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مقدمه
هیئت امنای بنیاد اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی (IFRSF) در آخرین بررسی خود در ســاختار و اثربخشی، از سال 2015 تا 
2016، رویکرد فعلی هیئت اســتانداردهای بین المللی حســابداری (IASB) به گزارشگری گســترده تر بنگاه را تأیید کرد. به طور کلی، این 

رویکرد بین سازمانهایی مانند گفتمان گزارشگری بنگاه1 و شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه،2 مشترک است. 
همچنین، از این هیئت خواســته شــد تا نقش آینده خود را در چشم انداز گزارشگری گسترده تر بنگاه، بیشــتر بررسی کند.  هیئت استانداردها، 
هم اکنون در حال بررسی این مسئله است. برای اولین بار به صورت عمومی در خالل نشست این هیئت در مارس 2017، بر سر این مسئله بحث 

کردیم؛ اما هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم و هنوز هیچ چیز قطعی نیست. 
در ابتدا باید به این مســئله اشــاره کنم که هیئت از بابت اینکه پیوستگی گزارشــگری مالی در معرض خطر است، نگران نیست. دلیل اول این 
اســت که گزارشــگری مالی در اصل دربرگیرنده اطالعات تاریخیســت و شواهد مشهود عملکرد شرکت را نشــان می دهد. صورت سود و زیان، 

»محکم ترین« و مقایسه  پذیرترین منبع اطالعات برای سرمایه گذاران باقی خواهد ماند. 
دوم اینکه در گذر زمان، تمام ارزش خلق شده )و نیز تمرکز گزارشگری یکپارچه(، در نهایت در صورتهای مالی درج خواهد شد که البته بیشتر اوقات تأخیر زمانی 

درخور توجهی دارد. بنا به این دالیل، صورتهای مالی به احتمال زیاد منبع اصلی سرمایه گذاران و بستانکاران در ارزیابی عملکرد شرکت، باقی خواهند ماند.
چارچوب مفهومی 

با وجود این، هیئت استانداردها همیشه بر این مسئله آگاه بوده که گزارشگری مالی، محدودیتهایی دارد. ما در چارچوب مفهومی گزارشگری مالی 
خودمان بر این مسئله اذعان کردیم که هدف گزارشهای مالی، نشان دادن ارزش واحد تجاری نیست و استفاده کنندگان برای براوردهای خودشان 

باید به سراغ دیگر منابع اطالعاتی بروند3. 
حال این پرســش مطرح می شــود که چه اطالعاتی در صورتهای مالی از قلم می افتند؟ استفاده کنندگان به اطالعاتی درباره داراییهای نامشهود 
شــرکت )مانند راهبرد، الگوی کســب وکار یا دانش فنی(، نیاز دارند که بســیاری از آنها در حال حاضر در صورتهای مالی شناســایی نمی شــوند. 
همچنین، آنها می خواهند از محیط بیرونی اطالع داشته باشند؛ یعنی از وضعیت رقابت یا توسعه  اقتصادی که شرکت در آن فعالیت می کند. به طور 
کلی، اســتفاده کنندگان به دنبال اطالعات جدیدتری نســبت به اطالعات فعلی ارائه    شــده در صورتهای مالی، هستند. این عناصر بیشتر اوقات در 

گزارشگری یکپارچه درج می شوند. 
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بیانیه  حرفه ای
آگاهی ما از محدودیتهای گزارشــگری مالی، یکی از دالیلی اســت که این هیئت قدمهای محتاطانه ای در زمینه  گزارشگری گسترده تر 

بنگاه برداشته است. این کار را در سال 2010 و در زمان انتشار بیانیه حرفه ای با عنوان تفسیر مدیریت4، انجام دادیم. 
این بیانیه مدیران را تشــویق می کند تا زمینه ای برای صورتهای مالی فراهم کنند. همچنین، آنها را تشــویق می کند درباره  ماهیت 
کســب وکار، هدفها و راهبرد هایش، منابع مهم مالی و غیرمالی، ریســکهای مالی، عملیاتی، تجاری و راهبردی اصلی، شــاخصهای 

عملکرد و آینده  واحد تجاری، اطالعاتی ارائه دهد. 
تمام این عناصر اطالعاتی، مؤلفه های مهم گزارشگری یکپارچه هستند. در واقع، تفسیر مدیریت، به شرح زیر تعریف می شود:

“تفسیر مدیریت باید اطالعات یکپارچه ای5 را در اختیار استفاده کنندگان صورتهای مالی که فضایی برای صورتهالی مالی مربوط فراهم 
 می کند، قرار دهد )بند 9(.” 

