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ترزا کو (Teresa Ko) عضو هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) در نشست افتتاحیه کمیته 
هماهنگی نمایندگی متقابل برای امور مالی پایدار و سبز1 که در ماه مه به صورت مجازی برگزار شد، سخنرانی کرد. این گروه 

به وسیله مرجع پولی هنگ کنگ (HKMA) و کمیسیون اوراق بهادار و قراردادهای آتی (SFC) تاسیس شده تا مدیریت 
ریسکهای آب وهوا و زیست محیطی برای بخش مالی در هنگ کنگ را هماهنگ کند.

وی در صحبتهایش نقشهای ممکنی را مطرح می سازد که بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ممکن است در آینده در 
حمایت از پیشرفت در مسیر توسعه استانداردهای گزارشگری پایداری2 باکیفیت و شناخته شده در سطح بین المللی ایفا کند.

از اشلی الدر (Ashley Alder) و ادی یو (Eddie Yue) روسای مشترک کمیته هماهنگی برای دعوت من به پیوستن به نشست 
مجازی امروز تشکر می کنم.

می خواهم در این باره صحبت کنم که بنیاد اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی چگونه شکل گرفت، آنها تاکنون چه کرده اند 
و چــرا مــن فکر می کنم وضعیتی اجباری برای بنیاد وجود دارد تا در کمک به توســعه مجموعه ای از اســتانداردهای بین المللی دارای 

مقایسه پذیری جهانی در گزارشگری پایداری، که احتماال با افشای ریسک مربوط به آب وهوا شروع می شود، نقش ایفا کند.
ابتــدا باید اضافه کنم که امــروز من به عنوان یک عضو هیئت امنا، از جانب خودم صحبت می کنم، نه از طرف بنیاد اســتانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی. همه دیدگاه ها و نظرهایی که بیان می کنم، نظر شخصی من هستند.
خب، بنیاد اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی چگونه شکل گرفت؟ باید شــما را کمی به عقب برگردانم، به رونق جهانی 

اقتصاد و پیدایش شرکتهای چندملیتی پس از جنگ جهانی دوم.
در آن زمان، درحالی که جریان سرمایه بین مرزی رو به افزایش بود، بیشتر کشورها الزامات گزارشگری )مالی( ملی خود را داشتند، 
و این به دلیل تفاوت کیفیت، منجر به هزینه، ریســک و پیچیدگی فزاینده برای سرمایه گذارانی شد که به طور بین المللی سرمایه گذاری 

می کردند.

گزارشگری پایداری و ارتباط آن با بنیاد 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
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در ســال 1973، نهادهای حسابداری از کشورهایی از جمله 
استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، مکزیک، هلند، بریتانیا/ 
ایرلند و ایاالت متحد به هم پیوســتند تا کمیته استانداردهای 
بین المللی حســابداری (IASC) را تاســیس کنند و توافق 
کردند که اســتانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) را 
برای شرکتهای پذیرفته شــده در بورس کشورهای دیگر به کار 

بگیرند.
ســال 1993 نقطــه عطــف بود، زمانــی که رئیــس کمیته 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری، سازمان بین المللی 
بورســهای اوراق بهــادار (IOSCO) را بر آن داشــت تا 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری را در عرضه های اوراق 
بهادار و پذیرش شــرکتهای خارجی در بــورس، به کار بگیرد. 
ایــن اتفاق ســرانجام در ســال 2000 رخ داد، وقتی که کمیته 
اســتانداردهای بین المللی حسابداری با تجدیدسازمان، تبدیل 
 (IASB) به هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابداری
شد که زیر نظارت اعضای هیئت امنای مستقل فعالیت می کرد 
و به این ترتیب، بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 

شکل گرفت.
پل والکر (Paul Volcker) اولین رئیس هیئت امنا و دیوید 
توئیــدی (David Tweedie) رئیس هیئت اســتانداردهای 
بین المللی حســابداری بود. اکنون که بیست ســال از آن زمان 
می گــذرد، بنیاد اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی 

