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گزارش تفسیری مدیریت؛
بدون کیفیت

مدیر حسابرسی داخلی شرکت ملی صنایع مس ایران

کشور  صنعتی  بااهمیت  و  بزرگ  واحدهای  از  یکی  مدیران  از  یکی  به عنوان  شما  که  تجربه ای  با 
دارید، ابتدا به این پرسش بپردازیم که آیا آن طور که انتظار می رفت گزارش تفسیری مدیریت بر 

تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی تاثیرگذار بوده است؟
اسدزاده

تصمیم گیری  بر  اثرگذاری  و  مدیریت  تفسیری  گزارش  مربوط بودن  و  مفیدبودن  با  رابطه  در  همه،  از  اول 
مدیریت،  تفسیری  گزارش  روح   -1 بگیریم:  نظر  در  را  موضوع  چهار  باید  استفاده کنندگان  و  سرمایه گذاران 
2- شرایط و پیامدهای اقتصادی دوسال گذشته در کشور، 3- کیفیت گزارشهای تهیه شده توسط شرکتها، و 

4- نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار.
در ایــن گزارش، مدیریت بایســتی اطالعات بااهمیــت در رابطه با صورتهای مالی، سیســتمها و کنترلها، 
رعایت قوانین و مقررات، اقدامی که تا کنون انجام شــده و اقدامی که قرار است در آینده انجام شود و چالشها و 

گفتگو با: دکتر حمید اسدزاده
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مشکالت پیش روی شرکت را ارائه کند. همچنین مدیریت باید 
اهداف و رویکردهای خود را در سال آینده در رابطه با عملکرد 

خود و پروژه های شرکت مشخص کند. 
تا کنون یکسری مطالعات در رابطه با بررسی و اثربخشی 
گزارشــهای تفســیری مدیریــت در ایران صــورت گرفته 
اســت. هرکدام از مطالعات در رابطه با بخشــی از گزارش 
تفســیری بوده و با توجه به جدیدبــودن موضوع هنوز یک 
مطالعه جامع که تمام جوانب را بررسی کند، در ایران انجام 

نگردیده است.
بــا توجــه به شــرایط بــازار در دوســال گذشــته و ورود 
ســرمایه گذاران جدید به بــورس اوراق بهــادار ایران، نباید 
انتظار داشــت تا گزارش تفســیری مدیریــت کارکرد خود را 
نشــان دهد؛ زیرا کســانی که باید از این اطالعات اســتفاده 
کنند به طور عمده فاقد دانش و ســواد مالی کافی می باشــند 
و بیشــتر آنها نوســانات بازار را دنبــال و به صورت هیجانی 

سرمایه گذاری می کنند. 
همچنین رشــد ارزش سهام شــرکتهای ایرانی در چندسال 
 (Nominal Variables) گذشته ناشــی از متغیرهای اسمی
نظیر نرخ تورم، نــرخ ارز، قیمت طال، قیمت نفت و قیمتهای 
جهانی بوده است، درحالی که در بازار توسعه یافته، ارزش سهام 
 (Real Variables) به طور عمده متاثــر از متغیرهای واقعی
یعنــی افزایش مقداری فروش و البته افزایش قیمت ناشــی از 

مزیت رقابتی شرکتها است.
رشــد متاثر از متغیرهای اســمی اغلب متالطم و بی کیفیت 
اســت که شــواهد آن در بازار ســرمایه ایران بســیار مشاهده 
می شــود. در بازار توســعه یافته، هنگامی  که انتظار شکوفایی 
اقتصادی می رود، ارزش بازار سهام نیز رشد می کند اما در بازار 
سهام ایران دست کم در یک دهه اخیر نرخ تورم و تضعیف پول 
ملی جریان غالب بر رشــد ارزش سهام شرکت ها بوده و به نظر 

می  رسد در آینده هم این وضعیت ادامه یابد.
به بیان دیگــر، رشــد یا افــول ارزش بــازار ســهام در بازار 
توســعه یافته، ناشــی از افزایش یا کاهش قدرت خرید عموم و 
افزایش رفاه در جامعه است. درحالی که رشد ارزش بازار سهام 
در ایران به طور عمده همزمان با کاهش قدرت خرید مردم بوده 

است.

