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رهنمودهیئتاستانداردهایبینالمللیحسابداریبخشعمومی
 (IPSASB) بخشعمومی  بینالمللیحسابداری استانداردهای هیئت کارشناسان به وسیله   (Q&A) پرسشوپاسخ  سند  این 
پیشنهادی  راهنمایحرفهای و   (IPSASs) بینالمللیحسابداریبخشعمومی  استانداردهای مربوط بودن  درباره  بحث  برای 
(PRG) مرتبط به گزارشگری درباره تغییر آب وهوا و اهدافتوسعهپایدار (SDGs) سازمانمللمتحد (UN) درگزارشهایمالی

بامقاصدعمومی (GPFR) بنگاه های بخش عمومی منتشر شده است.
این ســند یک بیانیه الزام آور، و تفســیری از یکی از بیانیه های الزام آور 
هیئت اســتانداردهای بین المللی حســابداری بخش عمومی نیســت. این 
ســند الزامهای کنونی اســتانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی 
موجــود را اصالح یا لغو نکرده و رهنموِد اســتقراِر افــزوده فراهم نمی کند. 
این سنِد پرسش وپاســخ، جامع نبوده و جایگزینی برای مطالعه متن کامل 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری بخش عمومی یا راهنمای حرفه ای 

پیشنهادی نیست.

پیشینه
مدیریت  سنگ بنای  مقاصدعمومی،  با  مالی  گزارشهای 
مقاصدعمومی،  با  مالی  گزارشهای  هدف  است.  استوار  مالی 
تصمیم گیری  و  پاسخگویی  برای  الزم  اطالعات  فراهم کردن 
مقاصدعمومی  با  مالی  گزارشهای  است.  استفاده کنندگان  برای 
به طور معمول شامل صورتهای مالی با مقاصدعمومی )صورتهای 
مالی( و همچنین دیگر اطالعات مالی و غیرمالی مرتبط است، که 
ممکن است برای مطالعه کنندگان مفید باشد. هیئت استانداردهای 
بین المللی حسابداری بخش عمومی به عنوان قسمتی از هدف خود 
برای خدمت به منافع همگانی، استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی را توسعه می دهد، که استانداردهای حسابداری هستند که در 
تهیه صورتهای مالی بنگاه های بخش عمومی به کار گرفته می شوند. هیئت همچنین راهنمای حرفه ای پیشنهادی را تهیه می کند، که رهنمود 
و بهروشهایی را فراهم می آورد که بنگاه های بخش عمومی به دنبال کردن آن در زمان تهیه گزارشهای مالی با مقاصدعمومی گسترده تر، 
تشویق می شوند. هدف استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی و راهنمای حرفه ای پیشنهادی، هردو، افزایش کیفیت و شفافیت 

تغییرآبوهوا

خالصه کـردن  سـند،  ایـن  تهیـه  از  هـدف 
راهنمای حرفـه ای  و  حسـابداری  الزامهـای 
بـرای  اسـت  ممکـن  کـه  اسـت  پیشـنهادی 

باشـد. کاربردپذیـر  آب وهـوا  تغییـر 

ترجمه:معصومهامیری
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بهتر  اطالعات  فراهم کردن  با  بخش عمومی،  مالی  گزارشگری 
برای مدیریت مالی و تصمیم گیری بخش عمومی است.

هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، 
پروژه ای دربــاره منابع طبیعی راه اندازی کرده اســت. چندین 
پرســش در این باره دریافت شده اســت که این پروژه چگونه 
بــه مباحث گزارشــگری تغییر آب وهوا و اهداف توســعه پایدار 
ســازمان ملل متحد مربوط می شــود، و کدام اســتانداردهای 
بین المللــی حســابداری بخش عمومــی و راهنمای حرفــه ای 
پیشنهادی به گزارشگری درباره این موضوعها مربوط هستند. 
بنابراین این پرسش وپاســخ، دیدگاه های کارشناســان هیئت 
استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی درباره این 

مسایل را مطرح می کند.
پرسش1-گزارشگریمالیچگونهمیتواندازدستیابی
بهاهدافتوسعهپایدارسازمانمللمتحدپشتیبانیکند؟
اطمینان  پیداکردن  برای  حسابداران در جایگاه منحصربه فردی 
و  حسابداری  اصلی  سامانه های  که  دارند  قرار  موضوع  این  از 
گزارشگری داخلی بنگاه، از همکاری بین کارکردهای حسابداری، 
پشتیبانی  یکنواخت  رویکرد  یک  توسعه  در  پایداری  و  مالی 
می کنند و به طور کلی به مسایل توسعه پایدار و به طور مشخص به 
گزارشگری درباره پیشرفت در جهت اهداف توسعه پایدار، پاسخ 
سازمان  به وسیله  که  توسعه پایدار  اهداف  از  بسیاری  می دهند. 
ملل متحد تهیه شده اند، به طور مستقیم به تغییر آب وهوا مربوط 
گرفته اند،  به کار  را  توسعه پایدار  اهداف  که  دولتهایی  می شوند1. 
الزم است تشریح کنند که چگونه این اهداف بر اهداف عملکرد 
استفاده  با  و  می گذارد،  اثر  بخش عمومی  بنگاه های  در  خدمات 
حسابداری  بین المللی  استانداردهای  هیئت  کنونی  رهنمود  از 
گزارشگری  شد،  خواهد  توصیف  این  از  بعد  که  بخش عمومی 

