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پاســخ فدراســیون بین المللــی حســابداران به 
مشورتخواهی انجمن حسابداری اروپا 

رئیس محترم،
با  خود  مشورتخواهی  به  پاسخگویی  برای  که  فرصتی  به دلیل 
بنگاه«  گزارشگری  برای  به هم پیوسته  »استانداردگذاری  عنوان 
مشورتخواهی  سند  در  که  همانطور  سپاسگزارم.  کردید،  فراهم 
 (IFAC) 1اشاره شده است، فدراسیون بین المللی حسابداران
در سال 2019 در پاسخ به این دیدگاه رایج، موضع خود نسبت به 
ارتقای گزارشگری بنگاه را مشخص کرد، که وقتی پای گزارشگری 
بنگاه در میان باشد، کسب وکار به شیوه همیشگی، گزینه به حساب 
از  که  گزارشگری  زیست بوم  که  دارد  باور  فدراسیون  نمی آید. 
به  شده،  تشکیل  گزارشگری  رقابتی  و  چندگانه  کاری  جریانهای 
آنها  یا ذینفعان  بازارهای سرمایه، شرکتها  منافع  به  بهترین نحو 
خدمت نمی کند. گزینه های مطرح شده در مشورتخواهی انجمن 
برای  بنگاه،  گزارشگری  سامانه  تغییر  برای  اروپا2  حسابداری 
پیشبرد گفتگو و کار میان ذینفعان مربوط در مسیر دستیابی به یک 

راه حل جهانی و منسجم، سودمند است.
گزارشگری بنگاه باید همه اطالعات مربوط درباره سازمانها 
که سرمایه گذاران و بازارهای سرمایه برای تصمیم گیری درباره 
تخصیص ســرمایه خود به آن نیاز دارند را ثبت کند. اطالعات 
باید مربوط، اتکاپذیر و مقایســه پذیر باشــد که بتوان برای آن 
معیارهای مناسب توسعه داد تا نتیجه گیریهای اطمینان بخش 

را تسهیل کند.
چالش این جاست که شرکتها اغلب بر یک مبنای غیریکنواخت 
و غیراتکاپذیر، موارد بسیار متفاوتی را افشا می کنند. این، هم 
به دلیــل وجود تعداد زیــادی از الزامات مربــوط به حوزه های 
گزارشــگری مختلف اســت، و هم به دلیل نبود استانداردهای 
دارای مقبولیــت گســترده در حوزه هــای مختلــف فراتــر از 

گزارشــگری مالی. نتیجه، کیفیت متغیر و نبود مقایسه پذیری 
است که منجر به هزینه و ناکارامدی بیشتر تخصیص سرمایه، 
هم برای شــرکتها و هم برای سرمایه گذاران، می شود. توازن، 
هماهنگی، همگرایی و ازهم گسیخته نبودن )با هدایت مراجع 

انتظام بخشی یا جور دیگر( هدف نهایی است.
هیئت از پیشــنهاد یک ساختار جهانی گزارشگری بر مبنای 
یک رویکرد یکپارچه و به هم پیوسته که در همه سطوح ساختار 
حاکم باشــد، حمایت می کند. اگرچــه هیئت رویکرد 4 را برای 
ساختار جهانی گزارشگری ترجیح می دهد، اما به ضرورت، این 
یک راه حل کامل نیســت. یک هیئت جداگانه اســتانداردهای 
بین المللی گزارشــگری غیرمالی بــرای تهیه اســتانداردها با 

چالشهای زیادی روبرو خواهد شد.
برای ساده سازی یک رویکرد یکپارچه، نیاز ضروری به یک 
زبان و فرهنگ واژگان مشــترک وجود دارد. استفاده از عبارات 
گزارشــگری »مالــی« و »غیرمالی«، یک تفکیــک مصنوعی 
اطالعات اســت که همیشه در درک مســیرهای ممکن برای 
عبور به ســمت جلو، برای ارتقای ســامانه گزارشگری بنگاه، 