بنابراین پس از گذشت دوسال هنوز ناشران )شرکتها( توجه 
چندانی به گزارش تفســیری مدیریت ندارند و اغلب گزارشــها 
از کیفیت الزم برخوردار نیســت. سیاست گذاران نیز نتوانستند 
به خوبــی اهمیــت گزارش تفســیری مدیریت را نشــان دهند 
و هیچ گونه نظارتی بر انتشــار گزارشــهای تفســیری مدیریت 
توســط نهاد مقررات گذار صورت نگرفته است. به همین دلیل 
نیز ســرمایه گذاران عالقه ای به استفاده از گزارشهای تفسیری 

مدیریت جهت تصمیمگیری ندارند.

چه اندازه  تا  ایران  در  مدیریت  تفسیری  گزارش  تهیه 
بازخوردی  چه  گذشته  دوسال  تجربه  است؟  امکانپذیر 

داشته است؟
اسدزاده

بازار سرمایه ایران نیز مشابه سایر بازارهای جهان، بر اساس 
اصل تقابل ریسک و بازده به عنوان محور اصلی عمل می کند 
هرجای  در  سرمایه گذاران  که  می دهد  نشان  نیز  شواهد  و 
از  بازده  و  منفعت  کسب  و  ثروت  حداکثرسازی  به دنبال  دنیا 
سرمایه گذاری خود می باشند. بنابراین تهیه چنین گزارشهایی 
اساس  و  الزمه  بلکه  مفید،  تصمیم گیری  جهت  نه تنها 

تصمیم گیری برای استفاده کنندگان است.

سرمایه گذاران

عالقه ای به استفاده از

گزارشهای تفسیری مدیریت

جهت تصمیم گیری

 ندارند
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گرچه مدیران شــرکتها در تهیه و انتشــار گزارش تفسیری 
مدیریت از اقدام رافع مسئولیت (safe harbor) بهره مند 
هســتند، ولی بیشــتر اصرار بر انتشــار گــزارش به صورت 
شفاهی، مصاحبه، کلی گویی و غیرکارشناسی دارند و به طور 
عمده از بیان جمالت مبهم نظیر این که »ســهامداران به ما 
اعتمــاد کنند« و یا این که »مطمئن باشــید ضــرر نمی کنید«، 
اســتفاده می کنند. به همین دلیل و موارد اشاره شده و شرایط 
اقتصادی کشــور، گزارشهای تفســیری تهیه شده ظرف دو 
سال گذشته فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارند و تاکنون 
شاهد گزارشهای باکیفیت و اســتفاده مناسب از این گزارشها 

نبوده ایم.

مدیریت،  تفسیری  گزارش  ارائه  ضوابط  تهیه  مبنای 
هیئت  به وسیله  منتشرشده   (PS 1)  1 حرفه ای  بیانیه 

با  رابطه  در  است.  بین المللی حسابداری  استانداردهای 
این بیانیه و انطباق آن با نیازها و شرایط ایران چه نظری 

دارید؟
اسدزاده

بیانیه حرفه ای 1 در رابطه با اطالعات تطبیقی از منابع مختلف 
می باشد که منجر به توسعه بلندمدت اطالعات مالی می شود. 
تجدیدنظر در بیانیه مزبور در سال 2017 در دستور کار هیئت 

قرار گرفت و شامل موارد زیر می باشد:
1- اهمیت رشد روابط و منابع تجاری نامشهود؛

2- اطالعات تفسیری برای حمایت از تصمیم سازی بلندمدت؛
3- حمایت بهتر برای تفسیر صورتهای مالی؛

4- جلوگیری از شکافها در رویه موجود؛
5- هماهنگی با سایر چارچوبهای گزارشگری؛ و

6- افزایش الزامات با اهداف مختلف.
همچنین طبــق بیانیه مزبــور بایســتی موضوعات محیط 
عملیاتــی، اســتراتژی، ریســک و مدل تجــاری جهت تهیه 
گزارشهای تفســیری مدیریت درنظر گرفته شود که اطالعات 
کاربردی بیشتری در اختیار اســتفاده کنندگان و سرمایه گذاران 
قرار می دهد و به فهم و درک بیشــتر ســهامداران از وضعیت 
مالــی فعلی و آینده، تغییرات در وضعیت مالی و نتایج عملیات 

شرکت کمک خواهد کرد. 
به نظر من، بیانیه مزبور به همه نیازها و شــرایط ناشــران و 

استفاده کنندگان ایرانی پاسخ می دهد.