درباره دستیابی به این اهداف را تهیه کنند.
فدراســیون بین المللــی حســابداران، همراه بــا چند نهاد 
حســابداری و سازمان بین المللی پیشــرو، پیشنهادهای موارد 
افشــا برای اهداف توســعه پایدار را منتشــر کرده اند که اگرچه 
تنها مختص به هدفهای مربوط به تغییر آب وهوا نیســتند، اما 
با پیشــنهادهایکارگروهافشــایمالیمربوطبهآبوهوا 
(TCFD) زیرمجموعــه هیئتثباتمالی (FSB)، همســو 

هســتند. پیشنهادهای کارگروه افشای مالی مربوط به آب وهوا 

با هدف بخش خصوصی تهیه شده اند؛ اما بسیاری از آنها برای 
دولتهــا و بنگاه هــای بخش عمومی هم مربوط هســتند. این 
کارگــروه از نمایندگانی از بنگاه هــای مختلف بخش خصوصی 
و بخش عمومی تشــکیل شده است. پیشــنهادهای مربوط به 

افشا، مباحث زیر را پوشش می دهد:
• شناخت ریسکها و فرصتهای توسعه پایدار؛

• تغییرات در آن چه بنگاه انجام می دهد و چگونگی انجام کار، 
به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار؛ و

اهداف  به  دستیابی  بر  تاثیر  و  مداخله ها  اطالع رسانی   •
توسعه پایدار2. 

(CDSB) سندی  هیئتاستانداردهایافشایآبوهوا 
منتشــر کرده اســت که اســتانداردهای بین المللی حسابداری 
را به پیشــنهادهای کارگروه افشــای مالی مربــوط به آب وهوا 
وصل می کند3 . عالوه بر این،گفتمانگزارشــگریبنگاه4 
که ابتــکاری بــرای گردهــم آوردن اســتانداردگذاران مهم و 
تهیه کنندگان چارچوب در ســطح جهان است، گزارشی منتشر 
کرده اســت که نشان می دهد ســطوح باالیی از همسویی بین 
چارچوبهــای زیربنایــی پیشــنهادهای کارگروه افشــای مالی 

مربوط به آب وهوا، وجود دارد5. 
استانداردهای هیئت موجود ادبیات ازمیان -2 پرسش
به کدامیک بخشعمومی، حسابداری بینالمللی

گزارشگریتغییرآبوهوامربوطاست؟
تغییر  گزارشگری  به  زیر  پیشنهادی  راهنماهای حرفه ای 

آب وهوا مربوط هستند:
عنوان با   (RPG 1)  1 پیشنهادی راهنمایحرفهای •
گزارشگریپایداریدرازمدتمنابعمالیبنگاه6، رهنمودی 
درازمدت  مالی  پایداری  درباره  گسترده تر  افشای  موارد  درباره 
و  ورودی  جریانهای  براورد  درباره  رهنمود  شامل  و  کرده  ارائه 
سیاستی،  تصمیمهای  به  مربوط  فرضهای  برمبنای  خروجی 
شرایط اقتصادی آینده و دیگر شرایط است. اگر تغییر آب وهوا به 
جریانهای ورودی و خروجی براوردی بنگاه بخش عمومی مربوط 
باشد، بنگاه باید آثار مالی تغییر آب وهوا را ارزیابی کرده و هنگام 
اگر  همچنین،  بگیرد.  به حساب  را  آنها  خود،  براوردهای  انجام 
بنگاه سیاستها یا برنامه های مشخصی برای پرداختن به اهداف 
توسعه پایدار دارد، ممکن است راهنمای حرفه ای پیشنهادی 1 به 
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افشای اثر مالی درازمدت این هدفها مربوط باشد.
عنوان  با   (RPG 2) 2 پیشنهادی راهنمایحرفهای  •
اطالعات  تهیه  پیشنهاد  مالی7،  صورتهای بحثوتحلیل
مطرح  را  بیرونی  بی اطمینانیهای  و  ریسکها  روندها،  درباره 
مالی  مالی، عملکرد  بر موقعیت  اثرگذاری  که در حال  می کند 
و جریانهای نقدی بنگاه بخش عمومی است، یا ممکن است 
بعد از این بر این موارد اثر بگذارند. اگر این روندها، ریسکها 
راهنمای حرفه ای  باشد،  تغییر آب وهوا  بی اطمینانیها شامل  یا 

