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ارتقایگزارشگریبنگاه؛راهپیِشروارتقایگزارشگریبنگاه؛راهپیِشرو

ساختار
ارتقایافته،  ترکیب  و  بهبود  با  بین المللی گزارشگری مالی6،  بنیاد استانداردهای   •
باید هیئت استانداردهای بین المللی پایداری7 را ایجاد کند، از استقالل و موفقیت 
نظام راهبری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی )مانند هیئت نظارت و هیئت 
استانداردهای  تا  کند  استفاده  مالی(  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  بنیاد  امنای 

جهانی را توسعه دهد و زیست بوم چندپاره کنونی را بهینه کند.
• حمایت روشن از طرف نهادهای جهانی مانند سازمان بین المللی کمیسیونهای بورس 

اوراق بهادار و تامین سرمایه مناسب برای موفقیت ضروری هستند.
• هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری باید متمرکز بر استانداردهای گزارشگری 
هیئت  و  پایداری  بین المللی  استانداردهای  هیئت  بین  هماهنگی  بماند.  مالی 
از دوباره کاریها و شکافها، ضروری  برای پرهیز  بین المللی حسابداری،  استانداردهای 

است )مانند گزارش تفسیری مدیریت(.
شود  تعیین  باید  پایداری  بین المللی  استانداردهای  هیئت  استانداردهای  کاربردپذیری   •

)مانند بنگاه های کوچک ومتوسط8 در مقابل واحدهای تجاری با منافع عمومی9 (.
از  که  گزارشگری  حوزه های  با  باید  پایداری  بین المللی  استانداردهای  هیئت   •
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی استفاده می کنند و همچنین با دیگر حوزه ها 

مشارکت کند، تا به کارگیری و استفاده جهانی را تشویق کند.
درپیش  را  سازنده  قطعات  رویکرد  باید  پایداری  بین المللی  استانداردهای  هیئت   •
استفاده  آنها  از  و  کرده  کار  پیِش رو  ابتکارهای  افشای  الزامهای  و  تخصص  با  گرفته، 
آب وهوا11،  افشای  استانداردهای  هیئت   ، کربن10  افشای  پروژه  ازجمله  کند، 
هیئت  شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه13 و  ابتکار گزارشگری جهانی12، 

استانداردهای حسابداری پایداری14.

قطعات سازنده
بااهمیت  غیرمالی  اطالعات  برای  الزامها   :1 قطعه   •
تصمیمهای  ریسک،  نمایه  شرکت،  عملکرد  بر  متمرکز 
هیئت  مسئولیت  باید  بنگاه،  ارزش  خلق  و  اقتصادی 
کار  با  تمرکز  این  باشد.  پایداری  بین المللی  استانداردهای 
و  بوده  سازگار  حسابداری  بین المللی  استانداردهای  هیئت 

حمایت گسترده جهانی را به خود جلب خواهد کرد.
باید  پایداری  بین المللی  استانداردهای  هیئت   :2 قطعه   •
همچنین با توجه به الزامهای گزارشگری طراحی شده برای 
پرداختن به توسعه پایدار گسترده تر و بااهمیت و آثار شرکت 
بر اقتصاد، محیط و افراد، همکاری کند. این الزامها ممکن 
استانداردهای  هیئت  استانداردهای  در  نهایت  در  است 
استانداردها  به وسیله  یا  شود  گنجانده  پایداری  بین المللی 

تایید شود.
حوزه های  تکمیلی  الزامهای  باید  سامانه   :3 قطعه   •
پاسخگویی عمومی محلی  از  تا  باشد  پذیرا  را  گزارشگری 
حمایت کند. اینها نباید از قطعات 1 و 2 بکاهد، و ممکن 

است طی زمان در آنها جذب شود.
طریق  از  باید  غیرمالی  و  مالی  اطالعات  چارچوب:   •
اصول  شوند.  متصل  یکدیگر  به  مفهومی  چارچوب  یک 
گزارشگری یکپارچه و کار کارگروه افشای مالی مربوط به 

آب وهوا باید به عنوان نقطه شروع استفاده شوند.

حسابداری2  بین المللی  استانداردهای  هیئت  کنار  در  پایداری  بین المللی  استانداردهای  جدید  هیئت  برای  حسابداران1  بین المللی  فدراسیون 
فراخوان داده است

زمان برای یک راه حل جهانی اکنون اســت- تا به تقاضای ســرمایه گذاران، سیاســت گذاران و دیگر ذینفعان، برای یک ســامانه گزارشگری که 
اطالعات یکنواخت، مقایســه پذیر، اتکاپذیر و تضمین پذیر مرتبط با خلق ارزش بنگاه، توســعه پایدار و انتظارات درحال رشــد، پاســخ بدهیم. رویکرد 
چندپاره ، باعث تداوم ناکارامدی، هزینه های افزوده و کمبود اعتماد می شــود. کار مهم در حال انجام است )مانند معیارهای همنشینی جهانی اقتصاد/ 
شورای بین المللی کسب وکار3 ، کارگروه سازمان بین المللی کمیسیونهای بورس اوراق بهادار4، کار آماده سازی گروه مشورتی گزارشگری مالی 

اروپا5، و هم ترازی بین ابتکارهای پیِش رو در زمینه گزارشگری(، و این تالشها باید ادامه پیدا کند تا در نهایت به پدیدآمدن سامانه جهانی کمک کند.
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پانوشتها:
1- International Federation of Accountants (IFAC)
2- International Accounting Standards Board (IASB)
3- World Economic Forum’s International Business Council (WEF/IBC)
4- International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
5- European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)
6- International Financial Reporting Standards Foundation (IFRSF)
7- International Sus tain abil ity Standards Board (ISSB)
8- Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
9- Public Interest Entities (PIEs)
10- Carbon Disclosure Project (CDP)
11- Climate Disclosure Standards Board (CDSB)
12- Global Reporting Initiative (GRI)
13-  International In te grated Reporting Council (IIRC)
14- Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
15- Environmental, Social, & Governance (ESG)

منبع:
• Enhancing Corporate Reporting: The Way Forward, IFAC.org, 2021

رویکرد جهانی
جهانی  سامانه  هماهنگی  و  ساختن  برای  جدید  استانداردگذاری  هیئت 

منسجم گزارشگری شرکتی به هم  پیوسته، ضروری است.

کامل کردن زیست بوم
• راهبری شرکتی باید تکامل یابد تا نظارت اثربخش بر تعهدات گسترش یافته گزارشگری فراهم کند.

• کنترلهای شرکتی و سامانه های داده ارتقایافته، برای تولید اطالعات باکیفیت ضروری است.
• اطمینان بخشی، مولفه ضروری سامانه جهانی است. کار هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی، نقشی حیاتی ایفا خواهد 

کرد.
• استانداردهای گزارشگری و فرایندهای اطمینان بخشی باید به صورت دیجیتال آماده باشند.

• حسابداران حرفه ای و بنگاه ها باید به ارتقای شایستگیهای خود ادامه دهند تا این اطالعات جدید را آماده و اعتباردهی کرده و به طور نزدیک با 
متخصصان پایداری و دیگر زمینه ها کار کنند.

• فراهم کنندگان امتیازدهی، رتبه بندی یا شاخصهای پایداری/ محیطی، اجتماعی و راهبری15، باید پذیرای توسعه الزامهای جهانی گزارشگری 
باشند، تا اطالعات یکنواخت، مقایسه پذیر، اتکاپذیر و تضمین پذیر بتواند در کار آنها ترکیب شود.

• گزارشگری بخش عمومی نیز باید تکامل پیدا کند تا اطالعات جامعتری را الزام کند.