سودمند نیست.3 
گزارشــگری و افشــا برای ســرمایه گذاران و فراهم کنندگان 
ســرمایه باید اطالعات بااهمیت مالی ارایه کند که ســه دیدگاه 
به هم متصــل خلق ارزش را پوشــش دهد: گزارشــگری مالی 
سنتی، محرکهای خلق ارزش )بازار مطلع و ارزش ذاتی(، و آثار 
گسترده تر که ارزش اجتماعی را نمایش می دهد. چنین عوامل و 
اطالعاتی دربرگیرنده مواردی اســت که در حال حاضر شرکت و 
سرمایه گذاران هردو، به آنها توجه دارند، و پیش بینی می کنند که 
برای عملکرد و ریسک و آثار مالی، بااهمیت باشد، و پیامدهایی 

که به احتمال، برای خلق ارزش در طول زمان مربوط است.
مفهوم پیوستگی در گزارشگری باید بر اساس یکپارچه سازی 

استانداردگذاری به هم پیوسته برای گزارشگری بنگاه
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این دیدگاه های خلق ارزش بنا شــود، به جای این که اطالعات 
»غیرمالــی« را به تنهایی در نظر بگیرد؛ از این رو فدراســیون 
رویکــرد 4 را بــه رویکــرد 3 ترجیح می دهد. تمرکز تالشــها 
در جهت نظارت و اســتانداردهای جهانــی باید بر خلق ارزش 
و اهمیــت مالی باشــد، جایی که عوامل بیرونــی و فعالیتهای 
کســب وکار دارای پیامدهای مالی و ریســک کنونی یا ممکن 
هســتند. بنابراین، همه اطالعاتی کــه به اهمیت مالی مربوط 
هســتند باید هم تراز با اطالعات گزارشگری مالی، سطح دقت 

باالیی داشته باشند.
پیشنهادهای هیئت برای پیشبرد گفتمان درباره استانداردگذاری 
برای گزارشگری بنگاه اینجا بیان شده است. پس از این، هیئت 

در انتظار ادامه تعامل با شما و دیگر ذینفعان مهم است.
مدیر اجرایی ارشد فدراسیون بین المللی حسابداران

پیشنهادها
پیشــنهاد 1: رویکــرد جهانی به اســتانداردگذاری 

بین المللی، راه حل بهینه است.
رویکرد  یک  از  به شدت  حسابداران  بین المللی  فدراسیون 
جهانی، در مقابل رویکرد منطقه ای یا محلی به استانداردگذاری 
»غیرمالی« حمایت می کند، ازجمله فرایند تدوین یک چارچوب 
استانداردهای  که  دالیلی  همان  به  استانداردها،  و  مفهومی 
بین المللی برای بلوغ گزارشگری مالی ضروری بودند. رویکرد 
منطقه ای یا محلی درنهایت منجر به ناکارامدی و هزینه های 
افزوده، هم برای شرکت و هم سرمایه گذاران می شود و ممکن 

است بازسازی آن در سطح بین المللی چالش برانگیز باشد.
هیئت موافق اســت که نظارت جهانی به شــکل یک »بنیاد 
گزارشگری بنگاه« نیاز است، تا گزارشگری مربوط به بازارهای 
ســرمایه و اهمیت مالی انجام شــود، تا تصمیمهای مربوط به 
تخصیص منابع در بازارهای مالی به ســوی خلق ارزش پایدار، 

بیشتر ممکن شود.4 
یک نهــاد نظارتی بین المللی دارای حمایــت و تامین مالی 
گســترده، قانونی و حافظ منافع عمومی، باید هم مســئولیت 
فعالیتهای مربوط به چارچوب مفهومی و هم اســتانداردگذاری 
را بر عهده داشــته باشــد. این نهــاد باید اختیــارات خود را از 
موسســه های چندجانبه مربوط کسب کرده، ارکان راهبری اش 

به وســیله آنها به تصویب رســیده و زیر نظارت این موسسه ها 
باشد. برای مثال، ترکیب هیئت نظارت که بر بنیاد استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی نظارت می کند، شامل نمایندگانی 
از مراجع انتظام بخشــی بورســهای اوراق بهــادار و همچنین 
کمیسیون اروپاســت. کمیته بازل به عنوان ناظر عمل می کند. 
انواع دیگری از نهادهای دارای منافع عمومی می توانند نظارت 

