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ریسکهای تغییرات زیستمحیطی در
گزارش تفسیری مدیریت


گرداوری و ترجمه :علی علیپور فالحپسند

گزارش تفسیری مدیریت دامنه گستردهای از
اطالعات سودمند را که در صورتهای مالی به
جزئیات آن پرداخته نشده است ،در بر میگیرد.
اطالعاتی که نهتنها جنبههای درونسازمانی
رویدادهای غیرمالی را تشریح میکنند بلکه
گستره وسیعی از اتفاقهای برونسازمانی را نیز
شامل میشوند .در سال  2010میالدی ،هیئت
استانداردهای بینالمللی حسابداری 1حدود
افشای گزارشهای تفسیری مدیریت را ،که
دراساس تهیه و ارائه آنها اختیاری است ،در
قالب چارچوبی برای تهیهکنندگان صورتهای
مالی مبتنیبر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی 2ارائه داده است .بر طبق این بیانیه حرفهای ،اطالعات اصلی موجود در اینگونه
از گزارشها در قالب دو دسته اصلی عنوان میشود .دسته اول شامل ارائه دیدگاه مدیریت در خصوص عملکرد ،موقعیت و فرایند پیشرفت واحد
تجاری (شامل اطالعات آتی) میباشد .دسته دیگر نیز به موارد مکمل و متمم مربوط به موارد افشای صورتهای مالی و مواردی که مرتبط با
ویژگیهای کیفی اشاره شده در چارچوب مفهومی 3برای گزارشگری مالی است اشاره دارد ) .(IASB, 2010سپس ،هیئت در نوامبر سال 2017
میالدی ،پروژهای در راستای بازبینی گزارش تفسیری مدیریت طرحریزی کرد ) .(IASB, 2017نتایج حاصل از این ارزیابیها در تاریخ  20می
سال  2020میالدی منتشر شده است .بر این اساس ،حوزههایی همچون ریسکها و محیط خارجی شرکتها دو دسته اصلی مورد بحث بودهاند.
ریسکهای افشاشده در این گزارشها حوزههای گستردهای شامل ،مدلهای کسبوکار ،راهبردهای مدیریت ،منابع ،روابط شرکت و غیره را در بر
میگیرد ) .(IASB, 2020از سوی دیگر ،اطالعات مربوط به محیط خارجی کسبوکار نیز از اهمیت بهسزایی برخوردار است؛ طبقهای از اطالعات
اهمیت محیطزیست و مسئولیتهای اجتماعی مرتبط با آن ،آشکار میسازد.
در همین راســتا آقای رابرت بروس 4روزنامهنگار ،مصاحبهای با رئیس هیئت اســتانداردهای بینالمللی حسابداری آقای هنس هوگرورست
) (Hans Hoogervorstتدارک دیده اســت ) .(Deloitte, 2019در این نوشــتار ،متن مصاحبه مذکور بهرشته تحریر درامده است .این مصاحبه
که در مرکز اطالعرسانی اینترنتی موسسه دیلویت 5در تاریخ  5ژوئیه سال  2019منتشر گردیده ،شامل بخشهایی همچون ،تغییرات زیستمحیطی
و ریســکهای مالی ،موارد افشــای مرتبط با محیطزیست ،بیانیه پیشنهادی گزارش تفسیری مدیریت ،آثار بالقوه نرخ بهره بین بانکی ، 6تغییرات
احتمالی اســتاندارد بینالمللی گزارشــگری مالی شماره  ،17منافع پروژه صورتهای مالی ،تحول در اســتانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،و
برنامههای رئیس هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری برای سالهای باقیمانده تصدی ایشان در سمت مربوط میباشد.
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که توجه خاص به آن عالوه بر ارتقای تاثیرگذاری اطالعات مالی بر تصمیم استفادهکنندگان ،دیدگاه تهیهکنندگان اینگونه اطالعات را در خصوص
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گفتگوی رابرت بروس با رئیس هیئت استانداردهای

