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اطالعات در مورد ســود ســهام اعم از جاری و آینده، از جمله موارد بحرانی برای تصمیم گیری ســرمایه گذاران اســت. سود ســهام به بازده مورد انتظار 
کوتاه  مدت و درک ســرمایه گذار از مسیر درازمدت فعالیت تجاری مرتبط است. رویه، راهبرد و خط مشی سود سهام، اغلب جایی است که می توان افشا را 

بهبود داد.
در نوامبر 2015، کارگاه گزارشــگری مالی شورای گزارشــگری مالی (FRC)، به دنبال ایجاد تغییر، به ارائه نشریه ای با عنوان افشای 
ســود سهام- خط مشی و رویه1 اقدام کرد. گزارش بر مبنای داده های 19 شرکت و 31 سازمان سرمایه گذاری تهیه شده بود. این گزارش، 
برای اطمینان بخشی از دقیق بودن خط مشی سودآوری درباره متغیرها، و انعطاف پذیری ذاتی رویکرد موردنظر نسبت به سود سهام و توضیح 

درستی رویکرد، بهبود افشای خط مشی سودآوری را پیشنهاد می دهد.
در اعمال خط مشــی، گزارش یادشده، افشای قضاوتهای انجام شــده و یک رویکرد مقیاس بندی شده برای تعریف وجه نقد در دسترس و 

سود تقسیم پذیر را توصیه می کند.

تغییرهای خرد یا کالن
در فصل دوم همین سال، کارگاه افشا، این موضوع را بررسی کرد که چگونه 313 شرکت عضو  از 350 شرکت اف تی اس یی (FTSE 350) ، پیشنهادهای 

سرمایه گذاران را پیاده کرده اند.
• 132 شرکت، برخی از پیشنهادهای افشای کارگاه گزارشگری مالی را پیاده کردند.

• آشــکارترین تغییر، گنجاندن یک ارجاع برای سود تقســیم پذیر یا ذخایر تقسیم پذیر بود، با 58٪  از 100 شرکت عضو اف تی اس یی 
(FTSE 100) که سطحی از افشا را انجام داده بودند )که از 40٪ در 2015 بیشتر بود(، و 48٪  که موارد زیر را افشا کرده بودند:

○ مبلغ سود/اندوخته تقسیم پذیر در شرکت مادر؛ یا
○ عنصرهایی از سود/اندوخته تقسیم پذیر که تقسیم پذیر نیستند؛ یا
○ ارجاع به اندوخته های تقسیم پذیر که آیا کافی و عمده بوده است.

• تغییر در 250 شــرکت عضو اف تی اس یی (FTSE 250) کمتر دیده می شــد. برای نمونه، تنها 30 درصد شــرکتها ســود تقسیم پذیر یا 
اندوخته ها را افشا کرده بودند.

• برخی شرکتها )از میان 350 شرکت اف تی اس یی(، افشای ریسک سود سهام یا معیارهای درنظرگرفته شده در تعیین خط مشی سود سهام را 
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بهبود بخشیده بودند.
• برخی شرکتها )از میان 350 شرکت اف تی اس یی(، یادداشتهای توضیحی درباره خط مشی تعیین شده برای سود سهام در محیط واقعی 

را وسعت بخشیدند؛ گرچه شرکتها ممکن بود بهبودهای بیشتری در این زمینه انجام دهند.

دامنه بهبود
در جریان بررسی، کارگاه افشا عرصه هایی را نیز مشخص کرد که شرکتها فرصت داشتند برای بهبود بیشتر در آنها گام نهند.

عرصه های اصلی موارد زیر را دربر می گرفت:
• تشــخیص پیوند صریح بین سود، ریســکهای اصلی و پایداری: گزارش بعدی کارگاه افشــا با عنوان »ریسک و پایداری )فصل 
چهارم 2017(، به اهمیت ارتباط میان مدل کسب وکار، ریسکهای مدل کسب وکار، و پیامدهای ممکن آنها بر پایداری اشاره خواهد کرد. 
ســرمایه گذاران درنظر می گیرند که راهبرد تقســیم سود باید عنصری از هر سه مورد اشاره شده باشــد: یا به عنوان یکی از پیامدها )مدل 

کسب وکار(، چیزی که ممکن است از ریسکها تأثیر بگیرد، یا به عنوان یک قسمت بااهمیت از امکان کاهش پاسخها )پایداری(.
• ارتقای افشــا درباره محدودیتها: یا از طریق تهیه جزئیات درباره پایداری سود ســهام، یا از طریق شفاف  سازی سطح سود/وجوه 

نقدی توزیع شدنی یا یکی دیگر از عوامل محدودکننده )به ویژه در 350 شرکت عضو اف تی اس یی(.
• یادداشــتهای توضیحی کامل تر در مورد معنی خط مشی در محیط واقعی: یا از طریق توضیح اینکه خط مشــی »پیش رونده« )یا توضیح معادل آن( در 
ارتباط با رشد چه معنی می دهد )به عبارت دیگر، چه چیزی آن را پیش رونده می سازد( یا روشن ساختن اینکه چگونه »نسبتهای بازده سهام« محاسبه می شوند. 
• ارتقای درک چارچوب و فرایند: از طریق مشــخص کردن محلی که ســود در گروه ایجاد می شــود، چگونگی جریان یافتن سود به 

شرکت باالتر، و هرگونه محدودیتهای مربوط )جاری یا ممکن( نسبت به آن جریان. 

نتیجه آزمون
کارگاه افشــا که با اســتمرار پیشرفتهای انجام شده به وســیله شرکتهای مشخص شده در مطالعه، ترغیب شده است، خوشــحال است که می بیند شرکتها 
به درخواســتهای ســرمایه گذاران برای افزایش شفافیت افشا در مورد سود/اندوخته تقسیم پذیر، پاســخ می دهند. مطالعه درباره پیاده سازی، سودمندی 

پروژه های کارگاه افشا را برای شرکتها و سرمایه گذاران نشان می دهد.
بهروشــها به توســعه ادامه می دهند. شرکتها باید به ارتقای افشا در این حیطه ادامه دهند و فصل گزارشگری سال جاری، بهترین زمان برای توجه به 

این موضوع است. جزئیات بیشتر را ممکن است در مطالعات پیاده سازی )شامل مثالهای افشا( در مرکز اطالع رسانی اینترنتی کارگاه افشا پیدا کنید.
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