مربوط به اطالعات غیرمالی را ارتقا دهند.
مراجــع انتظام بخشــی نیــاز بــه اجــرای یــک رویکرد و 
اســتانداردهای جهانی دارد تا اطمینان پیدا کند که آنها به طور 
یکنواخت در سراســر حوزه های گزارشــگری پذیرفته شــده و 

به کارگرفته می شوند.
پیشنهاد 2: به یک چارچوب مفهومی برای گزارشگری 
بنگاه نیاز داریم که همه اطالعات مربوط را پوشش دهد، 
به  اتصال  که  پیامدی  و  است  مربوط  ارزش  خلق  به  که 

گزارشگری مالی را امکانپذیر می سازد.
یک چارچوب گزارشگری مفهومی مورد توافق گسترده موردنیاز 
است، که به وسیله یک طبقه بندی و دانشنامه اطالعات پشتیبانی 
شود. این چارچوب یک فرهنگ واژگان استاندارد فراهم می کند 
توسعه مقررات و  و  استانداردگذاری  به هماهنگی و هدایت  که 
بنیان  یک  همچنین  می کند.  کمک  بین المللی  و  ملی  الزامات 
سودمند برای دیجیتال سازی گزارشگری و افشا فراهم می کند.

این چارچــوب مفهومی، اصــول و مفاهیم مهمــی درباره 
»چگونــه گزارش کنیــم« با توجه بــه دامنه، مفهــوم و ارایه، 
فراهم می کند. این، مبنایی اســت برای »چــه چیز را گزارش 
کنیم«، که به وســیله اســتانداردها فراهم می شــود. معیارها و 
اندازه گیریهای اســتاندارد به خودی خود ناکافی هستند، به ویژه 
اگر در حال رقابت با چارچوبهای مفهومی کم دامنه ای باشند که 

از گروه های دیگری از معیارها پشتیبانی می کنند.
رویکــردی برای گزارشــگری بنــگاه که از نظــر مفهومی 
قدرتمند و مربوط باشــد، بــه آگاهی دادن دربــاره ترتیبات و 
فعالیتهای مناسب و شدنی استانداردگذاری کمک می کند. یک 
چارچوب مفهومی مورد توافق گســترده، زبان و مفاهیم مهم 
گزارشــگری، الزامات اطالعات، اهمیت و اصول گزارشگری 

را روشن می کند.
چارچوب مفهومی باید در شرایط مطلوب، مفاهیم و اصول 
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مهم دیگر اســتانداردها، چارچوبها و پیشــنهادهای داوطلبانه 
شامل پیشــنهادهای کارگروه موارد افشــای مالی مربوط 
به آب وهوا5 در زمینه موارد افشــای مالــی مربوط به آب وهوا 
را گردهــم آورده و هماهنــگ کنــد و همچنیــن چارچوبهای 
مفهومی کنونی برای گزارشگری مالی مطابق با استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی یا اصول پذیرفته شده حسابداری 

امریکا را در نظر بگیرد.
یکپارچه  گزارشگری  بین المللی  چارچوب   :3 پیشنهاد 
با  است،  مفهومی  چارچوب  چنین  برای  شروع  نقطه 

فرض به این که تنها چارچوب جامع گزارشگری است.
فدراسیون بین المللی حسابداران از ایجاد شورای بین المللی 
کرد،  کمک  آن  تاسیس  به  و  حمایت  یکپارچه6  گزارشگری 
برای  تا یک چارچوب جامع و فراگیر توسعه دهد، که مبنایی 
در  را  سازمانها  که  باشد  معیارهایی  و  توضیحی  اطالعات 
اطالع رسانی اثربخش تر توانایی خود برای خلق ارزش در طول 
زمان در میان همه سرمایه های مربوط، توانمند می سازد. طی 
بر  تمرکز  با  موفق  اقدامی  یکپارچه  گزارشگری  گذشته،  دهه 
تهیه کننده، برای تسهیل یک رویکرد جامع گزارشگری بنگاه 
بوده است، که گزارشگری را به راهبری بنگاه و مدیریت وصل 
می کند. تمرکز آن بر سرمایه های چندگانه )که همه جنبه های 
خلق  و  اطالعات،  اتصال  می دهد(،  پوشش  را  ارزش  خلق 
مفاهیم  مدل کسب وکار،  و  راهبرد  راهبری،  به  مربوط  ارزش 
مهمی هستند که باید در چارچوب مفهومی جامع گزارشگری 