و  اجتماعی  محیطی،  مسایل  بر   1 حرفه ای  بیانیه  در 
آنها در گزارش تفسیری مدیریت تاکید  راهبری و طرح 
و  اجتماعی  محیطی،  مسایل  گزارشگری  است.  شده 
سرمایه گذاران  تصمیمگیری  در  چه اندازه  تا  راهبری 

سودمند است؟
اسدزاده

توجه به مسائل محیطی، اجتماعی و راهبری در دنیای امروز 
بسیار با اهمیت می باشد زیرا این مسائل تاثیر مهمی بر وضعیت 
و عملکرد مالی شرکتها دارند و ذینفعان از این نوع اطالعات و 

گزارشهای شرکت در تصمییم گیری استفاده می کنند.
امروزه تعداد روبه رشــدی از شرکتها و سازمانها هستند که 

با توجه به شرایط بازار

 در دوسال گذشته و

 ورود سرمایه گذاران جدید به

 بورس اوراق بهادار ایران

 نباید انتظار داشت تا 

 گزارش تفسیری مدیریت

 کارکرد خود را نشان دهد
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می خواهند عملیات خود را پایدار ســازند و در فرایند توسعه 
پایدار جهانی مشــارکت داشته باشــند. گزارشگری پایداری 
به شــرکتها کمک می کنــد تا عملکرد خــود را در حوزه های 
اقتصــادی، اجتماعــی، محیط زیســتی و حاکمیتــی اندازه 

بگیرند.
در ایــران به طور عمــده هزینه های محیطــی، اجتماعی، 
و راهبری نســبت به هزینه های کل شــرکت رقــم بااهمیتی 
نمی باشــد و شــرکتها اهمیت چندانی برای هزینه مزبور قایل 
نیســتند. به هرحال، در پاسخ به نیازهای یک طبقه از ذینفعان 
و استفاده کنندگان اطالعات مالی می تواند در تصمیم گیریهای 

زیر مفید واقع شود:
1- افزایش درک ریسکها و فرصتها؛

2-  تاکید بر ارتباط بین عملکرد مالی و غیرمالی؛
3-  اعمال مدیریت بلندمدت استراتژی و سیاست و طرح های 

کسب وکار؛
4-  تسهیل فرایندها، کاهش هزینه ها و بهبود کارایی؛

5-  بهینه کاوی و ارزیابی عملکرد پایداری با توجه به قوانین؛
6- مقایسه عملکرد به طور داخلی، بین سازمانی و بین بخشهای 

مختلف صنعت؛
7- بهبود شهرت و وفاداری نام تجاری (Brand)؛

8-  توانایی استفاده کنندگان برای درک ارزش حقیقی سازمان و 
داراییهای مشهود و نامشهود آن؛

9-  نشان دادن چگونگی تاثیرگذاری سازمان و تاثیرپذیری آن 
براساس انتظارات در مورد توسعه پایدار. 

در  و  بورس  سازمان  ضوابط  اجرای  در  حسابرسان 
رسیدگی به گزارش تفسیری مدیریت با چه چالشهایی 

روبه رو بوده اند؟
اسدزاده

طبق بند 14 استاندارد بین المللی 720 مسئولیت حسابرس 
به  محدود  مالی  صورتهای  همراه  اطالعات  با  رابطه  در 
و  می شود  مدیریت  تفسیری  گزارش  اطالعات  مطالعه 
حسابرس باید از هماهنگی بین اطالعات صورتهای مالی 
با اطالعات همراه صورتهای مالی و اطالعاتی که در حین 
اطمینان  می آورد،  به دست  مالی  صورتهای  حسابرسی 

حاصل کند.
اطالعــات منــدرج در گزارش تفســیری مدیریت شــامل 
اطالعات آینده نگر ازجمله اهداف، عملیات و ارزیابی عملکرد 
مدیریت می باشــد و در چارچوب حسابرســی صورتهای مالی 
قرار نمی گیرد. از این رو حسابرســان بایستی با انجام خدمات 
اضافــی به کنترل و بررســی گزارش مزبــور بپردازند و از نبود 
هماهنگی اطمینان حاصل کنند. بنابراین چک لیســت افشای 
الزم در گزارش تفســیری مدیریت و رهنمودهای رسیدگی به 
گزارش مزبور باید توســط جامعه حســابداران رســمی تهیه و 

ابالغ گردد.

