعه
17. طرح های اموال منفرد

18. تامین مالی سرمایه ای از طریق دریافت سپرده
19. وام دهی اسالمی

20. ارتقای اعتبار
در این ســخنرانی به نقش مدیران مالی در استفاده 
از ابزارهــای نوین تامین مالی با تاکید بر بازار ســرمایه 

پرداخته شد. 

جدول شماره 1
مبدل معمارچالش طلبپاسخگو

اختیارات
عموما از طرف مدیرعامل، 
اختیار کمی برای مشارکت 

در راهبرد دارند

اختیار زیاد از طرف مدیرعامل 
برای به چالش کشیدن

تایید )پذیرش( توسط 
رهبران واحدهای کسب وکار 

در فرایند راهبردگذاری

اختیار زیاد از طرف 
مدیرعامل یا هیئت مدیره 
برای شکل دادن به راهبرد

بستر

کسب وکار بسیار غیرمتمرکز 
است یا دیگر مدیران در 
درجه نخست مسئول 

راهبرد هستند

کسب و کار غیرمتمرکز یا 
بدون توجیه که به دنبال 
سرمایه از شرکت برای 

سرمایه گذاری های آینده است

امور مالی به عنوان یک 
شریک مؤثر در کسب وکار 

تلقی می شود

امور مالی یک همکار 
کسب وکار است و یک 
محدودیت کلیدی برای 

رشد کسب وکار به حساب 
نمی آید

  قابلیت مالی
موردنیاز

قابلیت برنامه ریزی و تحلیل 
مالی بسیار متمرکز 

برنامه ریزی و تحلیل مالی 
قوی و دسترسی به داده های 
مربوط برای ارزیابی ارزش 

و ریسک در برنامه ها و 
راهبردهای کسب وکار

قابلیت های مالی قوی برای 
همکاری با کسب و کار در 

برنامه ریزی راهبردی که توسط 
برنامه ریزی و تحلیل مالی قوی 

و تخصص تکمیل می شود

توانایی باالی مدیر مالی 
برای تاثیرگذاری بر 

کسب وکار برای تغییرات 
بنیادی راهبرد 

 قابلیت سازمانی
موردنیاز

قابلیت های راهبردی قوی 
در کسب و کار

قابلیت های راهبردی قوی در 
کسب و کار

شریک قوی در تامین مالی 
کسب و کار

ظرفیت جذب هر گونه 
تغییرات الزم در راهبرد و 
تغییر فرآیندها، سامانه ها، و 

ساختار بر این اساس

ابزارهای مدیریت مالی برای اعمال مدیریت هزینه
ابوالقاسم فخاریان

مایــکل پورتر یکــی از راهبرد های مهــم رقابتی را 
راهبرد پیشــرو بودن در مدیریــت هزینه مطرح کرده 
است. این امر با به کارگیری ابزار و فنون مدیریت هزینه 
که عمدتا از حوزه ی حسابداری مدیریت قابل دستیابی 

است، میسر می شود.
مدیریــت هزینه به مفهــوم به کارگیری موثر دانش 
و تخصــص حرفه ای و فنی بــرای برنامه ریزی/ کنترل 
و گزارشگری اســتفاده ی مطلوب از منابع و هزینه های 
انجام کسب  وکار و فعالیت های بنگاه یا سازمان است که 
ضمن آن همراه با کاهش هزینه های تولید محصوالت و 
خدمات باید ارزش بیشتری برای مشتریان و ذی نفعان 



7  حسابدار/ آذر1393

ایجاد شود.
در شرایط رقابتی امروزین که ضمن آن بهای فروش 
با ســازوکار عرضه و تقاضا و در عرصه ی رقابت تعیین 
می شود و رسیدن به سطح سود مورد انتظار سهامداران 
نیز امری حیاتی در دوام و پایداری شــرکت ها اســت، 
چالش بزرگ بنگاه ها پایین آوردن بهای تمام شده همراه 
با حفظ و گاه افزایش کیفیت است. این هنر مدیریت را 