بینالمللی حسابداری

هم اکنون در شرایط پیچیدهای برای گزارشگری مالی
جهانی قرار داریم .شرکتها ،سرمایهگذاران و مقرراتگذاران،

نیازمند تطبیق خود با شرایطی پیچیدهترازهمیشه در رابطه
با مجموعهای از عوامل بههمپیوسته هستند .ریسکهای
زیستمحیطی در واقع همان ریسکهای مالی واقعی هستند
که نیاز به افشای اطالعات مربوط به محیطزیست را افزایش
میدهند .سرمایهگذاران بهطور پیوسته نیازمند موارد افشای
غیرمالی هستند که در صورتهای مالی به آنها پرداخته نشده
است .بهعنوان مثال میتوان به گزارشهای اصالح معیار
نرخ بهره 7شرکتهای بیمه اشاره کرد .در ضمن ،شرکتها
نگرانیهایی در خصوص چگونگی برخورد استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی ،با بحرانهای زیستمحیطی و
مالی احتمالی آتی که هماکنون ناشناخته هستند ،دارند.
مصاحبــه کنونــی با آقای هنــس هوگرورســت رئیس هیئت
اســتانداردهای بینالمللی حسابداری است که در محور کوششها
در ارتبــاط با نظمبخشــی به امور پیچیده اشارهشــده قرار دارد.
هیئــت اســتانداردهای بینالمللــی حســابداری ،متولی تدوین
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی است که عملکرد مالی
شــرکتهای پاســخگو به آحاد جامعه در دورتریــن نقاط جهان را
هدایت میکند .برای آقای هوگرورست که کماکان نیمی از دوره
تصدی ایشان در ســمت رئیس هیئت یادشده باقیمانده است،
پرداختن به امور اشارهشده ،وظیفهای بس دلهرهآور است.
با تمرکز بر تغییرات زیســتمحیطی ،انواع ریســکها در این
حوزه نمایان میشوند .اما بهطور خاص ،در رابطه با ریسکهای
مالی ،شــما چگونه رابطه بیــن اســتانداردهای بینالمللی
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گزارشگری مالی را با اینگونه ریسکها برقرار میکنید؟
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی تا حد زیادی ،برای
این مقصود مناسبند؛ بهعنوان مثال ،تصور کنیم صنعت خودرو
بهدلیل تصویب قوانین سختگیرانه مرتبط با محیطزیست،
ملزم به جایگزینکردن موتورهای احتراقی با موتورهای برقی
است .لذا ،بهاحتمال زیاد آنها (تولیدکنندگان خودرو) باید زیان
داراییهای مرتبط با موتورهای با سوخت فسیلی را شناسایی
کنند ،زیرا اینگونه داراییها توسط شرکتها دیگر قابلاستفاده

