
13
99

ور 
ری

شه
 و 

داد
مر

 1
08

ره 
ما

ش

1

شناسایی جنبه های اصلی راهبرد
در ژوئیه 2019 هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به طور آزمایشی رهنمودی را درباره انجام قضاوت بااهمیت 
در تهیه گزارش تفسیری مدیریت1 تصویب کرد. به طورکلی، اطالعات زمانی بااهمیت قلمداد می شود که به طور معقول بتوان از آن 
انتظار داشت که بر ارزیابی سرمایه گذاران و بستانکاران از چشم انداز آینده جریانهای نقد و مباشرت مدیریت از منابع اقتصادی واحد 

تجاری تاثیر بگذارد.
رهنمود یادشده برای تمام اطالعات مندرج در گزارش تفسیری مدیریت به کار می رود. برای کمک به تهیه کنندگان گزارش تفسیری 
مدیریت در به کارگیری رهنمود هیئت در شناســایی اطالعات بااهمیت درباره راهبرد مدیریت2 ، بیانیه حرفه ای بازنگری شده3 باید 
برای شناســایی جنبه های اصلی راهبرد مدیریت، که اطالعات درباره آنها به احتمال زیاد برای ارزیابی ســرمایه گذاران و بســتانکاران 

بااهمیت است، رهنمود ارائه کند.
ســرمایه گذاران و بســتانکاران برای انجام ارزیابی از چشــم انداز واحد تجاری برای جریانهای نقد و مباشــرت مدیریت، الزم است 
راهبرد مدیریت برای پایداری و توســعه توانایی واحد تجاری در ایجاد جریانهــای نقد در آینده را درک کنند. درنتیجه، بیانیه حرفه ای 
بازنگری شــده باید مشــخص کند که جنبه های اصلی راهبرد مدیریت آنهایی است که به طور عمده بر توانایی واحد تجاری برای ایجاد 

جریانهای نقد در آینده اثر می گذارد. 
بیانیه حرفه ای بازنگری شــده باید رهنمودی ارائه کند که به تهیه کنندگان گزارش تفســیری در شناسایی آن جنبه های اصلی کمک 
کند. با توجه به ارزیابی اصلی که انتظار می رود سرمایه گذاران و بستانکاران برمبنای اطالعات درباره راهبرد واحد تجاری انجام دهند، 

مثالهایی از جنبه های اصلی و ممکِن راهبرد واحد تجاری عبارتند از:
• هدفهای مهم درازمدت که توضیح می دهند چگونه واحد تجاری می خواهد توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریانهای نقد را پایدار 
سازد و توسعه دهد، برای مثال، چگونه واحد تجاری می خواهد برتری رقابتی درخورتوجهی ایجاد کند یا فرصت خاصی را به دست 

آورد؛

گزارش تفسیری مدیریت
راهبرد واحد تجاری
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• منزلگاه های4 مهم در جهت دستیابی به هدفهای درازمدت؛
• طرحهای مهم که اولویتهای اقدام را منعکس می سازند و به 
واحد تجاری امکان می دهند که به هدفها و منزلگاه های مهم 

دست یابد؛
• تخصیص منابع برای پشتیبانی از انجام هدفهای درازمدت؛ 

یا
• سامانه تشویقی برای پشتیبانی از انجام هدفهای درازمدت.

اطالعاتی که باید درباره راهبرد ارائه شود 
آن چه راهبرد مدیریت را به پیش می راند

شامل  می راند،  به پیش  را  مدیریت  راهبرد  آن چه  توصیف  در 
مدیریت  گزارشگری،  دوره  طول  در  راهبرد  در  تغییر  هرگونه 

ممکن است موارد زیر را پوشش دهد:
بر اهمیت بحث درباره فرصتهایی  فرصتها: سرمایه گذاران   •
وی  منطق  و  می کند،  انتخاب  دنبال کردن  برای  مدیریت  که 
برای  اطالعاتی  چنین  کرده اند.  تاکید  کاری،  چنین  برای 
و  تجاری  واحد  اقتصادی  منابع  در  مدیریت  مباشرت  ارزیابی 
ممکن  فرصتهایی  چنان  دنبال کردن  چگونه  که  این  ارزیابی 
است عملکرد مالی آینده واحد تجاری و جریانهای نقد آینده 
است  ممکن  مدیریت  تفسیری  گزارش  در  دهد.  را شکل  آن 
انواع گوناگون فرصتهایی که مدیریت برای دنبال کردن انتخاب 

می کند، به بحث گذاشته شود، برای مثال فرصتهای ناشی از:
○ محیط عملیاتی واحد تجاری:

روندها و دیگر عوامل بازار ممکن است به فرصتها زمینه بروز 
دهند.