»مدیریت هزینه« می نامند.
معمــاری و پیشــبرد مقوله ی مدیریــت هزینه در 
شــرکت ها بر عهده ی مدیر مالی اســت که با دانش و 
تخصص خــود و به کارگیــری ابزار و فنــون گوناگون 
حــوزه ی ســامانه ی اطالعاتی حســابداری می تواند با 
محقق کردن اهداف مدیریت هزینه در شــرکت، برای 

بنگاه اقتصادی نیز مزیت رقابتی ایجاد کند.
در این مقاله با توصیــف و تبیین مقوله ی مدیریت 
هزینه، زمینه ها، ابتکارات و اقداماتی که می تواند توسط 
مدیر مالــی برای اعمال موفقیت آمیــز مدیریت هزینه 

انجام یابد معرفی و تشریح شد.

وجود دارد. ولی بدون نقدینگــی ادامه ی حیات متصور 
نیست.

مدیریت نقدینگی شرکت فرآیندی را شامل می شود 
که دو جزء اصلــی آن دارایی های جــاری و بدهی های 
جاری است. از این رو، تحت عنوان »مدیریت سرمایه در 

گردش« نیز شناخته می شود.
هــدف اصلی مدیریــت نقدینگی، کســب نقدینگی 
مطلوب اســت. به گونه ای که شــرکت با مازاد یا کمبود 
غیرعادی نقدینگی روبرو نشــود. برای رســیدن به این 
هدف شرایطی الزم است که بعضی از آنها درون سازمانی 
و بعضی دیگر برون سازمانی و به عوامل محیطی بستگی 

دارند.
کسری ســرمایه در گردش پدیده ای است که صنعت 
خودرو آن را در دو دهه ی اخیر تجربه کرده است. در بعضی 
مقاطع زمانی این کسری طبیعی است و باعث بروز نگرانی 
نمی شود. ولی در چند سال گذشته، این کسری قابل تامل 
بوده است و موجب تاثیر بسزایی در فعالیت های عملیاتی و 

سرمایه ای این صنعت شده است.
در این مقاله با مقایســه وضعیت ســرمایه در گردش 
شــرکت های معتبر جهانی با صنعت خودرو ایران به مرور 
ریشه ها و مسائل این صنعت پرداخته شد و با تحلیل عوامل 

درونی و بیرونی نقش هر یک مورد واکاوی قرار گرفت.

نشست دوم:
در نشســت دوم، مقاالت "بازنگری در گزارشــگری 
مالی" توســط عطــاءاهلل مقبلی؛ "نقش مدیــر مالی در 
گزینــش و بهره برداری اثربخش ســامانه ی برنامه ریزی 
منابع بنگاه" توســط علی توکلی؛ و "مقایسه ی تطبیقی 
جایگاه مدیــران مالی در ایران با الگوی مطلوب جهانی" 

توسط علی ابراهیمی کردلر ارائه شد.

بازنگری در گزارشگری مالی
عطاءاهلل مقبلی

گزارش های مالی ســرآغازی بــرای تحلیل وضعیت 
مالــی، عملکرد مالی، و جریان وجــوه نقد واحد تجاری 
است. این گزارش ها باید پاسخگوی پرسش های اساسی 
مالی باشــند. از ایــن رو، گزارش های مالــی با توجه به 
نوع اســتفاده کنندگان و عالیق آنان به درون ســازمانی 
و برون ســازمانی تفکیک می شــوند. گزارش های مالی 
درون سازمانی صرفا برای استفاده و تصمیم گیری درون 
واحد تجاری تهیه و تنظیم می شوند، و گزارش های مالی 

برون سازمانی نیز برای اهداف گزارشگری بیرون از واحد 
تجاری صادر می شوند و عمدتا صورت های مالی اساسی 
هستند که ســهامداران، مقامات مالیاتی، و وام دهندگان 
بیشترین اســتفاده را از آن ها می کنند. صورت های مالی 
اساســی معموال بر مبنای اصول حسابداری پذیرفته ی 
همگانی و با رعایت استانداردهـــای حســابداری و برای 