پیشنهادی 2 دعوت به بحث درباره این اثر می کند.
عنوان با   (RPG 3)  3 پیشنهادی راهنمایحرفهای  •
گزارشگریاطالعاتعملکردخدمات8، پیشنهاد بهروشهایی 
را درباره اطالعات گزارش شده درباره خدماتی که بنگاه عمومی 
دستیابی  دامنه  و  بنگاه،  عملکرد خدمت  اهداف  می کند،  فراهم 
بنگاه به این اهداف ارائه می کند. تغییر آب وهوا تا اندازه ای مربوط 
است که بر خدمات انجام شده به وسیله بنگاه اثر می گذارد یا ممکن 
است اثر بگذارد، و در حدی که بنگاه به هدفهای عملکرد خدمات 
خود دست می یابد. افزون بر این، اگر بنگاه هدفهای مشخصی 
وضع  آب وهوا  به  مربوط  توسعه پایدار  اهداف  به  دستیابی  برای 
کرده باشد، راهنمای حرفه ای پیشنهادی 3 نیز برای گزارشگری 

این هدفها و میزان دستیابی به آن، مربوط است.
افــزون بر راهنماهــای حرفه ای پیشــنهادی، تعــدادی از 
اســتانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی نیز ممکن 
اســت برای پیامدهای تغییــر آب وهوا بــرای موقعیت مالی، 
عملکــرد مالی و جریانهــای نقد بنــگاه بخش عمومی مربوط 
باشــند. درباره کاربردپذیــری راهنماها و این اســتانداردها در 

پرسش 7 گفتگو شده است.
کارشناســان هیئت اســتانداردهای بین المللی حســابداری 
بخش عمومی، یک ســند درباره پیشینه برنامههایتجارت
گازهایگلخانهای (ETS) آماده کرده انــد که در حال حاضر 
به وســیله بســیاری از دولتها اجرا می شــود. ســند یادشده که 
بر اســاس پژوهــش اولیه تهیه شــده و بیانیه رســمی هیئت 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری بخش عمومی نیست، 
اطالعاتی درباره برنامه تجــارت گازهای گلخانه ای ارائه کرده 
و درباره دیدگاه کارشناسان هیئت درباره اثر اقتصادی بعضی از 
برنامه های مهــم، گفتگو می کند. هیئت تصمیم گرفت که این 

ســند را به طور عمومی به عنوان منبعی برای ذینفعان، شامل 
استاندارگذاران ملی و همچنین استفاده کنندگان و تهیه کنندگان 
گزارشــهای مالی با مقاصدعمومی در دســترس قرار دهد، تا 
آن را هنگام حســابداری بــرای برنامه های تجــارت گازهای 

گلخانه ای درنظر داشته باشند.
استانداردهای هیئت پروژه بین ارتباط -3 پرسش
منابع زمینه در بخشعمومی حسابداری بینالمللی
طبیعیوابتکارعملهایمربوطبهتغییرآبوهواچیست؟

بخش عمومی  حسابداری  بین المللی  استانداردهای  هیئت 
در  که  زیر  بازخوردهای  به  پاسخ  در  را  طبیعی  منابع  پروژه 
مشورتخواهی راهبرد و برنامه کار هیئت برای سالهای 2019 

تا 2023 دریافت شد، راه اندازی کرد:
استانداردهای  ادبیات  در  موجود  شکاف  به  پاسخ دهندگان   •
شناخت،  زمینه  در  بخش عمومی  حسابداری  بین المللی 
منابع  برای  به ویژه  طبیعی،  منابع  افشای  و  ارائه  اندازه گیری، 
معدنی زیرزمینی و منابع انرژی پیش از استخراج، اشاره داشتند.
حسابداری  رهنمود  نبودن  که  کردند  ابراز  پاسخ دهندگان   •
ارزش  درباره  کمی  اطالعات  اغلب  دولتها  که  معناست  بدین 
منابع طبیعی خود تا پیش از استخراج دارند. آنها اشاره کردند 
که فروش  دارد  این ریسک وجود  نبودن رهنمود،  به دلیل  که 

تغییرآبوهوا

میتواندبرفرضهایرشداقتصادی

ودرنتیجه

جریانهایورودیبراوردشده

مالیاتبندیودیگرکمکها

اثربگذارد
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حقوق استخراج این منابع ممکن است بدون توجه به ارزش، 
پایداری یا عدالت بین نسلی انجام شود.