○ طرحهای مدیریت کردن/کاهش دادن یک ریسک خاص:
به  منجر  است  ممکن  خاص  ریسک  کاهش  طرحهای 
فرصتهایی شود اگر مدیریت تصمیم بگیرد ریسک را با نواوری 

کاهش دهد که منجر به برتری رقابتی شود.
در افشای فرصتها و هرگونه ریسک همراه با آنها، اطالعات 

زیر ممکن است در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شود:
و  بود(  الزم  اگر  آن  با  همراه  ریسک  )و  فرصت  توصیف   ○

منطق واحد تجاری برای دنبال کردن فرصت؛
○ چگونه فرصت بیانگر یک یا چند هدف بیان شده مدیریت 
چیزی  چه  به  درازمدت  در  مدیریت  که  این  )یعنی  است 

می خواهد دست پیدا کند(؛ و
چنان  شناسایی  برای  مدیریت  فرایند  گویای  توصیف   ○

فرصتهایی )و ریسکهای همراه با آنها(.
که  است  رفته  به کار  معنی  این  به  »مقصود«  واژه  مقصود:   •
واحد  چرا  که  دهد  نشان  را  باره  این  در  تجاری  واحد  توصیف 
بیان شده  مقصود  یک  تجاری  واحد  اگر  دارد.  وجود  تجاری 
راهبرد  بیانگر  معمول  به طور  مقصود  آن  باشد،  داشته  خاص 
مدیریت است. درنتیجه، گزارش تفسیری مدیریت باید پیوند 
بین مقصود بیان شده واحد تجاری و راهبرد مدیریت را توضیح 
دهد. به طور مشخص، گزارش تفسیری مدیریت باید توضیح 
و  یافت  خواهد  تحقق  تجاری  واحد  مقصود  چگونه  که  دهد 
هدف،  شامل  مدیریت،  راهبرد  مختلف  جنبه های  چگونه 
تجاری  واحد  بیان شده  مقصود  با  مدیریت  مزایای  و  طرحها 

همسو هستند.
در  مدیریت:  راهبرد  تعیین  در  انجام شده  فرضیات   •
تعیین راهبرد، الزم است مدیریت این موارد را پیش بینی کند: 
تقاضای  و  رقابت  مثال،  )برای  عملیاتی  محیط  در  تغییرات 
تجاری  واحد  بر  است  ممکن  تغییرات  این  چگونه  مشتری(، 
اثر بگذارد و ارزیابی این که آیا واحد تجاری برای برخورد با آن 
تغییرات مجهز است. چنین فرضیاتی ممکن است مبتنی باشد 

در گزارش تفسیری مدیریت

ممکن است

انواع گوناگون فرصتهایی که

مدیریت برای دنبال کردن انتخاب می کند

به بحث گذاشته شود
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صنعت  در  عمومی  پذیرفته شده  شاخصهای  مثال،  برای  بر، 
گزارش  که  باشد  الزم  است  ممکن  درنتیجه،  تجاری.  واحد 
تفسیری مدیریت توضیح دهد چه فرضیاتی به-کار رفته است 
)و مبنای چنین فرضیاتی( و چنین فرضیاتی به کدام افق زمانی 

مربوط می شوند.