تبدیل به تابلوی گزارشگری مالی جهانی شده است.
بنیاد همچنان یک ســازمان غیرانتفاعی باقی مانده اســت 
که بر توســعه یک مجموعه واحد از استانداردهای حسابدارِی 
باکیفیت، قابل فهم، تاییدپذیر و پذیرفته شده در سطح جهان، 
 (IFRS که اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی
(Standards نامیده می شود، تمرکز دارد و همچنان به تمرکز 

بر به کارگیری و کاربرد یکنواخت آنها ادامه خواهد داد.
بنیاد استانداردهای بین المللی حسابداری با دفتر مرکزی در 
کاناری وارف (Canary Wharf) در لندن، با دفتری در آســیا 
و اقیانوســیه که در توکیو قرار دارد، و 150 کارمند با 39 ملیت، 
فکر می کنم ســازمانی با ایــن اندازه، از این بیشــتر نمی تواند 

بین المللی باشد.
هر حســابداری درمیان شما باشــد می داند که طی 10 سال 
گذشــته، بنیاد اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی با 
معرفی آخرین تغییرات مهم در حسابداری ابزار مالی، شناخت 
درامــد، اجــاره و قراردادهای بیمــه، کیفیت اســتانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی را ارتقا داده است.
از  اســتفاده  گزارشــگری  حــوزه   144 حاضــر  حــال  در 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی را بــرای همه یا 
بیشتر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اجباری کرده اند، و 12 

حوزه دیگر استفاده از این استانداردها را مجاز اعالم کرده اند.
حتی در ایاالت متحد، تفاوتهای بین استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی و اصول پذیرفته شده حسابداری ایاالت 
متحد (US GAAP) به میــزان درخورتوجهی کاهش یافته 
اســت. بیش از 500 شرکت بین المللی در امریکا که سهام خود 
را در دو بورس عرضه کرده اند، گزارشــهای خود را با استفاده از 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تهیه می کنند.
اســتانداردهای ملی چین به طور اساســی با استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی همگرا شده اند. شرکتهای چینی 
که بیش از 30درصد از کل ســرمایه بازاِر محلــی را نمایندگی 
می کنند، درنتیجه عرضه ســهام خــود در هنگ هنگ و دیگر 
بازارهای بین المللی، صورتهای مالی مطابق با اســتانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی تهیه می کنند.
بنیاد اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی یک ساختار 
سه الیه دارد، که در آن هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 
نهاد مســتقل استانداردگذار اســت. هیئت امنای بنیاد مسئولیت 
هدایــت راهبردی، راهبــری و نظارت بر هیئت اســتانداردهای 
بین المللی حســابداری را بر عهده دارد و خود اعضای هیئت امنا 
به نوبه خود به هیئت نظارت (Monitoring Board) پاسخگو 
هستند، که از نمایندگانی از مراجع انتظام بخشی بورسها و مراجع 

همگانی در سراسر جهان تشکیل شده است. 
با این پیشــینه، من به طور کامل احســاس می کنم که امروز 
گزارشــگری پایداری در موقعیتی به سر می برد مشابه با آن چه 
گزارشگری مالی پیش از تشکیل بنیاد استانداردهای بین المللی 
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گزارشگری مالی و هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 
در آن قرار داشت.

ایــن را می گویم زیــرا در ســمت عرضه، تعــداد زیادی از 
اســتانداردها و چارچوبهای گزارشگری پایداری را می بینیم که 

در مراحل مختلفی از توسعه یا تکامل قرار دارند.
در نظر ندارم مورد مشــخصی را مطرح کنــم، اما به نقل از 
فایننشال تایمز (FT)، دست کم 230 نواوری در استانداردهای 
پایداری بنگاه در میان بیش از 80 بخش اقتصادی وجود دارد. 
فایننشــال تایمز معموال اشــتباه نمی کند، اما شــنیده ایم که در 
واقع بیش از 650 سنجه متفاوت برای شرکتهایی در دسترس 
است که درنظر دارند گزارشــگری پایداری انجام دهند، بدون 
اشاره به نواوریهای انجام شده به وسیله چندین دولت و سازمان 