را  دولت  منابع  کل  از  درخورتوجهی  بخش  طبیعی  منابع   •
می دهد9.  تشکیل  گزارشگری  حوزه های  از  بسیاری  در 
است  ممکن  دارایی  به عنوان  طبیعی  منابع  شناخت  بنابراین، 
منصفانه تر  به طور  که  شود  حسابداری  اطالعات  به  منجر 
نمایانگر واقعیت اقتصادی حوزه گزارشگری باشد؛ به ویژه در 

اقتصادهای مبتنی بر منابع یا غنی از منابع.
با توجه بــه بازخوردهای باال، و بــرای مدیریت بهتر دامنه 
پروژه منابع طبیعی، هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 
بخش عمومی تصمیم گرفت فعالیتها و منابع اســتانداردگذاری 
خود را براســاس رســیدگی به مسایل حســابداری مربوط به 
شــناخت، اندازه گیری، ارائه و افشای احتمالی داراییهای منابع 
طبیعی و بدهیهای مربوط تنظیم کند. در مرحله کنونی پروژه، 
هیئت در حال توسعه یک سندگفتگو (DP) برای پرداختن به 
این مســایل حسابداری است؛ از آن جا که این مسایل به منابع 

زیرزمینی، منابع زنده و آب مربوط هستند.
از زمانی کــه هیئت اســتانداردهای بین المللی حســابداری 
بخش عمومــی پروژه منابع طبیعی را راه اندازی کرد، تعدادی از 
پاسخ دهندگان درباره کمکی که بروندادهای این پروژه می تواند 
در زمینه مســایل گزارشگری بسیار گسترده تر در رابطه با تغییر 
آب وهوا و پایداری زیست محیطی فراهم کند، پرسش کرده اند. 
ســند پرسش وپاســخ کارشناســان، برای درنظر گرفتن زمان 
گزارشــگری درباره برنامه های بخش عمومــی و اقدام مربوط 
بــه اهداف توســعه پایدار و تغییــر آب وهوا، بــر رهنمود کنونی 
استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی تاکید می کند 
و همچنیــن به ادبیات اســتانداردهای بین المللی حســابداری 

بخش عمومی و دیگر رهنمودهای مربوط استناد می کند.
پرسش4-بنگاهبخشعمومیچگونهبایدارزیابیخود

ازریسکهایمربوطبهتغییرآبوهواراافشاکند؟
 از آن جا که آثار تغییر آب وهوا در سراسر جهان مشاهده پذیرتر 
بنگاه های  دیگر  و  دولتها  برای  برتر  رویه  می شود، 
از  اثرپذیری  چگونگی  درباره  اطالع رسانی  بخش عمومی، 
شد،  اشاره   2 پرسش  در  که  همان طور  آب وهواست.  تغییر 
افشای  درباره  پیشنهادهایی   ،1 پیشنهادی  راهنمای حرفه ای 

این که انتظار می رود تغییر آب وهوا چگونه بر جریانهای ورودی 
مشخص  زمانی  افق  یک  طی  بنگاه  براوردشده  خروجی  و 
 ،2 پیشنهادی  راهنمای حرفه ای  می دهد.  ارائه  بگذارد،  اثر 
پیشنهادهایی درباره موارد افشایی ارائه می دهد که می توان از 
آنها برای توصیف چگونگی اثرگذاری تغییر آب وهوا بر موقعیت 
استفاده  جاری  دوره  در  نقد  جریانهای  و  مالی  عملکرد  مالی، 
کرد10. این راهبرد همچنین پیشنهاد ارائه تحلیل از تغییرات و 
روندهای درخورتوجه را مطرح می کند11. این اطالعات می تواند 
به استفاده کنندگان از صورتهای مالی کمک کند تا اثر ریسکها و 
بی اطمینانیهای مربوط به تغییر آب وهوا را بر دوره گزارشگری 

کنونی و همچنین پیامدهای موردانتظار، ارزیابی کنند.
اســتاندارد بــر راهنمای حرفه ای پیشــنهادی 2،  افزون 
بینالمللیحســابداریبخشعمومــی1(IPSAS 1) با 
عنوانارائــهصورتهایمالی12، بنگاه هــا را ملزم می کند تا 
اطالعاتی درباره منابع مهــم بی اطمینانی براورد فراهم کنند، 
که ممکن اســت شــامل ریســکهای مربوط به تغییر آب وهوا 
باشــد، اگر انتظار برود که این ریســکها اثر بااهمیتی بر ارزش 
ثبت شــده داراییها و بدهیها در آینده یــا توانایی بنگاه در تداوم 

فعالیت داشته باشد13.
بخشعمومی، بنگاههای یا دولتها اگر -5 پرسش
تغییر ریسکهای مدیریت برای برنامههایی و راهبردها
آبوهواداشتهباشند،چگونهبایدآنهاراگزارشکنند؟