استفـــاده ی عمومـــی تهیه و تنطیم می شـــوند.
از 1380، بــا الزامــی  شــدن رعایت اســتانداردهای 
حســابداری در ایران، صورت های مالی واحدهای تجاری 
باید بر مبنای این استانداردها تنظیم و منتشر شــود. از 1 
فروردین 1392 نیز همه ی شرکت ها و نهادهای مالی ثبت 
 شده نزد ســازمان بورس و اوراق بهادار و نیز شرکت های 
فرعی و وابسته ی آنها مجاز به تنظیم و انتشار صورت های 
مالــی تلفیقی یا مجموعــه ی مبتنی بر اســتانداردهای 
گزارشگری مالی بین المللی شده اند. گفتنی است، از آغاز 
1395 ناشــران بزرگ پذیرفته شــده در بــورس ملزم به 
تنظیم و انتشار صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای 

گزارشـگـری مالی  بین المللــی خواهند بود.
استانداردهای گزارشگری مالی و حسابداری به مرور 
زمان تغییر می کنند. از این رو، ضرورت دارد تهیه کنندگان 
گزارش های مالی خود را در ارتباط با این تغییرات به روز 
نگاه دارند. افزون بر این، در چند ســال گذشته مفاهیم 
نظری گزارشــگری مالی بخش عمومی و استانداردهای 
حسابداری آن نیز تدوین، تصویب، و ابالغ شده اند. در این 
مفاهیم نظری، دولت و واحدهای زیر مجموعه دولت به 
عنوان یک واحد گزارشگـــر ذکـــر شـــده اند که باید 

مدیریت وجوه: وظیفه ی محوری مدیر مالی )مدیریت 
سرمایه در گردش(

حسن امیری
نقدینگی و سودآوری دو شاخص کلیدی و مورد توجه 
مدیران و تحلیلگران است. البته بسیاری بر این باورند که 
نقدینگی از اهمیت بیشتری نسبت به سودآوری برخوردار 
اســت. زیرا شرکتی که سودآور نباشد بیمار است. با این 
حــال، احتمال این که بتواند به حیــات خود ادامه دهد 

گزارش36امین سمینار انجمن
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نسـبت به تهیه و انتشار گزارش های مالی اقــــدام کنند. 
در ایـران، الزامات استانداردهای حسابداری بخش عمومی 

از 1 فروردین 1394 به بعد الزم االجرا اسـت. 

تجزیه و تحلیل دالیل شکســت پروژه های سامانه ی 
برنامه ریزی منابع بنگاه  در ایران نشــانگر آن است که در 
نظر گرفتن پروژه های سامانه ی برنامه ریزی منابع بنگاه به 
عنوان پروژه ی فناوری اطالعات به جای پروژه ی کسب  وکار 
و عدم آماده سازی گروه مالی به  عنوان مشتری نهایی این 
سامانه و عدم شناخت درست گروه مالی از روش شناسی 
اجرایی و جایگاه و وظیفه ی آن گروه در انجام و نگهداشت 
این سامانه پس از زیر بار رفتن به عنوان اصلی ترین شاخص 

شکست پروژه ها محسـوب می شـــود.
در این مقالــه مروری گذرا بر تاریخچه ی برنامه ریزی 
منابع بنگاه و روش شناسی اجرایی و نقش کلیدی گروه 
مالی در اجرای موفقیت آمیز این پروژ ها شــد. سپس، بر 
چالش ها و فرصت های فوق العاده ای تاکید شــد که این 
فناوری برای بازمهندسی سازمان و ارتقای گروه مالی در 

اختیار سازمان می گذارد.

نگرش ســازمانی، عوامــل محیطــی، محدودیت های 
ســامانه های اطالعاتی و عوامل پرشمار دیگر همزمان با 

الگوی جهانی رشد نیافته است.
ایــن پژوهش به بررســی تطبیقی جایــگاه مدیران 
مالی در ایران با الگوی مطلوب جهانی پرداخت. در این 
مطالعه، الگوی مطلوب جهانی با مطالعات کتابخانه ای و 
جایگاه فعلی مدیران مالی در ایران به شــیوه ی میدانی 
استخراج شده بود. طبق یافته های این مطالعه، مدیران 
مالی در ایران بیش از آن که با مشــارکت در ســطوح 
راهبــردی بر بهبود عملکرد مالی و ایجاد ارزش متمرکز 
باشــند، زمان خود را صرف عملیات و کنترل های مالی 
می کنند. ســرعت بخشــیدن به اجرای اصل 44 قانون 
اساسی، کسب دانش روز، و مشارکت فعاالنه ی مدیران 
مالی در تهیه ی اطالعات مناسب برای تصمیم گیری های 
راهبــردی، کاهش فاصلــه ی نظریه تا عمــل، تقویت 
ســامانه های اطالعاتــی و ... همگی به عنــوان عواملی 
معرفی شدند که می توانند بر بهبود جایگاه مدیران مالی 
در ایران کمک کننــد و آن را به الگوی مطلوب جهانی 

نزدیک سازند.

