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فدراسیون بین المللی حسابداران 

چگونه حسابداران حرفه ای به تقاضای رو به رشد برای اطمینان بخشی در مورد اطالعاتغیرمالی1 پاسخ می دهند؟ 
شماره اخیر نشریه حسابداری اروپا، فضای گزارشدهی و اطمینان بخشی اطالعات غیرمالی را تعیین و نقش حسابداران 
حرفــه ای را مورد بحث قرار می دهد. این مقاله شــش مرحله اصلی برای حســابداران حرفه ای فراهــم می کند تا به ارائه 
خدمات اطمینان بخشی برای اطالعات غیرمالی بپردازند و از کارشناسان می خواهد تا نظرشان درباره چالشهای موجود در 

عمل را ارائه کنند.

سیریدرگزارشگریاطالعاتغیرمالی
در سراســر جهان، شــرکتها به طور فزاینده ای پیرامون اطالعــات غیرمالی گزارش می دهند. ذینفعان شــرکتها، مانند 
ســرمایه گذاران و مشتریان، به طور فزاینده ای به دنبال چنین اطالعاتی برای تصمیم گیری هستند. در اروپا، گزارشگری 
مربوط به مســائل زیستمحیطی،اجتماعیوراهبری2 به تازگی با انتشــار دستورالعمل 95/2014/اتحادیهاروپا 
)EU/2014/95( در مــورد اطالعــات غیرمالی و تنوع اطالعات، گام مهمی به جلو برداشــته اســت. در حال حاضر، 

به تقریب 6000 شــرکت مجبورند اطالعات غیرمالی را طبق این دســتورعمل از سال 2017 گزارش دهند. این شرکتها 
باید اطالعات را حداقل، در زمینه های محیط زیســت، اجتماعی و کارکنان، احترام به حقوق بشر، مبارزه با پولشویی، و 

رشوه خواری افشا سازند. 
در حالی که تعداد درخور توجهی از این 6000 شــرکت دارای تجربه طوالنی در افشــای اطالعات غیرمالی هســتند، 
اما دیگر شــرکتها برای اولین بار با آن مواجه می شــوند. به کمک یک پروژه قبلی با عنوان »آنچه را که در واقع اهمیت 
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اطمینان بخشی مستقل اطالعات غیرمالی:

 تأمین اعتماد 
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دارد، افشا کن« نشریه حسابداری اروپا نشان می دهد که چگونه این الزامها را در یک گزارش مدیریت »مدل سازی شده« 
می توان به کار برد. 

ذینفعان گزارشگری به این بخش اطالعات عالقه مند هستند؛ اما می خواهند بدانند که آیا می توانند به آن اعتماد کنند. 
این اعتماد می تواند به وسیله اطمینان بخشی مستقل فراهم شود.

جنبههایاطمینانبخشیمستقل
دستورعمل اتحادیه اروپا، اطمینان بخشی مستقل در مورد اطالعات غیرمالی را الزامی نمی سازد. با توجه به متن قانونی، حسابرس 

رسمی باید بررسی کند که آیا اطالعات غیرمالی افشا شده است. 
نقش حســابرس رسمی در مورد ســایر اطالعات )غیر از صورتهای مالی(، در اســتاندارد بین المللی حسابرسی 720 با 
عنوان »مســئولیت حســابرس در ارتباط با سایر اطالعات«، مورد اشاره قرار گرفته است. آیا رعایت این استاندارد به معنی 
رعایت الزام دســتورعمل یادشده اســت که حسابرس رسمی بررسی کند آیا اطالعات غیرمالی ارائه شده است؟ برای درک 
کامل پیامدهای واقعی دســتورعمل بر کار حســابرس رســمی، تجزیه وتحلیلهای بیشتری الزم اســت. اما هم اکنون نیز 
می توان گفت که اقدام برای »بررسی« اطالعات غیرمالی، اطمینانی در مورد گزارش اطالعات غیرمالی فراهم نمی سازد. 
حسابرس، روشهای حسابرسی خاصی را که برای به دست آوردن اطمینان درباره سایر اطالعات طراحی شده است را انجام 

نمی دهد. 
در دســتورعمل، کشــور عضو اتحادیه اختیار دارد که بخواهد اطالعات غیرمالی از طریق تأمین کننده مســتقل خدمات 
اطمینان بخشــی، »رســیدگی« شود. اگر این اختیار اعمال شــود، رسیدگی یادشــده منجر به یک قرارداد اطمینان بخشی 