بین المللی برای ترویج فقط گزارشگری تغییر آب وهوا.
هنوز هیــچ اســتاندارد جهانی پدیدار نشــده اســت، که ما 
همگــی به آن نیاز داریم. روشــن اســت که تنــوع و ماهیت 
داوطلبانه این چارچوبهای افشــا، چالشــهایی پدید می آورد و 
ریســکها و زمینه ای برای گلچین کردن و تظاهر به دوســتدار 

محیط زیست بودن فراهم می کند.
در سمت تقاضا، گروه های سرمایه گذار، رهبران کسب وکار، 
مراجع انتظام بخشــی، بانکداران مرکزی و سیاســتگذاران بر 
اهمیت یک چارچوب باکیفیت و مقایســه پذیر درسطح جهان 
بــرای گزارشــگری زیســت محیطی، پایداری و راهبری3 
(ESG)- گزارشــگری پایــداری، بــا توافــق فزاینده بر ســر 

یکپارچگی در سراسر پهنه گزارشگری پایداری، تاکید می کنند.
سرمایه گذاران به طور مشخص، بیشــتر خواهان اطالعات 
مقایســه پذیر و با قابلیت حسابرسی هســتند تا شناورشدن در 
میان دریایی از داده  و تحلیلهای توسعه نیافته درباره داراییهای 
با قابلیت  سرمایه گذاری، به طور معمول بدون تخصص داخلی 
یا منبعی که به آنها کمک کند. این ممکن است منجر به پیامد 

ناخواسته دلسردکردن سرمایه گذاری در این عرصه ها شود.
 با این که استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی الزامات 
مشــخصی در زمینه گزارشــگری پایداری ندارند، شرکتهایی 
که این اســتانداردها را به کار می گیرند باید درنظر بگیرند که آیا 
ممکن است ســرمایه گذاران انتظار داشته باشند که ریسکهای 
نوپدید شــامل ریســکهای مربوط به آب وهوا بتوانند بر مبالغ 

و موارد افشــای گزارش شــده در صورتهای مالی اثر بگذارند. 
پیامدهای ممکن ناشــی از ریســک مربوط به آب وهوا و دیگر 
ریســکهای نوپدید ممکن اســت کاهش ارزش داراییها شامل 
ســرقفلی، تغییر در عمر مفید داراییها و تغییر در تعیین ارزش 

منصفانه داراییها را دربر بگیرد.
خوشــحالم که بگویــم هیئــت اســتانداردهای بین المللی 
حســابداری در رویارویی با پیشــرفتهای ســریع در قلمروی 
گزارشگری پایداری، بی حرکت نمانده است. در نوامبر 2017 
هیئــت تصمیم گرفت که بیانیه حرفــه ای 1 (PS 1) خود با 
عنوان گزارش تفســیری مدیریت4 که رهنمود هیئت برای 

شرکتها در این حوزه است را روزامد کند.
برداشــت من از ایــن اقدام تا حدی این اســت که بپذیرم از 
آن جاکه صورتهای مالی اساســا گذشته نگر هستند، نمی توانند 
به طــور کامل راهبرد درازمدت یک شــرکت را توضیح بدهند، 
بنابراین گزارش تفسیری مدیریت تهیه می شود تا این شکاف 

را پر کند.
منظور این است که از گزارش تفسیری مدیریت برای توضیح 
این موضوع استفاده شود که چگونه چالشهای درازمدت ممکن 
است بر جریانهای نقد آینده که )هنوز( در صورتهای مالی ثبت 

نشده اند، اثر بگذارد.
اول  دور  بین المللــی حســابداری  اســتانداردهای  هیئــت 
مشورتخواهی را با نهادهای مشورتی به پایان رسانده و در حال 
حاضر مشــغول گفتگو در این مورد است که در بیانیه حرفه ای 
بازنگری شده، چه رهنمودی فراهم کند. هیئت درنظر دارد در 