نخواهند بود .و هماکنون استانداردهایی برای این موضوع
وجود دارد که از شرکتها درخواست میکند تا محاسبات و موارد
افشای الزم را بهنحو احسن انجام دهند.
ایــن موارد بیشــتر برای رویدادهایی اســت کــه در آینده رخ
میدهند و آثار مالی کنونی بر صورتهای مالی ندارند .صورتهای
مالی گذشتهنگر است و نه آیندهنگر؛ لذا ،ما نیازمند ابزار دیگری
برای ارائه اطالعــات مرتبط به فعاالن بازار هســتیم .بههمین
دلیل ،کار بر پروژه گزارش تفسیری مدیریت آغاز شد تا دراساس
راهنمایی برای شرکتها در راستای تفسیر و ارائه اطالعات مرتبط
با صورتهای مالی ســاالنه باشــد .درواقع ،این گــزارش ابزاری
ســودمند برای تمرکز بر ریسکهای مالی اســت که هماکنون در
صورتهای مالی به آنها پرداخته نمیشــود؛ اما ممکن اســت در
آینده در این صورتها افشــا شــوند .این موارد شامل ریسکهای
زیســتمحیطی نیز میشود .و طبیعی است شــرکتهایی که در
معرض اینگونه ریسکها قرار دارند ،همچون ،شرکتهای تولید و
توزیــع انرژی ،خودرو و غیره ،بهاحتمال اطالعاتی را در رابطه با
اینگونه ریسکها در صورتهای مالی خود اظهار میکنند.
شما مسئولیتهایی در پروژه گفتمان گزارشگری شرکتی
دارید؛ چه زمانی امکان تســهیل و انجام امور مربوط به
افشا و گزارشگری رویدادها و ریسکهای زیستمحیطی
فراهم خواهد شد؟
موارد افشای مالی مربوط به محیط زیست ،در جهت سرمایهگذاران
و ریسکهای مالی متوجه شرکت تمرکز دارند و این همان
دیدگاهی است که صورتهای مالی هیئت استانداردهای بینالمللی
حسابداری بهدنبال آن است .استانداردهای دیگری نیز در رابطه
با پایداری محیطزیست وجود دارند که بیشتر به تعیین آثار اعمال
شرکت بر محیطزیست و منابع عموم جامعه میپردازند و نه روی
آثار رویدادها بر ریسک سازمان .موارد افشای محیطزیستی نقطه
تمرکز ما هستند و گزارش تفسیری مدیریت در گزارشهای ساالنه،
ابزاری فوقالعاده برای ارائه اینگونه اطالعات است.
بــا درنظر گرفتن ایــن نکته که ارائه گزارش تفســیری
مدیریت اختیاری است ،بهمنظور تسهیل امور مربوط به
تهیه این گزارشها چه اقدامی انجام دادهاید؟
کاری که ما انجام نخواهیم داد ،دخالت در استانداردگذاری
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مطابقت دارند و ما در حال تدوین رهنمودی جدید برای شیوه
گزارشگری ساالنه هستیم تا از ارتباط منطقی اینگونه گزارشها

در گزارش تفسیری مدیریت
اطالعات مالی
که در صورتهای مالی
به آنها پرداختهنشده
آورده میشود

با موارد افشای اشارهشده اطمینان حاصل کنیم.

چــه زمانــی رهنمــود اشارهشــده بــرای عموم

دستیافتنی است؟

تدوین این رهنمود بهتازگی شروع شده است؛ و همانطور

که مطلع هستید ،تدوین استاندارد نیازمند نگارش طرح
پیشنهادی ،انتشار اولیه برای عموم و دریافت نظرها و انتقادها
و امور دیگری است که موجب میشود تا برای تهیه آن سالها
زمان صرف شود.
اجــازه دهید تا کمــی در مورد بیانیه گزارش تفســیری
مدیریت صحبت کنیم؛ بهخصــوص این موضوع که چه

حسابداری پایداری 8است .ما صالحیت انجام این کار
را نداریم .پس روی اطالعات مالی تمرکز میکنیم .اما با
سازمانهای زیادی که هماکنون استانداردهای حسابداری
مسئولیتهای اجتماعی را تدوین میکنند ،درخصوص
حسابداری مسئولیتهای اجتماعی تبادل نظر میکنیم؛ و در
آخرین مالقاتی که داشتیم ،من بهشدت این نکته را توصیه
کردم که در صورت امکان ،برخی از گروههای استانداردگذار
با یکدیگر ترکیب شوند و یک سازمان واحد را تشکیل دهند
و محیطی با نظم و انسجام باالتری برای شرکتها پدید آورند.
هماکنون تعداد زیادی اســتانداردگذار وجــود دارد که امکان
ســرریز مــوارد افشــا را فراهم میآورنــد که در حــال حاضر
مشکالتی برای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی نیز
پدید آورده است.
به موضوع موارد افشای مالی برگردیم ،بهخصوص موارد
برای ترغیب افراد و شرکتها برای ملحقشدن و تسهیل
این نوع افشا ،در حال انجام است؟
اعتقاد ندارم که تمام امور مرتبط با افشای اطالعات
زیستمحیطی در وظایف هیئت است .من معتقدم موارد
افشایی که کارگروه 9میخواهد شرکتها در ارتباط با ریسک
مالی مرتبط با آبوهوا انجام دهند ،با گزارشهای ساالنه