برای  می تواند  همچنین   2 پیشنهادی  راهنمای حرفه ای 
استفاده کنندگان  برای  مشروح  افزوده  اطالعات  فراهم کردن 
و  ریسکها  مدیریت  چگونگی  درباره  مالی  صورتهای  از 
بی اطمینانیها و چگونگی تغییر آنها بین دوره های گزارشگری، 
استفاده شود. این راهبرد، رهنمودی درباره افشای اطالعات 
مالی،  موقعیت  زمینه  در  بنگاه  راهبردهای  و  هدفها  درباره 
ممکن  و  می کند  فراهم  آن  نقدی  جریانهای  و  مالی  عملکرد 
به  برای دستیابی  باید  باشد که  اولویتها و منابعی  است شامل 

هدفهای بنگاه در زمینه تغییر آب وهوا، مدیریت شوند14.
ممکن اســت این انتظار وجود داشــته باشــد که دستیابی به 
هدفها و راهبردهای بنــگاه در زمینه تغییر آب وهوا، پیامدهای 
مالی در آینده داشــته باشــد. نمونه هایی از اینکه چگونه تغییر 
آب وهوا می تواند بر پایداری مالی اثر بگذارد، به شرح زیر است:
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و  اقتصادی،  رشد  فرضهای  بر  می تواند  آب وهوا  تغییر  الف( 
دیگر  و  مالیات بندی  براوردشده  ورودی  جریانهای  درنتیجه، 

کمکها اثر بگذارد؛
آب وهوا،  تغییر  با  مبارزه  برای  باشد  نیاز  است  ممکن  ب( 
اصالح  کنونی  برنامه های  یا  شود،  ارائه  جدیدی  برنامه های 
اثر  کاهش  برای  برنامه هایی  شامل  است  ممکن  این  شوند. 

سیل یا کمبود آب باشد؛ و
ج( تغییر آب وهوا می تواند به طور مستقیم بر داراییها و بدهیها 
اثر بگذارد. حوزه های گزارشگری بسته به عواملی مانند مکان 
برای  به،  عمومی  مالی  منابع  وابستگی  میزان  و  جغرافیایی 
داراییهای  از  ورودی  جریانهای  دیگر  و  امتیازها  حق  مثال، 

زیرزمینی، تاثیر متفاوتی می پذیرند.
از آنجا کــه صورتهای مالی به طور کلی بــر اطالعات تاریخی 
و موقعیت مالی و عملکرد مالی کنونی بنگاه تمرکز دارند، شــاید 
بنگاه ها درنظر داشته باشند اطالعات بیشتری مربوط به نیازهای 
گســترده تر گزارشــگری مالی مانند براورد جریانهای خروجی و 
ورودی فراهم کنند. راهنمای حرفه ای پیشنهادی 1 پیشنهادهایی 
در این مورد فراهم می کند که چگونه چنین پروژه هایی باید توسعه 

یابند و چگونه اطالعات درباره فرضهای مورداستفاده برای انجام 
چنین براوردهایی باید افشــا شــوند. فرضهــای تغییر آب وهوا و 
برنامه ها برای کاهش اثر چنیــن تغییراتی و اثر آنها بر جریانهای 
نقد، و همچنین اثر موردانتظار تغییر آب وهوا بر داراییها و بدهیها، 

باید در تهیه براوردها درنظر گرفته شوند.
پرسش6-اگردولتیابنگاهبخشعمومیدرحالارائه
خدمتیاستکهممکناستبهمیزاندرخورتوجهیزیر
تاثیرتغییرآبوهواقراربگیرد،اینآثارچگونهبایدافشا

شوند؟
زمینه  در  بخش عمومی  بنگاه های  دیگر  و  دولتها  هدفهای 
ایجاد  با  تا  باشند،  داشته  تغییر  به  نیاز  شاید  خدمت  ارائه 
برنامه های جدید و پیکربندی دوباره سازوکارهای کنونی ارائه 
کنند.  تعدیل  را  آنها  یا  پرداخته  تغییر آب وهوا  آثار  به  خدمت، 
مبتنی براصول  چارچوب  یک   3 پیشنهادی  راهنمای حرفه ای 
این  به  دستیابی  میزان  و  خدمات  اهداف  گزارشگری  برای 
اهداف فراهم می کند15. این راهبرد همچنین درباره چگونگی 
پرداختن به شرایطی که در آن اهداف ارائه خدمات طی دوره 
راهنمای حرفه ای  می کند16.  بحث  کرده اند،  تغییر  گزارشگری 
پیشنهادی 3 به بنگاه اجازه می دهد که شکل بندی گزارشگری 
خود  شرایط  به  توجه  با  را  عملکرد  شاخصهای  انتخاب  و 
اطالعات  از  تحلیل  و  افزوده  مشروح  مباحث  و  کرده  تنظیم 