نیمه دوم سال 2020 یک پیش نویس پیشنهادی منتشر کند.
در ســطح هیئت امنــا، بعضی از مــا باور نداریــم که برای 
تغییراتی که مشــاهده می کنیــم و تغییرات پیــش رو، به اندازه 
کافی موفق بوده ایم. خود هیئت امنا، به تشویق درخواستهای 
غیررسمی از طرف موسسه ها و ذینفعان مهم، بررسی کرده اند 
که بنیــاد چگونه می تواند در این پیشــرفت فــوری نقش ایفا 
کند. ایــن زمان بندی با بازنگری در راهبرد و اساســنامه بنیاد 
که هر پنج ســال یکبار انجام می شود و امســال شروع خواهد 
شد، همزمان شــده اســت. ما همچنین در نظر داریم از آنجا 
که ریســک مربوط به آب وهوا ضروری تر اســت و همچنین با 

بازخوردهای ما سازگاری دارد، ابتدا به این موضوع بپردازیم.
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یــک کارگروه کوچک از اعضای هیئت امنا )که من عضو آن 
هستم( تاسیس شده است تا بررسی کند که بنیاد استانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی چه نقشی می تواند ایفا کند.
دستاوردهایی که بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی و اســتانداردهای بین المللی حسابداری تاکنون داشته اند، 
به جنبه های بســیاری نســبت داده شده اســت. این جنبه ها 
ســاختار راهبری بنیاد، پاســخگویی عمومی، تمرکز بر منافع 
همگانی، فرایند مشــورتخواهی منصفانه و کامل، اســتقالل 
نهاد استانداردگذار، فرایند انجام کار دقیق، شفاف و مشارکتی، 
استانداردهای اطمینان بخشــی که برای اطالعات منتشرشده 
به کارگرفته می شــوند، و یک فرایند مســتحکم برای انتخاب 

موضوعهای جدید برای استانداردگذاری را در بر می گیرد.
بیست ســال تجربــه اســتانداردگذاری جهانی زیر بررســی 
موشکافانه تعداد بســیار زیاد ذینفعان، ســرمایه ای گرانقدر از 
تجربــه و منبعی گرانبها پدید آورده کــه معتقدم باید در تالش 
جمعی برای مهار چالشــهای مداوم گزارشــگری پایدار، از آن 

استفاده کنیم.
بنابرایــن من باور دارم که یک وضعیــت اجباری برای بنیاد 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ممکن است ایجاد 
شــود که به تلفیق و تثبیت اســتانداردهای افشا در گزارشگری 

پایــداری کمک کند، که مقایســه پذیر در ســطح جهان بوده و 
باکیفیت و دارای قابلیت حسابرســی باشــند، و این کار ممکن 

است با ریسکهای مربوط به آب وهوا شروع شود.
بنیاد اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی از مزیت 
اضافــی ارتباط با گزارشــگری مالی مطابق با اســتانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی برخوردار است، و از آن جا که تمرکز 
بر شــکلی از گزارشگری به قیمت رهاکردن دیگری کار درستی 
نیســت، بنابراین توســعه مســتمر اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی باید همچنان مورد حمایت باشد و اثر مالِی 
هرگونه اســتاندارد جهانی در زمینه گزارشگری پایداری به ویژه 
درزمینه ریسک مربوط به آب وهوا که ممکن است با آن روبرو 
شــویم، باید درنظر گرفته شود و )اگر الزم باشد( در صورتهای 

مالی منعکس شود.
الزم بــه ذکر اســت که نظر شــخصی من این اســت که دو 
مجموعه گزارشــگری نبایــد هرکدام در فضــای تهی خاص 
خود وجود داشــته باشــد. هر دو مجموعه باید به طور موازی 
توســعه یابند، اما سطح باالیی از همبســتگی با یکدیگر، باید 
وجود داشــته باشــد، بنابراین ســرمایه گذاران، و به طور کلی 
جهــان، می تواننــد از ارقام، اطالعــات و داده های حاصل که 
مقایسه پذیر، با قابلیت حسابرسی و سودمند برای تصمیم گیری 

باشند، بهره مند شوند.
از شما بسیار سپاسگزارم.
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