میزگرد: زمینه ها و ســازوکارهای ارتقای نقش مدیر 
مالی در ایران

این میزگرد به ریاست غالمرضا سالمی عضو شورای 
عالی و رئیس کارگروه ســمینارهای انجمن حسابداران 
خبره ی ایران و با حضور آقایان، مجید میراســکندری، 
حجت اله صیدی، فــرزام زمانی، و بهزاد محمدی برگزار 

شد.
در آغاز این میزگرد مجید میراســکندری، حسابدار 
مستقل، حسابدار رسمی، و دبیرکل اسبق و عضو اسبق 
شورای عالی انجمن حسابداران خبره ی ایران مطالبی را 
درباره ی دوره های آموزشــی مرتبط با مدیران مالی در 
ایران و جهان ارائه کرد. ســپس، حاضران در میزگرد در 
پاسخ به پرسش های مطرح شده توسط رئیس میزگرد به 
بیان دیدگاه های خود درباره ی زمینه ها و سازوکارهــای 

ارتقای نقش مدیر مالی در ایران پرداختند.

کارگاه ها
در پایان سمینار، هم زمان با برگزاری میزگرد، دو کارگاه 
آموزشی کاربردی نیز با حضور پرشور جمع قابل توجهی 
از شرکت کنندگان در سمینار برگزار شد. چکیده ی مطالب 

ارائه شده در کارگاه ها به شرح زیر ارائه می شود.

مقایســه ی تطبیقی جایگاه مدیران مالی در ایران با 
الگوی مطلوب جهانی
علی ابراهیمی کردلر

جایگاه مدیران مالی در ســه دهه ی اخیر به فراخور 
تغییر در محیط کســب وکار، نگرش سازمانی و الزامات 
قانونی تغییرات قابل توجهی داشته است. امروزه مدیران 
مالی مشارکتی فعال در سطوح راهبردی سازمان دارند 
و بیش از آن که به عملیات و کنترل های مالی بپردازند، 
بر بهبود عملکرد مالی و ایجاد ارزش متمرکز هستند. با 
این حال، جایگاه مدیران مالی در ایران در ســه دهه ی 
گذشته به واسطه ی عواملی همچون ساختار اقتصادی، 

نقش مدیر مالــی در گزینش و بهره برداری اثربخش 
سامانه ی برنامه ریزی منابع بنگاه

علی توکلی   
ســامانه ی مدیریت منابع بنگاه به عنوان نسل جدید 
ســامانه های مالی و جایگزین سامانه های مالی سنتی و 
ســامانه های فناوری مدیریتی مطرح شدند و به عنوان 
مدرن ترین سامانه های مالی و حســابداری جهان مورد 
تایید و استفاده ی شــرکت های جهانی و منطقه ای قرار 

می گیرند.
افزون بر این، امروزه پیاده سازی سامانه ی برنامه ریزی 
منابع بنگاه به عنوان یک روش اصلی برای بازمهندســی 
ساختار ســتادی سازمان از ساختار وظیفه ای به ساختار 
فرآیندی محســوب می شــود و اجرای موفقیت آمیز آن 
ســازمان را آماده ی رقابت منطقــه ای و جهانی و اجرای 
سامانه های مدیریت پیشرفته ی تکمیلی مانند مدیریت 

راهبردی و مدیریت عملکرد می کند.
تجربه ی ده ساله ی پیاده سازی برنامه ریزی منابع بنگاه 
بین المللی در ایران )از نخســتین پــروژه ی برنامه ریزی 
منابع بنگاه در 1383 تا به حال( نشــانگر موفقیت کمتر 
از 50 درصد پروژه هایی اســت که به مرحله ی اجرا وارد 
شــده اند. این آمار با در نظر گرفتن پروژه هایی که مطرح 
شده اند ولی به مرحله ی اجرا نرسیده اند و متوقف شده اند 