بنگاه در آینده ادغام شوند.
چارچــوب بین المللــی گزارشــگری یکپارچه بایــد به عنوان 
ادغام کننده همــه جنبه های خلق ارزش درنظر گرفته شــود که 
نماینده عواملی هستند که تاثیر بااهمیتی بر جریانهای نقد آینده، 
و بنابراین بر ارزش بازار و ارزش ذاتی می گذارند. همچنین این 
رویکرد باید با روشــنی بیشــتر، آثار مثبت و منفــی بر جامعه و 
محیط را ادغام کند کــه انتظار نمی رود در کوتاه مدت بر عملکرد 
مالــی اثر بگذارند، اما برای هدف، اعتبــار و جواز فعالیت بنگاه 
در سطح گســترده تر مربوط هســتند، با این دیدگاه که این آثار 
گسترده تر، می توانند در نهایت آثار مالی بااهمیت داشته باشند.

بازنگری عمومی کنونی از چارچوب بین المللی گزارشــگری 
یکپارچه، فرصتی است برای فراهم کردن درونداد برای شورای 

بین المللی گزارشگری یکپارچه، در این زمینه که برای دستیابی 
چارچوب به این هدف، کــدام نیازها باید تغییر کنند. امیدواریم 
که شــورای بین المللی گزارشگری یکپارچه به طور مشخص به 
این موضوع بپردازد که نیازهای چارچوب چگونه باید تغییر کنند 

تا در چارچوب مفهومی متصل فراگیر جای بگیرند.
پیشنهاد 4: باید در مورد بهترین رویکرد برای دستیابی 

به نظارت جهانی توافق شود.
بدون گفتگوی چندجانبه بیشتر، اکنون روشن نیست که کدام 
راه حل برای ایجاد یک نهاد نظارت جهانی بر استانداردگذاری 

بین المللی، بهترین است.
گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  بنیاد  دامنه  گسترش   -1
مربوط  گزارشگری  جنبه های  دیگر  بر  را  نظارتش  تا  مالی، 
بنیاد  به این که  توجه  با  دهد:  گسترش  سرمایه  بازارهای  به 
این  دارد،  گسترده ای  حمایت  و  شده  تاسیس  حاضر  حال  در 
ممکن است یک راه به نسبت سریع برای تهیه استانداردها در 
حوزه های گسترده تر گزارشگری مربوط به خلق ارزش باشد. با 
وجود این، تالش، تامین مالی و اقدام درخورتوجهی که برای 
نباید دست کم گرفت. هرگونه  انجام این کار موردنیاز است را 
توسعه در ماموریت بنیاد نباید تالشها برای ارتقای گزارشگری 

مالی را منحرف کند.
تــا آن جا که به گزارشــگری مالــی مربوط می شــود، هیئت 
استانداردهای بین المللی حســابداری7 یــک استانداردگذار 
قانونی و برحق اســت. اطالعات درباره عملکرد مالی ممکن در 
آینده که هنوز در صورتهای مالی درنظر گرفته نشده است، اکنون 
در دامنه منافع کنونی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 
است و الزامات درون استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
شــاید پیش از این بعضی عوامل محیطی، اجتماعی، و راهبری 