است ،در این گزارشها گنجانده خواهد شد؟
گزارش تفسیری مدیریت راهنمایی برای تهیه گزارشهای
ساالنه میباشد .درواقع ،این گزارش مربوط به موارد افشای
غیرمالی نیست ،بلکه در ارتباط با گزارشگری مالی گسترده
است .بهبیان دیگر ،اطالعات مالی که در صورتهای مالی
به آنها پرداخته نشده است در این گزارشها آورده میشوند.
شاید دلیل اصلی این امر ،آیندهنگری گزارشهای تفسیری
مدیریت ،یا پرداختن به اقالم نامشهود شرکتها باشد .هرچند
اقالم نامشهود در شرکتها روزبهروز در حال افزایش هستند
اما بهدلیل پیچیدگی در محاسبه و شناسایی اینگونه اقالم در
صورتهای مالی ،افشای آنها در گزارشهای تفسیری توجیهپذیر
است .با وجود این ،اطالعاتی همچون مدلهای کسبوکار،
فناوریها ،رقابتهای بازار و تغییرات محیط کسبوکار دارای
ماهیت نامشهود هستند ،اما برای ارزیابی شرکت توسط
سرمایهگذاران بسیار مهم و حیاتی بوده و بنابراین باید در
گزارشهای ساالنه آورده شوند.
براســاس گفته شــما ،بــا درنظــر گرفتــن نیازهای
ســرمایهگذاران ،تــا چه میــزان اطالعــات موجود در
گزارشــهای تفســیری مدیریت به منافع و دیدگاههای
استانداردگذاران نزدیک است ؟
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افشای مالی زیســتمحیطی؛ چه اقدامی از جانب شما

زمانی اطالعــات غیرمالی که موردنیاز ســرمایهگذاران
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بهطور قطع ما نیاز سرمایهگذاران را در این خصوص درنظر قرار

سرمایهگذاران کمتر مورد توجه قرار گرفته است .چگونه این

داده و با آنها در تبادلنظر هستیم و اینگونه اطالعات مبتنیبر

موضوع را حلوفصل میکنید؟ و همچنین چه زمانی به نقطه

نیازهای کسبوکار آنها تدارک دیده میشود.

توازن و نهاییشدن در این استاندارد خواهید رسید؟
ما با تعداد زیادی از سرمایهگذاران گفتگوهای متعددی داشتهایم،

اجــازه دهید تا کمی به نرخ بهره بینبانکی پیشــنهادی

که در تمامی موارد آنها از مفاد استانداردهای جدید پشتیبانی

بپردازیم .نرخ بهره بین بانکی بهطور مستقیم با وظایف

کردهاند .آنها تمایل دارند تا استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی

شــما در ارتباط نبوده ،اما دارای آثار حسابداری است.