نکته  جالب توجه دیگر، این است که در این بیانیه به روشنی اعالم شده که تفسیر مدیریت در محدوده  گزارشگری مالی قرار می گیرد. 
این کار را با ارجاع به بند 7 پیشــگفتار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی انجام می دهیم که افزون بر صورتهای مالی، به »دیگر 
گزارشگریهای مالی« اشاره دارد6. در این بند به روشنی اعالم کردیم که اطالعات ارائه شده در خارج از صورتهای مالی، ممکن است به 

تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان کمک کند. 
در این بین، فکر کردن درباره  گزارشگری یکپارچه نیز تکامل یافته و بسیار محکم تر شده است. طبق چارچوب بین المللی گزارشگری 

یکپارچه:
“هدف اصلی گزارش یکپارچه این است به تأمین کنندگان سرمایه  مالی توضیح دهد که چگونه سازمان در گذر زمان ارزش خلق می کند.”  
به اعتقاد من، تمرکز بر ارزش آفرینی و تأمین کنندگان ســرمایه به عنوان مخاطب گزارشــگری یکپارچه، با تعریف گسترده  هدفهای 
هیئت به طور کامل ســازگار اســت. نتیجه گیری من این اســت که زمینه  مشــترک درخور توجهی بین گزارشــگری مالی و گزارشگری 

یکپارچه، وجود دارد. 

گزارشگری یکپارچه
دنیا از زمان انتشــار بیانیه  حرفه ای تفسیر مدیریت در سال 2010، پیشرفت کرده است. عالقه  مندی به گزارشگری یکپارچه، روزبه روز 
و به ســرعت، در حال افزایش اســت. در این میان، چند سند مهم تهیه شــده اند که تفکر ما درباره  گزارشگری یکپارچه را بیشتر توسعه 
داده اند. مایلم به رهنمود گزارش راهبردی که از سوی شورای گزارشگری مالی بریتانیا تهیه شده، و البته چارچوب بین المللی گزارشگری 

یکپارچه متعلق به شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه، اشاره کنم. 
هر دو ســند یادشده راهنماییهای تفصیلی تری نســبت به بیانیه حرفه ای ما ارائه می کنند و به درهم تنیدگی عناصر گزارش یکپارچه، 
تأکید بیشتری دارند؛ به طور مثال، اینکه توسعه   محیط خارجی که شرکت در آن فعالیت می کند، چه تأثیری بر الگوی کسب وکار و راهبرد 

آن دارد. هر دو سند با شفافیت بیشتری به منابعی می پردازند که در صورتهای مالی درج نمی شوند. 
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آگاهی ســازمانها از تأثیر محدودیتهای محیطی و اجتماعی بر ارزش آفرینی در درازمدت، رو به افزایش است. تشکیل کارگروه 
ویژه برای موارد افشای مالی مرتبط با آب وهوا از سوی هیئت ثبات مالی، یکی از نمونه های درخور ذکر در این روند است. بیانیه 

حرفه ای تفسیر مدیریت ما به تأثیر محدودیتهای محیطی و اجتماعی بر ارزش شرکت، نپرداخته است. 
بنا به این دالیل، این هیئت در حال بررســی این مســئله اســت که آیا برای نشــان دادن این پیشــرفتها، باید بیانیه 
حرفه ای مــان را بــه روز کنیم؟ به نظرم برای این کار دالیــل الزم را داریم. در جایگاه خوبی قرار داریم تا مطمئن شــویم 
انطباق و ارتباط خوبی بین گزارشهای مالی و اطالعات غیرمالی، وجود دارد که معتقدم، در موفقیت گزارشگری یکپارچه 

ضروری است. 

سخن پایانی
در آخر، با بیان دو نکته ســخنانم را به اتمام می رســانم. اول اینکه به اعتقاد من، اگر بخواهیم بیانیه حرفه ای مان را به روز کنیم، 
باید پیروی از آن همچنان غیراجباری باقی بماند. تنها در این صورت اســت که گزارشــگری یکپارچه ممکن است موفق باشد. 
از آن مهم تــر، بــار دیگر تکرار می کنم که تا کنون تصمیمی در این بــاره نگرفته ایم و هیئت باید در این زمینه به دقت فکر کند. ما 
تجربه برداشــتن لقمه  بزرگ تر از دهان مان را داشــته ایم و به همین دلیل، برای افزودن برنامه  جدید به برنامه کاری  فعلی  خود، 

باید حواس مان را بسیار جمع کنیم. 

پانوشتها:
1- Corporate Reporting Dialogue (CRD)

2- International Integrated Reporting Council (IIRC)

3- فصل 1 بند 7 (OB7) چارچوب مفهومی برای گزارشگری مالی، بیان می کند: “هدف کلی گزارشهای مالی با مقاصد عمومی،  
نشــان دادن ارزش واحد تجاری گزارشــگر نیســت، ولی اطالعاتی را فراهم می کند که به ســرمایه گذاران، وام دهندگان و دیگر 

بستانکاران کنونی و آینده کمک می کند تا ارزش واحد تجاری گزارشگر را براورد کنند.”
4- Management Commentary

5- Integrated Information

6- دیگر گزارشــگریهای مالی، شامل اطالعاتی خارج از صورتهای مالی است که به تفسیر مجموعه  کاملی از صورتهای مالی یا 
افزایش توانایی استفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمهای اقتصادی کارامدتر، کمک می کند.

منبع:
Hoogervorst H., The IASB and Integrated Reporting, www.ifrs.org, 2017

9