می شود که به ارزش گزارش می افزاید و اعتماد ذینفعان به اطالعات غیرمالی را باال می برد. 
تا به امروز، روشــن نیست که اختیار یادشده در کشورهای مختلف اروپایی چگونه مورد استفاده قرار گرفته است. نشریه 
حســابداری اروپا، قصد دارد در مورد این پرســش به تحقیق بپردازد؛ زیرا به تحلیل بیشــتری نیاز دارد. در واقع، بعضی 
از کشــورها، به عنوان مثال ایتالیا و فرانســه، رســیدگی اجباری را انتخاب کرده اند؛ اما ممکن اســت به این معنی باشد که 

متخصص اطمینان بخشی روش انجام کار متفاوتی را به کار ببندد.
شــایان ذکر است که بسیاری از شــرکتهای بزرگ اروپایی حتی بدون هیچ تعهد قانونی، یک شخص ثالث مستقل را به 
کار گرفته اند تا در مورد گزارشــهای اطالعات غیرمالی افشاشده در گزارش پایداری، گزارش مدیریت، شاخصهایاصلی

عملکرد3 و غیره، خدمات اطمینان بخشی ارائه کنند.

نقشمتخصصاطمینانبخشی
حرفه حســابداری برای پاســخگویی به نیازهای اطمینان بخشــی اطالعات غیرمالی مجهز اســت؛ اما ابتدا، اطالعات 
غیرمالی باید به درستی گزارش شده باشد. از آنجا که نقش حرفه حسابداری در مورد اطالعات غیرمالی به وضوح تعریف 
نشــده است، این کار فرصتی برای حرفه فراهم می آورد تا با شرکتها در زمینه این نوع مسائل کار کند تا اطمینان حاصل 

شود که داده های گزارش شده اتکاپذیر، کامل است و با شواهد مناسبی پشتیبانی می شود. 
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متداولترین اســتاندارد برای اطمینان بخشــی در مورد گزارش اطالعات غیرمالــی،استانداردبینالمللیخدمات
اطمینانبخشــیتجدیدنظرشــدهISAE 3000( 3000( با عنوان »خدمات اطمینان بخشی به جز حسابرسی و 
بررسی اجمالی اطالعات مالی تاریخی« است. استانداردهای دیگری نیز ممکن است برای بررسی موضوعهای خاص 
در ارتباط با اطالعات غیرمالی، اســتفاده شوند، برای نمونه،استانداردبینالمللیخدماتاطمینانبخشی 3410 
)ISAE 3410( با عنوان »خدمات اطمینان بخشــی در مورد گازهای گلخانه ای«، برای اطمینان بخشــی در ارتباط با 

خدمات مرتبط با گزارشــهای گاز گلخانه ای. افزون بر این، در حوزه های گزارشگری معین، قوانین یا الزامهای قانونی 
مورد نیاز در سطح ملی وجود دارد. 

از آنجا که گزارشــگری و اطمینان بخشــی در مورد اطالعات غیرمالی هنوز در راه اســت، در عمل برخی تفاوتهای 
واقعــی در روش برخورد متخصصان اطمینان بخشــی با این نوع خدمات وجود دارد. چالشــهای مهــم و تأثیرگذار بر 

خدمات اطمینان بخشی به اطالعات غیرمالی شناسایی شده و در درست بررسی، بیشتر است. 
اول، تنوع اســتانداردهای گزارشــگری و چارچوبهــای موجود ممکن اســت موجب ایجاد مســائل حرفه ای برای 

متخصصان اطمینان بخشی در تعیین رویکرد و محدوده کارشان شود.
دوم، بلوغ فرایند گزارشــگری بر روند اطمینان بخشی تأثیر می گذارد. ایجاد سامانه های گزارشدهی مناسب، چالش 
تأمین کنندگان اســت. از آنجا که اطالعات جمع آوری شــده از طریق سامانه های در حال دگرگونی گزارشگری، ممکن 
اســت به اطالعات ناقص یا غیرقابل اتکا منجر شــود، احتمال می رود خدمات اطمینان بخشی با محدودیتهای ذاتی 
روبه رو شــوند. فقدان سامانه های گزارشگری قوی بر این نکته که آیا شواهد مناسب و کافی قابل جمع آوری است، اثر 

می گذارد. 
افزون بر این، مدیریت شــرکت اســت که تعیین می کند دامنه، موضوع و معیارهای مناسب برای مقاصد گزارشدهی 
چه باشــد. با این حال، ارزیابی اینکه آیا انتخابهای مدیریت برای خدمات اطمینان بخشــی مناسب و درخور هستند، 

موضوعی چالش برانگیز است.

پانوشتها:
1- Non-Financial Information )NFI(
2- Environmental, Social, and Governance )ESG(
3- Key Performance Indicators )KPIs(
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