گزارش شده، ارائه کنند.
تغییر که دارد وجود دیگری راه هیچ آیا -7 پرسش
برصورتهای باشد داشته را آن توان یا بتواند آبوهوا
کدام اگروجوددارد، بگذارد؟ اثر بامقاصدعمومی مالی
یکازاستانداردهایبینالمللیحسابداریبخشعمومی

ممکناستکاربردپذیرباشد؟
حسابداری  بین المللی  استانداردهای  از  تعدادی  بله، 
بخش عمومی می تواند برای آثار تغییر آب وهوا کاربردپذیر بوده 

و بر صورتهای مالی با مقاصدعمومی اثر بگذارد:
عنوان  با   1 بخش عمومی  حسابداری  بین المللی  استاندارد   •
برای  کلی  درباره مالحظات  مالی، رهنمودی  ارائه صورتهای 
و  آنها  که شامل ساختار  فراهم می کند،  مالی  ارائه صورتهای 
 4 پرسش  در  که  همانطور  است.  مفاهیم  حداقلی  الزامهای 
 1 بخش عمومی  حسابداری  بین المللی  استاندارد  شد،  اشاره 

افزونبرراهنماهایحرفهایپیشنهادی

تعدادیازاستانداردهایبینالمللی

حسابداریبخشعمومینیز

ممکناستبرایپیامدهایتغییرآبوهوا

برایموقعیتمالیوعملکردمالی

وجریانهاینقد

بنگاهبخشعمومیمربوطباشند
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بنگاه ها را ملزم می کند تا منابع مهم بی اطمینانی براورد را افشا 
آب وهوا  تغییر  به  مربوط  ریسکهای  شامل  می تواند  که  کنند، 
ارزش  بر  بااهمیتی  اثر  بتواند  براورد  بی اطمینانی  اگر  باشد، 

ثبت شده شناسایی شده در صورتهای مالی داشته باشد.
 17 بخشعمومی حسابداری بینالمللی استاندارد  •
(IPSAS 17) با عنوانامالک،ماشیناالتوتجهیزات17، 

مشهود  داراییهای  اندازه گیری  و  شناسایی  درباره  رهنمودی 
ارایه می کند. این استاندارد بنگاه ها را ملزم می کند که دست کم 
داراییهای  مفید  عمر  و  براوردی  اسقاط  ارزش  ساالنه  به طور 
و  حقایق  به  وابسته  براوردها  این  کنند18.  بازنگری  را  خود 
تغییر  تاثیر  زیر  است  ممکن  دارایی،  یک  مشخص  شرایط 
آب وهوایی  الگوهای  تغییر  مثال،  برای  بگیرند.  قرار  آب وهوا 
تاثیر  است  ممکن  بیشتر(  تناوب  با  سنگین  بارشهای  )مانند 
و  امالک، ماشین االت  و دیگر  بر عمر مفید ساختمانها  منفی 

تجهیزات از این قبیل داشته باشد.
 19 بخشعمومی حسابداری بینالمللی استاندارد  •
و احتمالی بدهیهای ذخایر، عنوان  با   (IPSAS 19)

اندازه گیری  داراییهایاحتمالی19، رهنمودی درباره شناخت، 
تعهد  از یک  است  ذخایر ممکن  ارائه می کند.  ذخایر  افشای  و 
به  مربوط  خاص  مقررات  و  قوانین  رعایت  به  نسبت  قانونی 
به جزئیات هر  این، بسته  بر  افزون  ناشی شود.  تغییر آب وهوا 
چگونگی  و  آب وهوا  تغییر  آثار  تعدیل  یا  کاهش  برای  طرحی 
اعالمهای  بیرونی،  اشخاص  به  اطالع رسانی چنین طرحهایی 
مشخصی ممکن است تعهدهای سازنده ای قلمداد شوند که باید 
در صورتهای مالی شناسایی شوند. در شرایط خاص، تغییر در 
قوانین و مقررات مربوط به تغییر آب وهوا، یا تغییر در هزینه های 
می تواند  نیز  مقرراتی  و  قوانین  چنین  رعایت  برای  براوردشده 

منجر به شناسایی ذخیره برای قراردادهای زیانبار شود20.
 21 بخشعمومی حسابداری بینالمللی استاندارد  •
مولد که دارایی ارزش کاهش عنوان با   (IPSAS 21)

حسابداری بینالمللی استاندارد نیست21و  نقد وجه
با عنوانکاهشارزش  (IPSAS 26) بخشعمومی26 
داراییهایمولدوجهنقد22، رهنمود درباره زمان و چگونگی 
اندازه گیری کاهش ارزش داراییهایی که مولد وجه نقد نیستند 
و داراییهای مولد وجه نقد ارائه می کند. این امکان وجود دارد 