شماره  17هرچه سریعتر بهمورد اجرا گذاشته شود؛ زیرا در حال

نظر شما در این خصوص چگونه است؟

حاضر ،استانداردی برای فعالیتهای گوناگون بیمهای ،شناسایی

بهدلیل بروز تمامی رسواییهای دهههای اخیر ،تغییر نرح

درامد ،در استفاده از هزینههای تاریخی در مقابل حسابداری با

بهره بینبانکی بهطور کامل قابلپیشبینی است .در حال

قیمتهای جاری ،وجود ندارد و بینظمی حاصلشده از این مورد

حاضر میزان تغییر نرخ معیار مشخص نیست لذا ابهام در

سرمایهگذاران را ترغیب میکند تا به اطالعات احتیاطی 11و

این خصوص بسیار باال میباشد .بهعبارت دیگر ،این امکان

مقدار زیادی اطالعات غیراستاندارد

وجود دارد که حسابداری مصونسازی 10کنونی پاسخگوی

حسابداری اتکا کنند .این نکته را باید اذعان داشت که در حال

این نیاز نباشد؛ زیرا بهمنظور انجام حسابداری مصونسازی،

حاضر بسیاری از اطالعات با اصول پذیرفتهشده حسابداری

وجود اطمینان از آینده معامالت و نرخ مربوط به آن بسیار

مطابقت ندارند .همچنین ،بسیاری از سرمایهگذاران بهدلیل

مهم است .و همانگونه که اشاره شد ،بهدلیل وجود ابهام

نبود شیوه روشن حسابداری ،از سرمایهگذاری در کسبوکارهای

بااهمیت و با وجود محدودیتهای موجود ،در صورتیکه

بیمهای امتناع میکنند .لذا ،تدوین و انتشار استانداردهای

اقدامی صورت نپذیرد ،احتمال بروز گسستگی در حسابداری

اثربخش در این زمینه ،خواهد توانست نظر سرمایهگذاران را

مصونسازی وجود دارد که میتواند مشکالت متعددی را

نسبت به سرمایهگذاری در شرکتهای بیمهای جلب نماید.

برای بانکها پدید آورد .بههمین دلیل ،این نهاد قصد دارد

بههمین دلیل ،من معتقد هستم که شرکتهای بیمهای مشتاق

تا بهسرعت نسبت به تدوین و انتشار استاندارد اضطراری

انتشار استانداردهای جدید میباشند.
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بهجای اطالعات

اقدام کند که به بانکها اختیار عمل بیشتری درباره حسابداری

پیادهسازی استانداردها امری بسیار پیچیده است .همهچیز

مصونسازی بدهد .در هر حال ،ما باید منتظر انتشار نرخ

در حال تغییر اســت .بدیهی اســت که جلســههای زیادی در

معیار جدید باشیم تا بتوان در خصوص تدوین استاندارد جدید

خصوص جزئیات اســتانداردها انجام میشــود ،اما با اطمینان

در این مورد تصمیمگیری کرد.

میتوانم اشــاره کنم که ســال  2022برای اســتقرار استاندارد

بنابراین ،شــما منتظر انتشــار نــرخ معیار جدید

میمانید و سپس در این مورد تصمیمگیری میکنید؟
ما اکنون در حال انجام اقدام برای جلوگیری از ایجاد گسستگی

واقعبینانه است.
اجازه دهید تا کمی در مورد پروژه صورتهای مالی صحبت
کنیم .در حال حاضر چه اقدامی در این خصوص در حال
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استاندارد حسابداری مصونسازی هستیم؛ اما در عین حال،

انجام اســت؟ و چگونه این اقدام را ارزیابی میکنید؛ و

اطمینانی در خصوص میزان تغییرات نرخ بهره بین بانکی آتی

همچنین تا چه حد این اقدام منجر به افزایش شفافیت

نداریم .پس نمیتوان در مقطع کنونی درباره تعدیل استاندارد

خواهد شد؟

مربوط اظهارنظر کرد.

به عقیده من پروژه صورتهای مالی یکی از مهمترین پروژههای
دردست اقدام کنونی است .همانگونه که مطلع هستید ،صورت

در خصوص اســتاندارد بیمه ،مطالب زیــادی درباره تمایل

سودوزیان مهمترین اطالعات پایه برای طرحریزی جریانهای

شرکتهای بیمه به تغییرات دراین مورد ،بیان شده؛ اما دیدگاه

نقدی آتی و ارزیابیهای مورد نیاز برای سرمایهگذاران را دربر
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میگیرد .نکته حائز اهمیت دراینخصوص بدین صورت است

و در دسترس سرمایهگذاران ،افشــا شوند .شرکتها باید صورتی از

که با مشاهده صورت سودوزیان ،در اولین نگاه ،ابتدا درامد

تطبیق این اقالم با اولین جمع فرعی موجود در صورت سودوزیان

بهچشم میخورد و سپس سودوزیان در انتها دیده میشود.

