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گزارش تفسیری مدیریت، گزارشی توصیفی و مکمل و متمم صورتهای مالی و شرحی روایت گونه از دیدگاه مدیران است که زمینه را برای تفسیر وضعیت مالی، عملکرد 
مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری فراهم می کند. گزارشی است که در آن مدیریت به تشریح اهداف خود و راهبردهای دستیابی به آن اهداف می پردازد و باید حاوی 
اطالعات آینده نگر و دارای ویژگیهای کیفی توصیف شده در مفاهیم نظری گزارشگری مالی باشد. به عالوه این گزارش باید شامل اطالعاتی باشد که به استفاده کنندگان 
برای درک ماهیت فعالیت واحد تجاری، مهمترین منابع، ریسکها و روابط، نتایج عملیات و چشم انداز ها و مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد، که مدیریت از آنها 

برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعالم شده استفاده می کند، کمک کند.
بیانیه حرفه ای 1 (PS 1) منتشرشده به وسیله هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) با عنوان »گزارش تفسیری مدیریت«، یکی از چارچوبهای جامع 
و مناســب تهیه گزارش تفســیری مدیریت است که سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در سال 1396 بر اساس آن »ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت« را تهیه و ارائه کرد. 
بیانیه مزبور با هدف »ارتباط بهتر در زمینه گزارشگری مالی« در حال به روزرسانی است و هیئت مزبور انتظار دارد در فوریه 2021 پیش نویس بازنگری شده آن را منتشر کند.

از نگاه اســتانداردهای حسابرســی، اطالعات مالی و غیرمالی موجود در »گزارش ساالنه«، به جز صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش حسابرس، سایر اطالعات 
نامیده می شود. یکی از گزارشهایی که شامل اطالعات مالی و غیرمالی است و طبق الزام سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش 
حســابرس منتشــر می شود »گزارش تفسیری مدیریت« اســت که می توان از آن به عنوان نمونه ای از »سایر اطالعات« نام برد. مســئولیت نهایی سایر اطالعات به عهده 
مدیران اســت و مســئولیت و نحوه برخورد حسابرس مستقل با آن در استاندارد حسابرسی 720 و »رهنمود نحوه اظهارنظر حسابرس مستقل در گزارش حسابرسی نسبت 

به گزارش تفسیری مدیریت طبق استاندارد بین المللی حسابرسی 720« مشخص شده است.
بســیاری از اســتفاده کنندگان گزارش ساالنه، تفاوت مسئولیت حسابرس درباره ســایر اطالعات درمقایسه با مســئولیت وی درباره صورتهای مالی را به درستی درک 
نمی کنند. بســیاری به اشــتباه می پندارند که گزارش ســاالنه به عنوان یک مجموعه واحد، به وسیله حسابرس، حسابرسی شده اســت. این، در حالی است که در گزارش 
حســابرس مسئولیتهای حســابرس در قبال سایر اطالعات، ازجمله الزامات گزارشــگری آن، به روشنی توصیف شده اســت. با این حال، برای استفاده کنندگان موضوع 
پیچیده اســت و همواره به  ســادگی قابل درک نیست. نکته مهم و چالشی در این زمینه، این است که استانداردهای حسابرســی، سایر اطالعات را در دامنه مسئولیتهای 

اطمینان بخشی حسابرس قرار نداده است. 
حســابرس به عنوان بخشــی از حسابرســی، ملزم به گزارش درباره سایر اطالعات شده اســت. به منظور ممکن ساختن این مسئولیت ، حســابرس سایر اطالعات را 
مطالعه و مورد توجه قرار می دهد، زیرا تحریف بااهمیت آن اطالعات ممکن اســت اعتبار صورتهای مالی حسابرسی شــده را تضعیف کند، یا امکان دارد بر تصمیمهای 

استفاده کنندگان گزارش ساالنه تاثیر نامطلوبی بگذارد. مسئولیتهای حسابرس درباره سایر اطالعات، طبق استاندارد بین المللی حسابرسی 720، عبارت است از:
• مطالعه سایر اطالعات و توجه به این که آیا مغایرت بااهمیتی بین سایر اطالعات و صورتهای مالی و اطالعات کسب شده در فرایند حسابرسی وجود دارد یا خیر؛