با  تفاوتی  چه  مدیریت  تفسیری  گزارش  اطالعات 
اطالعات صورتهای مالی یا گزارش هیئت مدیره دارد؟ 

اسدزاده
صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره شامل اطالعات 
اطالعاتی  و  می باشد  گذشته  مالی  رویدادهای  و  گذشته نگر 
شرکت  آتی  چشم انداز  و  برنامه ها  عملکرد،  فعالیت،  به  راجع 
مدیریت  تفسیری  گزارش  نمی گذارد.  سهامداران  اختیار  در 
یک ابزار قدرتمند برای شرکتها می باشد تا بتوانند نشان دهند 
ادامه می دهد.  را  آن  و  ارزش می کند  که شرکت چگونه خلق 
گزارش باید به گونه ای تهیه شود که به خوانندگان امکان دهد تا 

از چشمان مدیریت به آن نگاه کنند. 
ازجمله، گزارش تفســیری مدیریت، باید دربرگیرنده عوامل 

ذیل باشد:
1- ماهیت کسب وکار؛

به  دستیابی  برای  مدیریت  راهبردهای  و  مدیریت  اهداف   -2
آن اهداف؛

3- مهمترین منابع، ریسکها و روابط؛
4- نتایج عملیات و چشم اندازها؛ و

اصلی  شاخصهای  مبنای  بر  مدیریت  عملکرد  ارزیابی   -5
.(KPI) عملکرد

افشا  باید  مدیریت  تفسیری  گزارش  در  ریسکهایی  چه 
شوند و نمونه این ریسکها در شرایط کنونی ایران کدام 

است؟
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اسدزاده
حوزه ریسک بسیار پیچیده و پیچیدگی آن ناشی از رشد سریع 

بازارهای مالی و تکنولوژی است.
در حــال حاضر به دلیل وضعیت روابط اقتصادی و سیاســی 
ایران با دیگر کشورها، شرکتهای ایرانی با ریسکهای متفاوتی 
روبه رو هستند که بایســتی به نحو مناسب در گزارش تفسیری 
افشا شود. عمده ریســکهایی که شرکتها با آنها روبه رو هستند 

شامل موارد زیر می باشد:
1- ریسکهای سیاسی و اجتماعی،

حلقه  تنگ ترشدن  و  تحریمها  اقتصادی شامل  ریسکهای   -2
مشتریها و کاهش میزان صادرات، 

3- ریسکهای مالی و کانالهای بانکی بسیار محدود،
4- ریسکهای تولید و افزایش موجودی در انبارها،

5- محدودشدن منابع ارزی جدید خارجی و ریسکهای سرمایه گذاری 
در صنعت،

6- ریسکهای سیستماتیک در مدیریت پروژه ها،
7- ریسکهای دعاوی حقوقی،

8- ریسکهای مدیریتی و مدیریت سنتی، و
9- ریسک منابع  انسانی و نظامهای جبران خدمات غیرانگیزشی.

ریســکهایی که باید توسط شرکتها افشا شــوند، با توجه به 
ظرفیت و عملکرد شــرکتها متفاوت می باشند ولی به طور کلی 
شرکتها باید ریسکهای اساســی و ابهامهایی که شرکت با آنها 
روبه رو است را افشا کنند. به طور خالصه، ریسکها باید آنهایی 
باشــند که به طــور معناداری بر مســائل اســتراتژیک و ارزش 

شرکت تاثیرگذار هستند. 

واحد  آینده  چشم انداز  باره  در  مدیریت  دیدگاه  ارائه 
گزارش  در  باید  که  است  اطالعاتی  از  نیز  تجاری 
تفسیری مدیریت آورده شود. آیا این اطالعات سودمند 

است؟
اسدزاده

اطالعات  و  می باشد  اطالعات  به  نیاز  تصمیم گیری  برای 
اقتصاد  موضوع  گرفتن  درنظر  با  باشد.  مربوط  و  به موقع  باید 
اطالعات، مدیران شرکتها باید نقطه نظرات و دیدگاه خود را در 
رابطه با چشم انداز شرکت جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان 

ارائه کنند.
گزارش تفســیری مدیریت باید حــاوی جمالت آینده نگر 
(Forward Looking Statement) باشــد و مدیــران بایــد 

باورها و انتظارات خود را از عوامل اثرگذار بر عملکرد شــرکت، 
همــراه با مفروضــات و پیش فرضهای مبنا، به ســهامداران و 
سرمایه گذاران ارائه کنند. مدیریت قطعا در جایگاه مناسب تری 
از اشخاص بیرونی می باشد تا اطالعات مهم و قابل اتکا برای 

سهامداران فراهم کند.

از این گفتگو بسیار سپاسگزاریم.

گزارشهای تفسیری تهیه شده

 ظرف دوسال گذشته

فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارند و

 تاکنون شاهد گزارشهای باکیفیت و

 استفاده مناسب از این گزارشها

 نبوده ایم
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