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ارتقای گزارشگری بنگاهارتقای گزارشگری بنگاه

قطعات سازنده پایداری: تشویق اطالعات پایداری یکنواخت، 
مقایسه پذیر و قابل اطمینان بخشی

رویکرد قطعات سازنده

متمرکز بر 

چندذینفع 

گزارشگری 

پایداری 

زمینه ای مربوط  اطالعات  و  افشا، شاخصها  موارد 
به توسعه، آثار یا اهداف سیاست عمومی پایداری

• استانداردها یا رهنمود جهانی
• الزامهای خاص حوزه گزارشگری

مالی  بااهمیت  عملکرد  معیارهای  و  افشا  مباحث 
درپاسخ به پیامدهای پایداری مرتبط با ارزش بنگاه
استانداردهای  در  پایداری  رهنمود  و  استانداردها   •

بین المللی گزارشگری مالی

هم کنش پذیری

متمرکز بر 

سرمایه گذار

 اطالعات پایداری 

بااهمیت برای 

ارزش بنگاه

بر  پایداری متمرکز  هم کنش پذیری بین گزارشگری 
چندذینفع و اطالعات پایداری بااهمیت برای ارزش 
اجازه  شرکتها  به  سرمایه گذار،  بر  متمرکز  و  بنگاه 
یک  درباره  را  خاصی  اطالعات  یک بار  که  می دهد 
موضوع مشخص پایداری جمع اوری کنند و از همان 
زیر  گزارشگری  الزامهای  به  پاسخ  برای  اطالعات 

هرکدام از قطعات 1 یا 2 استفاده کنند.

گزارشگری ارزش بنگاه را 
برای سرمایه گذاران و دیگر 

فراهم  کنندگان ارزش بنگاه، ممکن 
می سازد:

آن دسته از مولفه های پایداری که برای 
بنگاه  درازمدت  و  میان  کوتاه،  ارزش 

بااهمیت هستند را شناسایی می کند

اطالعات  از  یکنواخت  خط مبنای  یک 
قابل اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران 
تدوین  جهانی  سرمایه  بازارهای  و 
می کند )ازجمله از طریق استانداردهایی 
استانداردهای  هیئت  به وسیله  که 
 (ISSB) پایداری  بین المللی 
بین المللی  استانداردهای  زیرمجموعه 

گزارشگری مالی تهیه خواهند شد(

اطالعات کیفی درباره راهبری، راهبرد 
و مدیریت ریسک مولفه های بااهمیت 

پایداری را دربر می گیرد.
اهداف عملکردی و معیارهای کّمی 
پایداری،  بااهمیت  برای مولفه هــای 
هم بین صنایع )برای مثال، مشــابه 
اصلی همنشینی جهانی  معیارهای  با 
اقتصــاد( و هم خــاص صنعت )برای 
مثال، مشــابه با هیئت استانداردهای 
حسابداری پایداری( را دربر می گیرد.

گزارشگری چندذینفعی درباره 
توسعه پایدار را ممکن می سازد:

بر  گزارشگر  واحد  پیامدهای 
را که در  افراد  و  اقتصاد، محیط 
حال حاضر در قطعه 1 نیستند، 

ثبت می کند

حوزه  به وسیله  است  ممکن 
گزارشگری در حمایت از اهداف 
ملل  سازمان  پایدار  توسعه 
اهداف  یا   (UN SDGs) متحد 
مشخص سیاست عمومی )مانند 
اروپا(،  اتحادیه  سبز  معاهده 

الزامی شود

رهنمود  یا  استانداردها  می تواند 
)با  باشد  جهانی  کاربردپذیر 
پایداری  ابتکارهای  از  استفاده 
مانند  گسترده،  مقبولیت  دارای 

اقدام گزارشگری جهانی(.
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توسعه، آثار و متمرکز بر 

سیاست چندذینفع 

عمومی پایدار گزارشگری پایداری 

قطعه

قطعه

متمرکز بر سرمایه گذار 

اطالعات پایداری 

دارای اهمیت برای 

ارزش بنگاه

اصول 

پذیرفته شده 

حسابداری 

مالی

ارزش 

بنگاه
+

از دریچه های متفاوت  مسائل پایداری را می توان 
نگریست:

توانمندسازی سامانه جامع گزارشگری شرکت

ذینفع،  فشارهای  مانند  شرایطی  زمان،  طی 
بر  سرمایه گذار،  ترجیحهای  تغییر  و  انتظام بخشیها 
الزام گزارشگری  نوع  دریچه ای که مربوط ترین است و 
اثر  است،  کاربردپذیرترین  که  سازنده(  قطعه  )یعنی 

می گذارد.
می شود،  کادر  بیرونی ترین  وارد  کرین  انتشار  مثال: 
می شود؛  آگاه  اقلیمی  تغییرات  به  نسبت  جامعه  وقتی 
درنظر  به  شروع  سرمایه گذاران  که  وقتی  وسطی،  کادر 
در  خود  تصمیمهای  در  صفر  خالص  انتقال  گرفتن 
زمینه تخصیص دارایی می کنند؛ و کادر کوچک، وقتی 
شده  پذیرفته  اصول  )زیر  مالی  پیامدهای  است  الزم 

حسابداری مالی( در صورتهای مالی بازتاب پیدا کنند.

استانداردها، رهنمود یا الزامهای دارای کاربردپذیری 
جهانی یا خاص حوزه گزارشگری

گزارشگری درباره آثار واحدتجاری بر اقتصاد، محیط و 
افراد، که در ارزش بنگاه دیده نشده است

گزارشگری درباره آن دسته از مسائل پایداری 
که در عملکرد درازمدت، ارزش برای بنگاه خلق 

می کنند یا آن را کاهش می دهند و ممکن است 
سرمایه گذاران آنها را در تصمیمهای سرمایه گذاری 

یا رای گیری سهامدار در نظر بگیرند

در حال حاضر به عنوان 
مقادیر پولی در 

صورتهای مالی و موارد 
افشا ارائه شده است

IFRS   ISSB  اصول پذیرفته شده حسابداری مالی    استانداردهای

اطالعات برای 
فراهم کنندگان 
سرمایه مالی و 
تصمیم گیری 

اقتصادی

)یکپارچه با 
گزارشگری مالی، 
تا تصویر کاملتری 

از ارزش بنگاه خلق 
کند(
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