آن چه مدیریت در درازمدت درصدد دستیابی است
هدفها به آن چیزهایی مربوط است که مدیریت درنظر دارد در 
مالی  ماهیت  در  است  ممکن  هدفها  آورد-  به دست  درازمدت 
جهت دهنده  و  باال  سطح  معمول  به طور  و  باشند  غیرمالی  یا 
مثال،  برای  به،  باشند  مربوط  است  ممکن  هدفها  هستند. 
شهرت  به دست آوردن  متمایز،  رقابتی  وضعیت  یک  ایجاد 
به خاطر کیفیت، یا ایجاد تخصص در یک رشته جدید یا توسعه 
تغییر آب وهوا.  به  پرداختن  برای  پیشرو  راهبرد محیطی  یک 
قصد از این وضعیِت مربوط به آینده، ایجاد اطمینان است که 
توانایی واحد تجاری در ایجاد جریانهای نقد پایدار است و در 
بیانیه حرفه ای  درازمدت گسترش می یابد. ضرورتی ندارد که 
ممکن  گرچه،  کند.  تعریف  را  درازمدت  مفهوم  بازنگری شده 
افق  مدیریت  تفسیری  گزارش  در  مدیریت  باشد  الزم  است 
را  واحدتجاری  درازمدت  تنظیم هدفهای  در  به کاررفته  زمانی 

توضیح دهد.
در بحث هدفهای اصلی، گزارش تفســیری مدیریت ممکن 

است:
• هدف را توصیف کند؛

• توضیح دهد که هدف چگونه قرار است توانایی واحد تجاری 
گسترش  یا  کند  را حفظ  درازمدت  در  نقد  جریانهای  ایجاد  در 

دهد؛
• توضیح دهد که افق درازمدت مشخص واحد تجاری چیست، 
در صورت امکان با ارجاع به چرخه سرمایه-گذاری یا کسب وکار 

واحد تجاری؛ و
را  هدفها  تنظیم  برای  مدیریت  فرایند  از  کوتاهی  توصیف   •

شامل شود.
هدفها، درمجموع، بینشــی درباره راهبــرد مدیریت برای 
پایداری و گســترش توانایی واحد تجاری در ایجاد جریانهای 

نقد در درازمدت فراهم می سازند.
برنامه مدیریت برای دستیابی به هدفهای درازمدت

گزارش تفسیری مدیریت باید توصیف کند که مدیریت چگونه 
درنظر دارد به هدفها برای حفظ و گسترش مدل کسب وکار واحد 
تجاری  واحد  هدفهای  برمبنای  برنامه ها  یابد.  دست  تجاری 

تعیین و به وسیله منزلگاه های هدف پشتیبانی می شوند. 
درتنظیــم هدفهــای درازمــدت، مدیریــت ممکن اســت 
منزلگاه هــای کّمی و کیفی را شناســایی کند کــه به کمک آن 
درنظر دارد پیشــرفت به سوی دستیابی به هدف را اندازه گیری 
کند. منزلگاه ها، ســنجه های اصلــی موفقیت واحد تجاری در 
دستیابی به هدفهای خود است. وقتی واحد تجاری تعدادی از 
برنامه ها را کامل کرده باشــد، به یک منزلگاه خاص دست پیدا 
می کنــد، درنتیجه، مقصود از منزلگاه هــا پیوند دادن هدفها و 

برنامه ها و مشخص کردن نقاط اصلی پیشرفت است.
مدیریت  تفسیری  گزارش  در  برنامه ها  و  منزلگاه ها  توصیف 

ممکن است شامل موارد زیر باشد:
• نگاهی گذرا به مشخصات مدل کسب وکار که مدیریت درنظر 

دارد به منظور دستیابی به هدفهای درازمدت تغییر دهد؛
• توصیف منابع و برنامه های تخصیص منابع برای پشتیبانی از 

پیاده کردن هدفهای مدیریت؛

 گزارش تفسیری مدیریت

باید توصیف کند که

مدیریت چگونه درنظر دارد

به هدفها برای حفظ و گسترش

مدل کسب وکار واحد تجاری

دست یابد 
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• توضیح این که چگونه هر برنامه و منزلگاه به یک یا تعدادی 
از هدفهای بیان شده و به هر افق زمانی خاص و مربوط واحد 

تجاری، یعنی کوتاه مدت، میان مدت، و درازمدت پیوند دارد؛
• توصیف کوتاه فرایند مدیریت برای شناسایی چنین برنامه ها 

