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مقررات اتحادیه اروپا شرکتهای بزرگ را ملزم می سازد که گزارشهای منظم درباره آثار اجتماعی و محیطی فعالیتهایشان منتشر کنند. 
این رویکرد به ســرمایه گذاران، مصرف کنندگان، سیاســتگذاران و دیگر ذینفعان کمک می کند عملکرد غیرمالی شرکتهای بزرگ را 

ارزیابی کنند و این شرکتها را ترغیب می کند تا رویکردی مسئوالنه نسبت به کسب وکار داشته باشند.
رهنمود1  اتحادیه اروپا- که رهنمود گزارشــگری غیرمالی (NFRD) نیز خوانده می شــود- مقررات مربوط به افشــای اطالعات 

غیرمالی و تنوع را در گزارشهای ساالنه از سال 2018 به بعد تعیین می کند. 
مقررات اتحادیه اروپا درباره گزارشگری غیرمالی تنها به شرکتهای بزرگ با منافع عام با تعداد کارکنان بیش از 500 نفر تسری دارد. 

این مقررات به تقریب 6000 شرکت بزرگ و گروه را در سراسر اتحادیه اروپا شامل می شود، ازجمله:
• شرکتهای پذیرفته شده در بورس،

• بانکها،
• شرکتهای بیمه،

• شرکتهای دیگری که به وسیله مراجع ملی به عنوان واحدهای بامنافع عام تشخیص داده شده اند.
طبق رهنمود اتحادیه اروپا، شــرکتهای بزرگ باید درباره سیاســتهایی که در ارتباط با موضوعهای زیر اعمال می کنند گزارش منتشر 

سازند:
• حفظ محیط زیست،

• مسئولیت اجتماعی و نحوه برخورد با کارکنان،
• احترام به حقوق بشر،

• مقابله با فساد و رشوه،
• تنوع هیئت مدیره )ازنظر سن، جنسیت، سابقه تحصیلی و حرفه ای(.

رهنمود اتحادیه اروپا انعطاف درخورتوجهی به شــرکتها می دهد که به روشــی اطالعات مربوط را افشا کنند که فکر می کنند بیشتری 
ســودمندی را دارد. شــرکتها می توانند رهنمودهای بین المللــی، اروپایی یا ملی را برای تهیه گزارش خود بــه کار بگیرند- برای مثال، 

شرکتها می توانند به مقررات زیر اتکا کنند:

گزارشگری غیرمالی

کمیسیون اروپا
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• پیمان جهانی سازمان ملل متحد2 
• رهنمودهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی3 برای 

شرکتهای چندملیتی،
• ایزو 26000 4.

در ژوئن 2017 اتحادیه اروپا رهنمودهای کمک به شرکتها 
در افشای اطالعات محیطی و اجتماعی5 را منتشر ساخت. 
این رهنمودها، الزام آور نیســتند و شــرکتها بسته به ویژگیها یا 
محیط کســب وکار خاص خود می توانند تصمیــم بگیرند که از 

رهنمودهای ملی، بین المللی یا اروپایی استفاده کنند.
در ژوئن 2019 کمیســیون اروپا رهنمودهای گزارشگری 
اطالعات مرتبط با آب وهوا6 را منتشــر ســاخت که درواقع 
دربرگیرنده مکمل تــازه ای برای رهنمودهــای موجود درباره 

گزارشگری غیرمالی است که کماکان کاربردپذیرند.
کمیسیون اروپا، در 11 دسامبر 2019، در اطالع رسانی درباره 
پیمان سبز اروپایی، تعهد کرد که رهنمود گزارشگری غیرمالی را 
به عنوان بخشی از راهبرد تقویت پایه های سرمایه گذاری پایدار، 
در سال 2020 بازنگری کند. همسو با تعهد یادشده، کمیسیون 
اروپا در فوریه 2020 یک مشورتخواهی عمومی درباره بازنگری 
رهنمود گزارشگری غیرمالی راه اندازی کرد. قرار بود که ذینفعان 
تا مــاه مه 2020 دیدگاه هــای خود درباره بازنگــری ممکن در 

مقررات رهنمود گزارشگری غیرمالی را ارائه کنند. 

اصول اصلی
رهنمود سال 2017 اتحادیه اروپا با هدف کمک به شرکتها در 
با  مرتبط  و  اجتماعی،  )محیطی،  غیرمالی  اطالعات  افشای 
راهبری( باکیفیت، مربوط، سودمند، یکنواخت و مقایسه پذیرتر 
است به گونه ای که رشد و اشتغال پایدار و انعطاف پذیر را رونق 
اصول  می سازد.  فراهم  ذینفعان  برای  شفافیت  و   ، می دهد 

اصلی رهنمود یادشده عبارتند از:
مدیریت  گزارش  در  باید  بااهمیت- شرکتها  اطالعات  افشای   •
یک مطلب غیرمالی منظور کنند که دربرگیرنده اطالعات درحدی 
فعالیت  آثار  و  وضعیت  عملکرد،  پیشرفت،  درک  برای  که  باشد 
شرکت الزم است. آثار فعالیت شرکت، در زمان افشای اطالعات 
غیرمالی، موضوعی مربوط و درخورتوجه است. آثار ممکن است 
مثبت یا منفی باشند. شرکتهایی که در یک صنعت قرار می گیرند 