و عوامل گسترده تر پایداری را درنظر گرفته باشد.8 
به جنبه های مربوط از گزارشگری مالی گسترده تر که به خلق 
ارزش مربوط می شود نیز در پروژه گزارش تفسیری مدیریت که 
بخشی از برنامه کار هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 
اســت، پرداخته شده اســت. این تالشــها همراه با پیشرفتها 
در چارچــوب بین المللی گزارشــگری یکپارچه، ممکن اســت 
تسریع شــود تا چگونگی گزارش این اطالعات در گزارشهای 
مدیریــت مانند گفتگو و تحلیل مدیریــت را ارتقا دهد. ارتباط 
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بیــن صورتهــای مالی و گــزارش مدیریت مهم اســت و باید 
تمرکز بیشــتری بر یکپارچه کردن حسابداری و اطالعات مالی 
با اطالعات آینده نگرتر در گزارشــگری مدیریت اعمال شود. 
افزون بر این، گزارش تفسیری مدیریت باید یک درونداد مهم 

دیگر برای توسعه یک چارچوب مفهومی متصل فراهم کند.
2- یک نهاد موجود یا کامال جدید و مجموعه ای از ساختارها، زیر 
برای مثال،  ضمانت موسسه های چندجانبه تاسیس می شود: 
را  خود  نقش  می تواند  یکپارچه  گزارشگری  بین المللی  شورای 
گسترش دهد تا ساختارهایی تهیه کند که نظارت و هماهنگی را 
برای سامانه گزارشگری بنگاه فراهم کند. شورا باید ساختارها، 
فرایندها و تامین مالی قانونی برای استانداردگذاری بین المللی 
در زمینه انواع سرمایه های غیرمالی را توسعه دهد. این گزینه 

نیاز به حمایت گسترده و متعهدانه دارد.
فدراســیون بین المللی حســابداران تمایل دارد در گفتگوها 
برای توســعه راه حلهای مانا در آینده شرکت کند. سه مالحظه 
مهم در مورد بهترین نقشه راه روبه جلو، موارد زیر خواهد بود:
• پیدا کردن اطمینان از این که منافع عمومی، بخش مهمی از 

ماموریت نهاد نظارت جهانی است،
• اقدام سریعتر برای پرهیز از شکاف بیشتر،

• دستیابی به ترتیبات راهبری و تامین مالی که به طور گسترده 
مورد توافق و حمایت باشند.

بین المللی گزارشگری  پیشنهاد 5: هیئت استانداردهای 
غیرمالی، نیاز به درگیرشدن و حمایت دیگران دارد.

به  می تواند  استانداردگذار  یک  که  است  نشده  قانع  هیئت 
استانداردهایی در همه حوزه های موردنیاز دست یابد، دست کم 
به  مربوط  استانداردهای  بین  شکافهایی  کوتاه مدت.  در 
طبقه های مختلف اطالعات وجود دارد که به طور عادی به وسیله 
ازجمله  می شوند،  استفاده  ذینفعان  دیگر  و  سرمایه گذاران 
گزارشگری پایداری، محیطی، اجتماعی و راهبری، کمی کردن 

و ارزشگذاری پیامدها، و داراییهای نامشهود و فکری.
توجه کنونی معطوف به پایداری، عوامل محیطی، اجتماعی 
و راهبری و آب وهوا است، زیرا بسیاری از ریسکهای درازمدت 
برای خلــق ارزش، به ایــن عوامل مربوط می شــود. در این 
حوزه ها در حال حاضر هیچ نهاد جداگانه ای وجود ندارد که همه 
اطالعات مربوط را پوشــش دهد، و چارچوبها و استانداردهای 

اختیــاری از نظر تعریف اصول، مباحث و دامنه گزارشــگری، 
متفاوت هســتند. مســائل وقتی پیچیده تر می شود که الزامات 
گزارشگری اجباری بین مراجع انتظام بخشی ملی و منطقه ای 

و بورسهای اوراق بهادار به میزان درخورتوجهی فرق می کند.
بنابرایــن، همان گونه کــه در نقطه نظر هیئت درباره ســند 
»ارتقای گزارشگری بنگاه« عنوان شد، نیاز فوری به اطالعات 
مربوط، اتکاپذیر و مقایســه پذیر وجــود دارد که بر مبنای یک 
مجموعه مشترک از اســتانداردها فراهم شده باشد، که نسبت 
بــه اطالعات اعتمــاد ایجاد کنــد و مبنایــی قدرتمندتر برای 