که قوانین و مقررات مربوط به تغییر آب وهوا بر جریانهای نقد 
موردانتظار و/ یا خدمات احتمالی که یک دارایی می تواند تولید 
کند، اثر معکوس بگذارد، که شاید در عوض بر مقدار بازیافتنی 

خدمات یا مقدار بازیافتنی دارایی اثر بگذارد23.
 29 بخشعمومی حسابداری بینالمللی استاندارد  •
(IPSAS 29) با عنوان ابزارمالی:شناختواندازهگیری24و 

 41 بخشعمومی حسابداری بینالمللی استاندارد
درباره  رهنمود  دو  هر  مالی25،  ابزار  عنوان  با   (IPSAS 41)

کاهش ارزش داراییهای مالی ارائه می کنند26 . تغییر در قوانین 
و مقررات مربوط به تغییر آب وهوا، ممکن است بر ارزشگذاری 
سرمایه گذاری  از  ابزار  این  اگر  بگذارد  منفی  اثر  مالی  ابزار 
ازجمله  بخشهایی  در  که  باشد  شده  تشکیل  بنگاه هایی  در 
ریسکهای  می کنند27.  فعالیت  امالک  معامالت  یا  کشاورزی 
بهره  نرخ  بر  همچنین  است  ممکن  آب وهوا  تغییر  به  مربوط 

بنگاه هنگام تسویه بدهیها یا اوراق قرضه اثر منفی بگذارد.
پرسش8-بنگاهبخشعمومیکداماقدامدیگرمربوط
بهگزارشگریتغییرآبوهوارابایددرتهیهگزارشهای

مالیخوددرنظربگیرد؟
چند اقدام دردست انجام هستند که با هدف رسیدگی به مسایل 
گزارشگری تغییر آب وهوا انجام می شوند. اطالعات مربوط را 

در مراکز اطالع رسانی اینترنتی زیر پیدا کنید:
• استانداردگذاری به هم پیوسته برای گزارشگری بنگاه به وسیله

.(Accountancy Europe) 28اکانتنسییوروپ
بورسهای  انتظام بخشی  مراجع  نقش  و  پایدار  مالی  تامین   •
سازمانبینالمللیبورسهایاوراقبهادار  اوراق بهادار و 
(IOSCO)- گزارش نهایی به وسیله هیئت سازمان بین المللی 

بورسهای اوراق بهادار29. 
استانداردهای  بنیاد  با  آن  ارتباط  و  پایداری  گزارشگری   •
مه   5 تاریخ  در  مجازی  )ارائه  مالی  گزارشگری  بین المللی 
2020( به وسیلهبنیاداستانداردهایبینالمللیگزارشگری

. (IFRSF) 30مالی
• پروژه مدیریت پیامدها، یک همنشینی متشکل از سازمانهایی 
مقایسه،  اندازه گیری،  چگونگی  سر  بر  توافق  برای  که  است 
فعالیت  اجتماعی،  و  زیست محیطی  مسایل  بر  آثار  گزارش 

می کنند31. 
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• افزون بر این، کنفرانس تغییر آب وهوای سازمان ملل متحد 
درباره  گفتگوهایی  است،  افتاده  تاخیر  به   2021 نوامبر  تا  که 
به  مربوط  مالی  افشای  کارگروه  استقرار  و  بهبود  چگونگی 

آب وهوا برگزار خواهد کرد32. 
از رهنمــودی که از طریق ایــن منابع در دســترس قرار دارد، 
می توان همراه بــا راهنمای حرفه ای پیشــنهادی مربوط در تهیه 

گزارشهای مالی مربوط به مسایل تغییر آب وهوا استفاده کرد.

پانوشتها:
1-  اهداف توسعه پایدار 6، 7، 11، 12، 13، 14 و 15 و اینجا را ببینید:

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
2- اطالعات بیشتر و مجموعه کامل پیشنهادها را اینجا ببینید

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-
global-economy/publications/sustainable-development-
goals-disclosure-sdgd-recommendations

3- این سند را اینجا ببینید: 
https://www.cdsb.net/sites/default/files/uncharted_waters_
final.pdf. 
4- Corporate Reporting Dialogue
5- https://corporatereportingdialogue.com/corporate-
reporting-dialogue-shows-high-level-of-alignment-
between-major-global-reporting-frameworks-on-tcfd-
recommendations/
6- Reporting on the Long-term Sustainability of an 
Entity’s Finances
7- Financial Statement Discussion and Analysis 
8- Reporting Service Performance Information 

9- گــزارش نظارت مالیصندوقبینالمللیپول (IMF) در ســال 
2018 بیان کرد که برای 31 کشــور مشــمول در گــزارش، منابع طبیعی 38 

درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند.
10- راهنمای حرفه ای پیشــنهادی 2 )پاراگرافهای27 تا 31( ، پیشنهادهایی 
در مــورد بحث ریســکها و بی اطمبنانها و همچنیــن چگونگی مدیریت این 

ریسکها به وسیله مدیریت ارائه می کند.
11- راهنمای حرفه ای پیشنهادی 2 )پاراگراف 16( ، پیشنهاد گنجاندن یک 
تحلیــل از تغییرات و روندها در موقعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقد 

بنگاه را ارائه می کند.
12- Presentation of Financial Statements
13- اســتاندارد بین المللی حســابداری بخش عمومــی 1 )پاراگرافهای 140 
تــا 148( افشــای منابع مهم بی اطمینانی براورد که ممکن اســت ریســک 
درخورتوجه منجرشــدن به تعدیل بااهمیت در ارزش ثبت شــده داراییها و یا 
بدهیها در سال مالی آینده داشته باشد را الزامی می کند. استاندارد بین المللی 
حسابداری بخش عمومی 1 )پاراگرافهای 38 تا 41( الزامهایی درباره ارزیابی 

تدوام فعالیت و موراد افشای مربوط را دربر می گیرد.
14- راهنمای حرفه ای پیشــنهادی 1 )پاراگرافهای 16 تا 40( ، پیشنهادهای 

کلی در این باره که براوردها چگونه باید تهیه و ارائه شوند، فراهم می کند، در 
حالی که راهنمای حرفه ای پیشنهادی 1 )پاراگرافهای 41 تا 53( پیشنهادهای 
تفصیلی درباره تهیه و ارائه اصول و روش شناســیها فراهم می کند. افزون بر 
این، راهنمای حرفه ای پیشنهادی 1 )پاراگرافهای 54 تا 58(، پیشنهادهایی 
درباره موارد افشای مربوط به اطالعات پایداری مالی درازمدت بنگاه و بحث 

مشروح درباره براوردهای ارائه شده مطرح می کند.
15- راهنمای حرفه ای پیشــنهادی 3 )پاراگرافهــای 32 تا 37( ، اصول کلی 

برای ارائه اطالعات عملکرد خدمات فراهم می کند.
16- راهنمای حرفــه ای پیشــنهادی 3 )پاراگراف 57( ، پیشــنهادهایی درباره 
هدفهای انتقال خدمات که در طول دوره گزارشگری تغییر کرده اند ارائه می کند.
17- Property, Plant and Equipment
18- اســتاندارد بین المللی حســابداری بخش عمومــی 17 )پاراگراف 67( ، 
الزامهایی برای بازنگری در براوردهای ارزش اسقاط و عمر مفید ارائه می کند.
19- Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

20- اســتاندارد بین المللی حســابداری بخش عمومــی 19 )پاراگراف 18(، 
تعهدهــای ضمنــی را تعریــف می کند در حالی کــه پاراگراف 22 شناســایی 
تعهدهای ضمنی را در صورتهای مالی الزامی می داند. اســتاندارد بین المللی 
حســابداری بخش عمومــی 19 )پاراگرافهای 76 تــا 80( رهنمودی درباره 

قراردادهای زیانبار ارائه می کند.
21- Impairment of Non-Cash-Generating Assets
22- Impairment of Cash-Generating Assets

23- رهنمــود درباره تعیین مقدار بازیافتنی خدمات در اســتاندارد بین المللی 
حســابداری بخش عمومــی 21 )پاراگرافهــای 35 تــا 50( به تفصیل آمده 
اســت، در حالی که تعیین مقدار بازیافتنی در استاندارد بین المللی حسابداری 

بخش عمومی )پاراگرافهای 31 تا 70( به تفصیل گفته شده است.
24- Financial Instruments: Recognition and Measurement
25- Financial Instruments

26- استاندارد بین المللی حســابداری بخش عمومی 41 با عنوان ابزار مالی، 
از 1 ژانویه 2022 کاربردپذیر اســت، و به کارگیری زودهنگام این اســتاندارد 

ترغیب می شود.
27- رهنمــود دربــاره مالحظــات کاهــش ارزش در اســتاندارد بین المللی 
حسابداری بخش عمومی 29 )پاراگرافهای 67 تا 79( و استاندارد بین المللی 

حسابداری بخش عمومی 41 )پاراگرافهای 73 تا 93( قرار دارد. 
28- https://www.accountancyeurope.eu/publications/
 interconnected-standard-setting-for-corporate-reporting/
29- https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/
IOSCOPD652.pdf
30- https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/05/
sustainability-reporting-and-its-relevance-to-the-ifrs-
foundation/ 
31- https://impactmanagementproject.com/
32- https://www.ukcop26.org/
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