احتمال دارد که چالشهای محیطی، اجتماعی، و راهبری مشابهی 
برای  که ممکن است  منابعی  به خاطر  مثال،  برای  باشند،  داشته 
تولید کاال یا خدمت به آنها اتکا داشته باشند، یا تاثیری که ممکن 

است بر مردم، جامعه، یا محیط داشته باشند.
عواملی که ممکن اســت در زمان ارزیابی اهمیت اطالعات 

به حساب گرفته شود، موارد زیر را شامل می شود:
○ مدل کسب وکار، راهبرد، و ریسکهای اصلی،

○ مسایل مهم مربوط به بخش اقتصادی،
○ منافع و انتظارات ذینفعان مربوط،

○ آثار فعالیتها،
○ پیش رانهای سیاست عمومی و مقررات نظارتی،

• منصفانه، متوازن، و درک پذیر- مطلب غیرمالی باید توجه 
و  باشد،  داشته  نامساعد  و  مساعد  جنبه های  به  منصفانه ای 
مطلب  شود.  ارزیابی  و  ارائه  جانبداری  بدون  باید  اطالعات 
مربوط،  ذینفعان  اطالعاتی  نیازهای  به  باتوجه  باید  غیرمالی 
تمام دروندادهای اتکاپذیر و دردسترس را درنظر بگیرد. مطلب 
غیرمالی باید به صورت روشن حقایق را از دیدگاه ها و تفسیرها 
تفکیک کند. از شرکتها انتظار می رود توصیف کنند که چگونه 
سیاستهای  و  ریسکها  درازمدت،  راهبرد  به  غیرمالی  مباحث 
اصلی آنها مربوط می شود. مطلب غیرمالی تنها ارائه فهرستی 
درک  برای  نیست.   (KPI) عملکرد  اصلی  شاخصهای  از 
اطالعات  هم  آثار،  و  وضعیت،  عملکرد،  پیشرفت،  مناسب 
مالی و هم اطالعات غیرمالی، هردو، باید افشا شود. ترکیبی 
نمایشهای  و  مقداری،  اطالعات  تشریحی،  گزارشگری  از 

دیداری، انتقال اطالعات را موثرتر و شفافتر می سازد.
• جامع اما مختصر- شرکتها باید در گزارش مدیریت دست کم 
که  مباحث  از  مشخصی  گروه های  درباره  بااهمیت  اطالعات 

به طور صریح در رهنمود آمده است افشا کنند:
○ موضوعهای محیطی، اجتماعی، و مربوط به کارکنان،

○ رعایت حقوق بشر،
○ موضوعهای ضدفساد و رشوه،

عمــق اطالعاتی که دربــاره هر مبحث مشــخص گزارش 
می شــود بســتگی به اهمیت دارد. شــرکت باید آن وسعت و 
عمــق اطالعات را مورد توجه قرار دهد که به ذینفعان در درک 
پیشرفت، عملکرد، وضعیت، و آثار فعالیتهایش کمک می کند. 
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انتظار این اســت که اطالعات غیرمالی مختصر و مفید، و دور 
از اطالعات بی اهمیت باشــد. اطالعات تکراری و معمولی که 
بااهمیت نیست باید کنار گذاشته شود. مطالب غیرمالی ممکن 
اســت از ارجاع داخلی به سایر مطالب گزارش مدیریت استفاده 

کند تا به این ترتیب مختصر و بدون تکرار باشد.
• راهبردی و آینده نگر- انتظار این است که مطلب غیرمالی 
فراهم  بینش  آن،  استقرار  و  راهبرد  کسب وکار،  مدل  درباره 
کند، و پیامدهای کوتاه مدت، میان مدت، و درازمدت اطالعات 
از طریق افشای اهداف،  گزارش شده را توضیح دهد. شرکت 
دیگر  و  سرمایه گذاران  به  است  ممکن  تعهدات  و  معیارها 
ذینفعان کمک کند که عملکرد خود را در مقابل آنان قرار دهد. 
امکان  اطالعات  از  استفاده کنندگان  به  آینده نگر  اطالعات 
هدفهای  به  دستیابی  به سمت  شرکت  پیشرفت  که  می دهد 

درازمدت را اندازه گیری کنند.
• متمایل به ذینفع- شرکتها باید بر نیازهای اطالعاتی ذینفعان 
یا  نیازها  فکر  به  و  کنند  تمرکز  یکجا،  گروه  یک  به عنوان 

برتریهای ذینفع فردی یا غیرمعمول، یا کسانی با درخواستهای 
غیرمعقول اطالعات، نباشند. 