حسابرسی و اطمینان بخشی فراهم سازد.9 
با وجود این که هیئت رویکرد شــماره 4 در مشورتخواهی را 
ترجیح می دهد، ممکن اســت یک رویکرد چندبخشی نسبت 
به تدوین اســتانداردها و معیارهای استانداردشده درحوزه ها و 
بخشهای موضوعی مشخص نیاز باشد10 و از طریق شراکتهای 
دوجانبه یا دیگر شــراکتها و توافقها به کار گرفته شــود- شامل 
درونداد ســرمایه گذار و ذینفع مربوط، با تمرکز نوسازی شده و 
رویکرد آزاداندیش نســبت به همکاری، هماهنگی و تلفیق از 
طرف همه طرفهای درگیر، تا به بهترین نحو به منافع عمومی 

خدمت شود.
ابتــکار گزارشــگری جهانــی، و هیئت اســتانداردهای 
حسابداری پایداری11، از میان دیگر نهادهای درون و بیرون 
گفتمان گزارشــگری بنــگاه، دارای تجربه فراگیر در توســعه 
اســتانداردها برای پایداری و اطالعــات محیطی، اجتماعی، 
و راهبــری، از طریق فرایند انجام کار اســت که ذینفعان مهم 
را دربر می گیرد و در میان ســازمانهای تاسیس شــده مختلف 
قرار دارند که می توانند از تالشــها برای توسعه استانداردهای 
دارای مقبولیت جهانی در این حوزه ها حمایت کنند. می توان از 
تجربه و منابع این سازمانهای مختلف استفاده کرد تا اطمینان 
پیدا کنیم که در حوزه های موضوعی مختلف، این امکان وجود 

دارد که از نهادهای فعال موجود استفاده کنیم.
هرگونــه تالش بــرای توســعه اســتانداردها در حوزه های 
موضوعــی مختلف باید زیــر نظارت یک نهــاد جهانی انجام 
شــود تا اطمینان پیدا کنیم که هماهنگی و اتصال در چارچوب 
مفهومی وجود دارد. در طول زمان، ممکن اســت این امکان 
فراهم شود که به یک هیئت جداگانه استانداردهای گزارشگری 
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غیرمالی نقل مکان کنیم.
پیشنهاد 6: نواوری در نیازهای گزارشگری باید شکوفا 

شود تا از مربوط بودن آن در آینده اطمینان پیدا کنیم.
نواوری در گزارشگری همچنان اهمیت خواهد داشت و باید با 
و  بنگاه  از طرف جوامع مختلف شامل  رهبری فکر و پژوهش 
سرمایه گذار حمایت شود. برای مثال، چندین نواوری مختلف بر 
پیشرفت تفکر درباره اندازه گیری و ارزشیابی پیامد تمرکز دارند، 

ازجمله پیمان توازن ارزش21، و پروژه مدیریت پیامد31.
فعالیــت نــواوری نیاز به شکوفاشــدن درون یــا بیرون یک 
ســاختار اســتانداردگذاری دارد. ســازمانهای مختلف می توانند 
با توصیــه و تخصص خود به نهاد نظــارت جهانی و فعالیتهای 
اســتانداردگذاری مربــوط کمک کــرده و همچنین اشــخاصی 
ماننــد مدیــران، مدیران اجرایی ارشــد، مدیران مالی ارشــد، 
ســرمایه گذاران و متخصصان پایداری را درگیر سازند و حمایت 
کنند. درونداد از طرف سرمایه گذاران درباره این که چه اطالعاتی 
از دیدگاه اهمیت، مهمترین اســت نیز اهمیــت دارد. پژوهش 
مســتمر درباره پایداری، عوامل محیطــی، اجتماعی و راهبری 
و پیامد ممکن است درک و آموزش را بهبود ببخشد، به ویژه در 