ارائه دهند .درنتیجه ،شفافیت و نظم بیشتری در استفاده از اقالمی

اما موارد اضافهشده و کسرشده ،در این فرایند مورد توجه واقع

که منطبق با اصول پذیرفتهشــده حسابداری تهیه نشدهاند ،فراهم

نمیشوند .سرمایهگذاران و شرکتها تمایل دارند تا جمعهای

خواهد شــد .بنابراین ،با درنظر گرفتــن تمامی این موارد ،صورت

فرعی شامل مواردی همچون سود عملیاتی ،سود قبل از

سودوزیان ســاختارمند و منظمتری خواهیم داشت؛ که من معتقد
ِ

بهره و مالیات ،13یا سود قبل از بهره ،مالیات و استهالک
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را ببینند .بهمنظور درک بهتر نتایج عملیات و تشریح آن برای
سرمایهگذاران ،اطالعات سودمندی در صورت سودوزیان
ارائه نمیشود .این موضوع موجب میشود اطالعات مالی
بهشکلی ارائه شود که با اصول پذیرفتهشده حسابداری

هستم امری حیاتی و مهم است.

با درنظر گرفتن اینکه انجام امور اشارهشده بسیار
مورد عالقه شماست ،چه زمانی پروژه صورتهای

مالی به اتمام خواهد رسید؟

مطابق نباشند .اطالعاتی که منطبق با اصول پذیرفتهشده

در حال حاضر ،در مرحله جمعبندی بحث و گفتگوهای این

حسابداری نیستند ،در واقع توسط خود شرکتها تهیه میشوند،

پروژه قرار داریم .پیشنویس استاندارد دردست نگارش

لذا در اینگونه اطالعات ،جهتگیریهای مثبتاندیشانه بهنفع

است که بهزودی منتشر میشود .بنابراین تا چند ماه آینده

شرکت مشهود است .بهطورمعمول ،بیش از  70تا  80درصد

پیشنهادها و نکتههایی از سراسر دنیا دریافت میگردد.

اطالعات اینچنینی با مثبتاندیشی همراه خواهد بود .در

نهاییشدن استاندارد چند سال زمان خواهد برد .اما بهعنوان

همین راستا هیئت تصمیم گرفت کاری انجام دهد که شروع

تدوین و منتشرکننده استانداردهای بینالمللی حسابداری ،ما

پروژه صورتهای مالی با تمرکز بر صورت سودوزیان ازجمله

موظف هستیم تا به تمامی نکتههایی که اشاره میشود ،توجه

این اقدام است .تصمیم گرفته شده است تعریف خاص برای

کنیم و امکان انجام امور در زمان کوتاهتر امکانپذیر نیست.

درامد عملیاتی ارائه شود و جمعهای فرعی برای سود قبل از
بهره و مالیات برای کمک به سرمایهگذاران در مقایسه عملکرد

تدوین و انتشار اســتانداردهای بینالمللی گزارشگری

شرکتها ،تعریف شود .درضمن ،معتقد هستیم که با انجام

مالی نیازمند صرف زمان بهنســبت زیادی است؛ تا چه

این امور امکان مقایسهپذیری اطالعات ارتقا خواهد یافت.

حد با این موضوع موافق هســتید که این اســتانداردها

درنتیجه ،این اقدام بسیار مهم است.

میتوانند بهنحوی تدوین و منتشــر شــوند که جلوتر از

اقالم غیرمعمول از صورت ســودوزیان که یکی از ابزار موجود

است که این اســتانداردها نمیتوانند اینگونه رویدادها

بــرای جهتگیریهای مثبتاندیشــانه اســت ،در حــال تهیه

را پیشبینــی کنند؛ اما تا چه حد توانایی اندازهگیری آثار

میباشــد و تاکید خواهد شــد که تهیهکنندگان صورتهای مالی

اینگونه بحرانها را در آینده خواهند داشت؟

بایــد اینگونه اقــام را بهنحوی معنادار افشــا کنند .بهعنوان

من باور ندارم که حسابداری میتواند از بروز بحران جلوگیری

مثــال ،در صورت حذف اقــام غیرمعمــول هزینهها ،منابع

کند .بحرانها بهوقوع خواهند پیوست .اما کاری که باید صورت

درامدهای غیرمعمول که گاهی ممکن اســت یکبار در ســال

پذیرد ،ایجاد شفافیت بهتر در خصوص ریسکهایی است که

واقع شوند نیز باید حذف شوند.