یکنواخت و منسجم- مطلب غیرمالی باید با دیگر عناصر   •
گزارش مدیریت سازگار باشد. گزارش مدیریت باید به صورت 
یک مجموعه اطالعات منفرد، متوازن، و منسجم دیده شود. 
باشد.  یکنواخت  زمان  درطول  باید  غیرمالی  مطلب  محتوای 
این رویکرد به استفاده کنندگان اطالعات امکان می دهد که آن 
را درک و با تغییرات گذشته و حال در پیشرفت شرکت مقایسه 
کنند. یکنواختی در انتخاب و روش شناسی شاخصهای اصلی 
عملکرد مهم است تا اطمینان به دست آید که مطلب غیرمالی 
هرگونه  می رود  انتظار  شرکتها  از  است.  اتکاپذیر  و  درک پذیر 
تغییر  دالیل  گزارشگری،  روش شناسی  با  سیاست  در  تغییر 

آنها، و آثار آنها را توضیح دهند.

محتوای گزارش
و  خاص  موضوعی  جنبه های  که  می رود  انتظار  شرکتها  از 

ریسک آثار منفی بر شرکت: ریسکهای حاد و مزمن عینی

شرکت
ریسک پیامدهای منفی 
بر شرکت: ریسک انتقال

سیاست
حقوقی
 فناوری

 بازار
شهرت

واکنش جامعه آب وهوا

ریسک آثار منفی بر آب وهوا

فرصت برای شرکت، آب وهوا و جامعه، اگر شرکت در 
سازگاری آب وهوا و برنامه کاهش مشارکت کند

این شکل روابط بین ریسکهای مرتبط با آب وهوا و فرصتها را نشان می دهد



13
99

ور 
ری

شه
 و 

داد
مر

 1
08

ره 
ما

ش
4

منظور  آنها  افشای  موارد  در  در  باید  که  را  بااهمیت  اطالعات 
کنند؛  شناسایی  جامع  و  متوازن،  منصفانه،  به صورتی  شود، 
در  اطالعات  مربوط.  ذینفعان  شرکت دادن  ازطریق  ازجمله، 
نه تنها  نتایج  برای مثال،  به هم مرتبط است.  مطلب غیرمالی، 
)از طریق  انجام می دهد  که شرکت  می کنند  منعکس  را  کاری 
آن  بر  عالوه  بلکه  راهبردها(،  و  سیاستها،  کسب وکار،  مدل 
شرایط و ریسکهای خاص شرکت، و این که شرکت در مدیریت 
ریسکها تا چه اندازه موثر است را نشان می دهد. توضیح پیوندها 

و بستگیهای درونی اصلی، کیفیت گزارش را بهبود می دهد.
مــاده 1 رهنمود تعییــن می کند که مطلب غیرمالی شــامل 

اطالعات زیر است:
کسب وکار  مدل  مفید  و  مختصر  توضیح  کسب وکار-  مدل   •
شرکت )شامل محیط کسب وکار، سازمان و ساختار، بازار محل 
فعالیت شرکت، هدفها و راهبردها، عوامل و روندهای اصلی 

که ممکن است بر پیشرفت آینده موثر باشد(،
سیاسـتهایی  توضیـح  بایسـتگی-  فراینـد  و  سیاسـتها   •
آن موضوعهـا،  بـا  درارتبـاط  به وسـیله شـرکت  پیگیری شـده 

اسـتقراریافته،  بایسـتگی7  فراینـد  شـامل 

• نتایج سیاستها،
• ریسکهای اصلی و مدیریت آنها،

• شاخصهای اصلی عملکرد،
• جنبه های موضوعی- شامل مسایل محیطی، مسایل اجتماعی 

و کارکنان، رعایت حقوق بشر، مسایل ضدفساد و رشوه. 

پانوشتها:
1- Directive 2014/95/EU
2- UN Global Compact
3- OECD
4- ISO 26000
5- Guidelines to Help Companies Disclose Environmen-
tal and Social Information
6- Guidelines on Reporting Climate-related Information
7- Due Diligence Process

منابع:
• EC, Non-financial Reporting, EU Website, June 2020
• EC, New Guidelines On Reporting Climate-related 
Information, eur-lex.europa.eu

این شکل دیدگاه دوگانه رهنمود گزارشگری غیرمالی را در فضای گزارشگری اطالعات مرتبط با آب وهوا توضیح می دهد

اهمیت مالی 

درحدی که برای درک پیشرفت، عملکرد، و وضعیت شرکت الزم است...

آب وهواشرکت
تاثیر تغییر آب وهوا 

بر شرکت

مخاطب اصلی:
 سرمایه گذاران

پیشنهادهای کارگروه افشای مالی مرتبط با آب وهوا

اهمیت محیطی و اجتماعی

... و آثار فعالیتهای آن

آب وهوا شرکت
تاثیر شرکت بر 

آب وهوا

مخاطب اصلی:

مصرف کنندگان، جامعه شهری، کارکنان، سرمایه گذاران

تاثیر شرکت بر آب وهوا ممکن 
است از نطر مالی بااهمیت باشد

رهنمود گزارشگری غیرمالی

اهمیت مالی در این جا نه تنها در معنی اثرگذاری سنجه های مالی شناخته شده در صورتهای مالی بلکه در معنی وسیع اثرگذاری بر ارزش شرکت