حتی بسیار پایین تر است.
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هســتند که رویدادهای آتی و اقدامــات مدیریت لزوما 
به وقوع نمی پیوندند. ایــن اطالعات معموال برای مدت 
بیش از یک سال آینده تهیه می شوند و برای طرح های 
ســرمایه گذاری و توجیه افزایش سرمایه مورد استفاده 

قرار می گیرند.
در این کارگاه چگونگی تهیه ی صورت سود و زیان و 
ترازنامه پیش بینی شده تشریح شد. افزون بر آن، حداقل 
اطالعاتی که باید در این ارتباط تهیه و به حسابرســان 
ارائه شود نیز توضیح داده شد؛ اطالعاتی که حسابرسان 
بتوانند بر مبنای آن ها مطابق اســتاندارد حسابرســی 
3400 نســبت به آن اطالعات گزارش اطمینان بخشی 

صادر کنند.

کارگاه 2: ابزارها و نهادهــای تامین مالی جدید در 
ایران

علی نوروزی
قانــون بــازار اوراق بهادار جمهوری اســالمی ایران 
در تاریــخ 1 آذر 1384 بــه تصویب مجلس شــورای 
اسالمی رســید. طبق بند )21( ماده ی )1( این قانون، 
منظور از نهادهای مالی، نهادهــای فعال در بازار اوراق 
بهادار هســتند که از آن جمله می تــوان به کارگزاران، 
مشــاوران  بازارگردانــان،  کارگزاران/معامله گــران، 
ســرمایه گذاری، موسســات رتبه بنــدی، صندوق های 
شرکت های  سرمایه گذاری،  شرکت های  سرمایه گذاری، 
پردازش اطالعات مالی، شــرکت های تامین ســرمایه و 
صندوق های بازنشستگی اشاره کرد. این نهادهای مالی 
طی یک دهه ی گذشــته در بــازار اوراق بهادار ایران به 
مرور راه اندازی یا بازســازمان دهی شــدند و در تامین 
مالــی بنگاه های اقتصــادی از راه بازار ســرمایه به آنها 

خدمت رسانی می کنند. 
همچنیــن، طی یک دهه ی گذشــته ابزارهای مالی 
متنوعی نیز در چارچوب موازین شــرعی در بازار اوراق 
بهادار ایران طراحی شــده است که بنگاه های اقتصادی 
برای تامین مالی طرح های اقتصادی خود می توانند آنها 
را منتشــر کنند. از جمله ی این ابزارهای مالی می توان 
به اوراق مشــارکت، انواع صکــوک، اوراق اجاره، اوراق 

قرض الحسنه، و ... اشاره کرد.
هدف این کارگاه آشــنایی کاربردی مدیران مالی با 
ابزارهــا و نهادهای تامین مالی جدید در ایران به منظور 
انتخاب و بهره برداری در تامین مالی طرح های اقتصادی 

بنگاه ها بود.

کارگاه 1: تهیه ی اطالعات مالی آتی و اطمینان بخشی 
حسابرس درباره ی آنها )مطابق استاندارد حسابرسی 

)3400
منصور شمس احمدی

اطالعــات مالــی آتــی شــامل اطالعــات مالــی 

پیش بینی شــده و اطالعات مالی فرضی است. اطالعات 
مالی پیش بینی شــده مربوط به مواردی است که انتظار 
وقوع رخداد وجــود دارد و معموال صورت های مالی یک 
ســال آینده را در بر می گیــرد. اطالعات مالی فرضی بر 
اســاس مفروضات ذهنی تهیه می شوند و شامل مواردی 

میزگرد: زمینه ها و سازوکارهای ارتقای نقش مدیر مالی در ایران

کارگاه 1: تهیه ی اطالعات مالی آتی و اطمینان بخشی حسابرس درباره ی آنها )مطابق استاندارد حسابرسی 3400(

کارگاه 2: ابزارها و نهادهای تامین مالی جدید در ایران

گزارش36امین سمینار انجمن