میان شرکتها، سرمایه گذاران، مراجع انتظام بخشی و دیگران.
دیجیتالی شــدن نیــز به طــور اساســی در حــال متحــول 
کردن گزارشــگری برای شــرکتها و اســتفاده کنندگان اســت. 
استانداردهای داده مانند شــکل بندی الکترونیکی واحد در 
اروپا14، امکان ارایه گزارشــهای ساالنه در شکل بندیهایی که 
قابل خواندن به وســیله ماشین اســت را فراهم می کند. توسعه 
استانداردهای داده و دانشنامه ها در زمینه حوزه های موضوعی 
مختلف، همچنان اجازه متمرکزکردن داده در شــکل بندیهای 
داده ای باز، به منظور افزایش مقایســه پذیری را می دهد. این 
امر به شرکتها و سرمایه گذاران از طریق صرفه جویی در هزینه، 
ســرعت بیشــتر، اتکاپذیری و دقت، سود می رســاند. فرایند 
اســتانداردگذاری می تواند کمک کند تا اطمینــان پیدا کنیم که 
شاخصها و معیارهای کمی به طور یکنواخت درون یک سامانه 

ساختاریافته طبقه بندی تعریف شده اند.

پانوشتها:
1- International Federation of Accountants (IFAC)

2- Accountancy Europe
3- فدراسیون بین المللی حسابداران استفاده از این عبارتها در مشورتخواهی 
را ارجاع به این موارد تفســیر می کند: 1( گزارشــگری مالی سنتی )مطابق با 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی یا اصول پذیرفته شده حسابداری 
ایاالت متحد( و 2( همه دیگر شــکلهای معیارها یا موارد افشــای توضیحی 
مطابــق با ابتکار جهانی گزارشــگری (GRI)، هیئت اســتانداردهای 
حسابداری پایداری (SASB)، هیئت استانداردهای افشای آب وهوا 
(CDSB)، شبکه جهانی گزارشگری کسب وکار (WICI) یا استانداردها 

یا چارچوبهای سایر نهادها در زمینه گزارشگری بنگاه.
4- در طرفداری از یک راه حل جهانی، باید این را نیز بپذیریم که گزارشگری 
مالی به صــورت گســترده ای تابع مقبولیــت اســتانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی (IFRS) و اصول پذیرفته شــده حسابداری امریکاست. 
این استانداردها منجر به سطح باالتری از مقایسه پذیری بین اطالعات مالی 
شــده اند، اما به طور کامل با هم تلفیق نشــده اند و نیاز به تالشهای مداوم از 
طرف دو »مجموعه« )اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی و اصول 
پذیرفته شــده حســابداری امریکا( دارد، تا از تنوع منطقه ای در گزارشگری 

مالی پرهیز شود.
5- TaskForce on Climate-Related Financial Disclosures 
(TCFD)
6- International Integrated Reporting Council (IIRC)
7- International Accounting Standards Board (IASB)

8- بــرای مثال، مقاله نیک اندرســون (Nick Anderson) عضو هیئت 
اســتانداردهای بین المللــی حســابداری را مطالعه کنید کــه می گوید چگونه 
رویکرد بر مبنای اصول اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی به این 
معناست که به وسیله الزامات کنونی به تغییرات آب وهوایی و دیگر ریسکهای 
نوپدید پرداخته شده اســت، اگرچه چنین ریســکهایی به روشنی ارجاع داده 

نشده اند.
9- مشــورتخواهی عمومــی هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابرســی 
و اطمینان بخشــی دربــاره رهنمود پیشــنهادی با عنوان »اطمینان بخشــی 
گزارشگری مستقل گسترش یافته«، به کارگیری یکنواخت و باکیفیت استاندارد 
بین المللی خدمات اطمینان بخشی 3000 (ISAE 3000) )تجدیدنظرشده( 
با عنوان »خدمات اطمینان بخشــی غیر از حسابرسیها یا بررسیهای اجمالی 

اطالعات مالی تاریخی« را ترویج می کند.
10- هیئت استانداردهای حسابداری پایداری، معیارهای مخصوص صنعت 
را برای به حســاب گرفتن خطرات و فرصتهای بااهمیت مالی تعریف می کند. 
رویکرد آنها می گوید که تعریف یک مجموعه از معیارهای استانداردشــده در 

سطح بازار بین صنایع، چالش برانگیز است.
11- Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
12- Value Balancing Alliance
13- Impact Management Project
14- European Single Electronic Format
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