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استانداردگذاریبههمپیوسته

برایگزارشگریبنگاه

نگرانیهای  و  بشر  حقوق  محیطی،  فرسایش  آب وهوا،  تغییر 
شرکتها،  رشد  حال  در  جهانی  نگرانیهای  ازجمله  اجتماعی، 
جامعه  و  انتظام بخشی  مراجع  سیاستگذاران،  سرمایه گذاران، 
شهری است. افزون بر این، دارائیهای نامشهود که در درون 
ایجاد می شوند، بخش اصلی ارزش بازار شرکتها شده است. در 
پاسخ، صدها چارچوب گزارشگری و استاندارد برای اطالعات 
غیرمالی توسعه داده شده است که منجر به سردرگمی و امکان 

ارایه اطالعات نادرست می شود.
سند »استانداردگذاری به هم پیوسته برای گزارشگری بنگاه« 
به دنبال راهی برای هماهنگی، منطقی ســاختن و تلفیق تعداد 
زیــاد نواوریهای گزارشــگری غیرمالی، خلــق یک مجموعه 
مرکزی از معیارهــای جهانی و وصل کــردن این اطالعات به 

گزارشگری مالی است.
چرا: عوامل موجد نیاز به کنش

• مسایل فوری و خطرهایی که بر کسب وکارها در سطح جهان 
اثر می گذارد،

• شرکتهایی که بر محور ذینفعان گسترده تر تحول پیدا می کنند،
• تغییر موردنیاز فراتر از گزارشگری بنگاه،

• زمان مناسب برای رشد در سرمایه گذاری پایدار،
• خواست همگانی برای هماهنگی چارچوبها و استانداردها در 

گزارشگری اطالعات غیرمالی.
چه چیز: تغییر سامانه

ذینفعان نیاز دارند که اطالعات مالی و اطالعات غیرمالی را با 
هم درک کنند تا بینش بهتری نسبت به عملکرد شرکت، آثار 
و وابستگیها پیدا کنند. یک رویکرد نسبت به استانداردگذاری 
به هم پیوسته برای گزارشگری بنگاه ممکن است موجب تغییر 

سامانه شود، به وسیله:

گزارشگری  نواوریهای  تلفیق  و  منظقی ساختن  هماهنگی،   •
اطالعات غیرمالی،

برای  از معیارهای جهانی  • منظورکردن یک مجموعه اصلی 
گزارشگری اطالغات غیرمالی در گزارشهای مهم، که با نظم و 

استحکام یکسان با اطالعات مالی گزارش شوند،
• متصل کردن گزارشگری اطالعات غیرمالی به گزارشگری مالی.

چگونه: 9 ضابطه برای ارزیابی رویکردهای ممکن برای 
استانداردگذاری

به  نسبت  متنوع  رویکردهای  ارزیابی  برای  زیر  ضابطه  نه 
استانداردگذاری به هم پیوسته استفاده می شوند:

1- فوریت
رویکردهای مختلف با چه فوریتی ممکن است استقرار یابند، 

به ویژه با توجه به چالشهای موجودیتی مانند تغییر آب وهوا؟
2- راه حل جهانی یا محلی

رویکردها چگونه به مسائل جهانی می پردازند، درهمان حال که 
گوشه چشمی به امکانات و فرصتهای منطقه ای یا محلی دارند؟

3- نظارت
نقش افرینان عمومی و خصوصی چگونه می توانند به طور موثر با 
هم همکاری کنند تا بر استانداردگذاری به هم پیوسته نظارت کنند؟

4- فرایند درست انجام کار استانداردگذاری
اصـول سـند اندیشـه مـا بـا عنـوان »اسـتانداردگذاری در قـرن 

بیسـت ویکم« چگونـه مـورد توجـه قـرار می گیـرد؟
5- پاسخ به منافع ذینفعان

رویکرد چگونه ذینفعان مختلف را درگیر می کند؟
6- چارچوب و معیارها

به هم پیوسته  مفهومی  چارچوب  ظرفیت  موردنظر  رویکرد  آیا 
را دارد و آیا به یک مجموعه اصلی از معیارهای جهانی برای 
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گزارشگری اطالعات غیرمالی دست می یابد؟
7- نگاه از نزدیک به اهمیت

آیا رویکرد موردنظر، اهمیت مالی را تا آنجا گسترش می دهد که 
آثاری را دربربگیرد که ممکن است در کوتاه مدت یا درازمدت، 

کمی یا کیفی، وابستگی به موضوع داشته باشند؟
8- تعبیه قانونی

به کارگرفته  چگونه  گزارشگری  حوزه های  درون  استانداردها 
خواهند شد؟

9- نقش فناوری
رویکرد موردنظر چگونه از فناوری بهره می برد؟

از اینجا به کجا می رویم؟
رویکردی برای یک ساختار جهانی گزارشگری بنگاه، به عنوان 
برای  به هم پیوسته  استانداردگذاری  برای  نهایی  چشم انداز 
اساس  بر  گام،  چند  طی  که  کرده ایم  تنظیم  بنگاه  گزارشگری 
همکاری »طرفهای همفکر« قابل دستیابی است. این رویکرد:
• هیئت نظارت را ارتقا می دهد تا نظارت عمومی گسترده تر و 

پیوند با مراجع نظارتی فراهم کند.
• با تکیه بر اعضای هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی، بنیاد گزارشگری بنگاه را تاسیس می کند که 
مسئولیت نظارت بر گزارشگری مالی و غیرمالی را بر عهده دارد.

• تاسیس یک هیئت استانداردهای بین المللی گزارشگری 
بین المللی  استانداردهای  تدوین  برای   (INSB) غیرمالی 

گزارشگری غیرمالی (INFRS) را در بر می گیرد.
چارچوب  از طریق یک  را  غیرمالی  و  مالی  استانداردگذاران   •

مفهومی برای گزارشگری پیوسته، به هم پیوند می هد.
مزایای رویکرد

• به مسائل جهانی فوری می پردازد،
• از طریق یک همکاری ارتقایافته بین بخش عمومی و خصوصی 

برای نظارت و استانداردگذاری، راهبری را تقویت می کند،
تغییر  بیشتر  نقش افرینان  جادادن  برای  را  موجود  ساختارهای   •
می دهد تا به طور موثر به نیازهای گسترده تری از ذینفعان بپردازد،
• یک ارتباط اثربخش بین گزارشگری مالی و غیرمالی ایجاد 

می کند تا ارزش درازمدت خلق کند،
• فناوری را از ابتدا ادغام می کند.
تغییر از امروز شروع می شود!

تغییر  به  اسـت.  نیاز  بازار  اقدام  به  راه حل،  به  برای دستیابـی 
سـامـانه نیـاز داریم تا به مسـائل جهانی فوری بپـردازیم و به 
فـراخوان برای هماهنگی پاسـخ بدهیم. درباره استانداردگذاری 
به هم پیوسته برای گزارشگری بنگاه بیشتر مطالعه کنید و افکار 

و نظرات خود را از طریق رایانامه با ما در میان بگذارید.
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