و منزلگاه هایی.
در توصیف برنامه های مدیریت برای دســتیابی به هدفهای 
درازمدت، توصیــف افق زمانی و منابع و تخصیص ســرمایه 

به ویژه مهم هستند.
افق زمانی

از  کدامیک  که  دهد  توضیح  باید  مدیریت  تفسیری  گزارش 
برنامه های مدیریت و منزلگاه های همراه با آن، به دوره های 
گزارش  هستند.  مربوط  درازمدت  و  میان مدت،  کوتاه مدت، 
تفسیری مدیریت همچنین ممکن است توصیف کند که چگونه 
واحد تجاری دوره های کوتاه مدت، میان مدت، و درازمدت را با 
ارجاع به چرخه های تجاری )و سرمایه گذاری( واحد تجاری و 

راهبردهای همراه با آن شناسایی می کند. 
برنامه های تخصیص سرمایه و منابع 

پژوهش کارشناسان هیئت و نظرخواهی، نشان داد که اطالعات 
درباره تخصیص سرمایه و منابع برای تحلیل سرمایه گذاران و 

بستانکاران مهم است.
به  دستیابی  برای  که  دهد  توضیح  است  ممکن  تجاری  واحد 

هدفهای خاص چگونه منابع تخصیص می یابند. 
درهرحال، سرمایه گذاران تاکید خاصی بر تخصیص سرمایه 
قرار می دهند که اشــاره ای اســت بر منابع مالی واحد تجاری 
و هــر دوی راهبردهای ســرمایه گذاری و تامیــن مالی را دربر 
می گیرد. رویکردهای تخصیص ســرمایه، ادغام و تحصیل، 
ســرمایه گذاری در رشــد ســازمانی، خریــد ســهام خودی، 
بازپرداخت بدهی و پرداخت ســود ســهم را شــامل می شود. 
درنتیجه، به منظور پاســخ بــه نیازهای اطالعاتی بیان شــده 
سرمایه گذاران و بســتانکاران، گزارش تفسیری مدیریت الزم 
اســت به برنامه های واحــد تجاری برای تخصیص ســرمایه 

بپردازد.
پایش و اندازه گیری موفقیت به وسیله مدیریت

درباره  بحث  با  است  ممکن  مدیریت  تفسیری  گزارش 

دست یافتن به منزلگاه های مهم، درباره پیشرفت در دستیابی 
به هدفهای درازمدت بینش فراهم سازد. 

گزارش تفسیری مدیریت همچنین ممکن است توضیح دهد 
که چگونه درنظر دارد با استفاده از سنجه های عملکرد کّمی و 
کیفی موفقیت در کامل کردن برنامه ها و منزلگاه ها را پایش و 

اندازه گیری کند. 
به عالوه، گزارش تفســیری مدیریت ممکن است اطالعات 
و تحلیل ســودمند ازقبیل اطالعات درباره موارد زیر را شــامل 

شود:
• عملکرد انباشته: عملکرد انباشته در دستیابی به یک هدف 
درازمدت، در طول چند سال، اطالعاتی مربوط برای عملکرد 

است و ممکن است در طول دوره پایش و افشا شود.
پیاده سازی  درک  برای  روند  تحلیل  و  اطالعات  روندها:   •
راهبرد مدیریت مهم است. اگر تغییراتی در هدفهای راهبردی 
باشد،  داشته  وجود   (KPIs) عملکرد  اصلی  شاخصهای  یا 
تفسیری مدیریت  گزارش  در  باشد  نیز ممکن است الزم  آنها 

توضیح داده شوند.
برابر  در  پایینتر  و  باالتر  عملکرد  انحرافات:  اطالعات   •

انحرافات اصلی باید توضیح داده شود.
درنهایت، گزارش تفسیری مدیریت با پیوندزدن بحث مزایای 
تجاری،  واحد  برنامه های  و  منزلگاه ها  هدفها،  به  مدیریت 
ممکن است نشان دهد که موفقیت چگونه پایش می شود. این 
موضوع یکی از الزامات موجود بیانیه حرفه ای است و اهمیت 
این اطالعات در پژوهش کارشناسان هیئت و نظرخواهی تایید 

شده است.
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