در سیستمها پدید میآیند .به اعتقاد من ،استاندارد بینالمللی

یکی دیگر از اقدام در حال انجام ،الزام شرکتها در رابطه با مواردی

گزارشگری مالی شماره  ، 9با معرفی مدل زیان موردانتظار،

است که بهطور معمول برمبنای اصول پذیرفتهشده حسابداری در

به سرمایهگذاران بینش بهتر و سریعتری نسبت به ریسکهای

صورتهای مالی یا خارج از آن محاســبه و افشــا نمیشــوند .ما از

موجود در ترازنامه بانکها میدهد .ضمن اینکه بر اساس

شــرکتها میخواهیم تا این موارد در یادداشتی توضیحی قابلفهم

استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره  17با عنوان
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همچنین ،راهنما و دســتورعملی در رابطه با حذف برخی از

بحرانهای مالی یا زیســتمحیطی نیز باشــند؟ بدیهی
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بیمه ،که وجود آن بهطور کلی برای سیستم مالی بسیار حیاتی

در واقع این استاندارد مرتبط با شناخت یا اندازهگیری نیست

است ،اطالعات بهتر و سریعتر در رابطه با ریسکهای موجود

اما بیشتر به افشای بهتر اطالعات مالی مربوط است .این

در صنعت بیمه ،مورد توجه قرار خواهد گرفت.

استاندارد بسیار مهم است و در قیاس با سایر استانداردهایی که

بر اساس نسخه جدید گزارش تفسیری مدیریت که امیدوارم

منتشر شده ،کمتر موجب بههمریختگی میشود.

بهزودی منتشر شود ،ســرمایهگذاران بینش بهتری نسبت به

لذا در صورتیکــه که بتوانم تمامی این موارد را تا پایان دوره

ریســکهای آینده شرکت کســب خواهند کرد؛ بهعنوان مثال،

تصدی خود در این ســمت به ســرانجام برسانم ،این نهاد را با

مباحــث پایداری مرتبط با مدلهای کســبوکار یــا فناوری که

آرامشی قلبی ترک خواهم کرد.

شرکت با آن مشغول کار است.
بــه اعتقاد مــن ،تمامی این پیشــرفتهای بــزرگ و کوچک
اســتانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،ســرمایهگذاران
را در مقابــل بحرانهای آتی که هیچ زمانــی بهطورکامل قابل

پانوشتها:

)1-International Accounting Standards Board (IASB

)2-International Financial Reporting Standards (IFRS
3-Conceptual Framework

پیشگیری نیستند ،مجهز میکند.

4-Robert Bruce
5-Deloitte
)6-Interbank Lending Rate (IBOR

شما در اواســط دوره تصدی خود بهعنوان رئیس هیئت

7-Interest Rate Benchmark Reform

به ســر میبرید .تمایــل دارید تا پیــش از اتمام دوره

8-Sustainability Accounting
9-Task Force

تصدیگری خود ،چه مواردی انجام یا تکمیل شوند؟

10-Hedge Accounting

امیدوارم پیش از اتمام دوره ،استاندارد بینالمللی گزارشگری

11-Prudential Information

مالی شماره  17با عنوان بیمه ،بهطورکامل پیادهسازی شده
باشد .همچنین امید است تا پروژه صورتهای مالی نیز که
بهاعتقاد من بسیار مهم و اساسی برای سرمایهگذاران است،

12-Non-GAAP Information
)13-Earnings Before Interest and Tax (EBIT
14-Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and
)Amortization (EBITDA

تا آن زمان تکمیل شود .این دو مورد ،بااهمیتترین مواردی
است که تمایل دارم تا  2سال آینده بهاتمام رسیده باشند.
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