• هشیاربودن نسبت به عالیمی که نشان می دهد سایر اطالعات به شکل بااهمیتی تحریف شده است؛
• برخورد مناسب هنگامی که حسابرس یک تحریف یا مغایرت بااهمیت آشکار را در سایر اطالعات شناسایی می کند. برای مثال، حسابرس ممکن است از مدیریت 

بخواهد که صورتهای مالی یا سایر اطالعات را اصالح کند؛ و
• گزارش درباره سایر اطالعات در گزارش حسابرس. 

برای ارتقای گزارشــگری مالی در ایران ضروری است کمیته تدوین استانداردهای حســابداری بیانیه یا رهنمودی مشابه با بیانیه رویه حرفه ای 1 هیئت استانداردهای 
بین المللی حســابداری و با درنظرگرفتن محیط و شــرایط بازار سرمایه ایران، تدوین و کمیته تدوین استانداردهای حسابرســی نیز در بازنگری استانداردهای گزارشگری 

سری 700، ازجمله استاندارد 720، اقدام کند. 
بازنگری اســتاندارد 720، الزم اســت برپایه انجام پژوهش نســبت به بازخوردهای دریافتی از تجربه دوســاله به کارگیری گزارش تفســیری مدیریت و نحوه برخورد 
حسابرسان با آن انجام شود و لزوم افزایش مسئولیت حسابرس و الزامات به کارگیری روشهای حسابرسی نسبت به سایر اطالعات مورد توجه قرار گیرد؛ با این گرایش که 

در سنوات اخیر اثربخشی گزارش حسابرس بیشتر از اطمینان بخشی آن مورد درخواست استفاده کنندگان است. 
تهیه و ارایه گزارش تفسیری مدیریت و گزارش حسابرس در باره آن باید متکی به بیانیه حرفه ای و استاندارد حسابرسی به روز باشد که امید است هرچه زودتر محقق شود. 
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رویدادهای

 ایران و جهان

 روزانه در مرکز اطالع رسانی 

اینترنتی حسابرس

 منتشر می شود.

 با مراجعه به مرکز اطالع رسانی 

اینترنتی   به آدرس

 www.hesabras.org 

 از مشروح خبرهای حرفه در این 

بخش آگاه شوید.

 ابالغ رسته های جدید شغلی آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا
 بانک مرکزی در بخشنامه ای رسته های جدید شغلی آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا 

را به منظور بهره مندی از تمهیدات مرتبط در این زمینه، به شبکه بانکی ابالغ کرد.
موضوع اعالم فهرست رسته های کســب وکارهای آسیب دیده از بیماری کرونا، باتوجه به 
تصمیمات اخذشــده درکارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس 

کرونا انجام شده که طی نامه هایی از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهوری ابالغ شد.
برای اطالع از فهرســت این مشــاغل به مرکز اطالع رســانی بانک مرکزی مراجعه کنید: 

www.cbi.ir

 سمینار اینترنتی فدراسیون بین المللی حسابداران و بانک جهانی
بین المللی حسابداری  استانداردهای  هیئت  رئیس   ،(Ian Carruthers) کاروترز  یان 
بخش عمومی (IPSASB) در سمینار اینترنتی جهانی که به وسیله بانک جهانی (WB) و 

فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) برگزار می شود، شرکت می کند.
ایــن ســمینار اینترنتی با عنــوان »پایداری امور مالــی عمومی- حمایت از پاســخگویی 
انعطاف پذیــر و بازیابی در بخش عمومی« به اهمیت گزارشــگری مالــی باکیفیت در بخش 
عمومــی، به ویــژه در دوره همه گیری فعلی، تمرکــز خواهد کرد و ابزاری کــه هم اکنون در 
دسترس است را نمایش می دهد، که از انتقال به حسابداری تعهدی و پذیرش استانداردهای 

بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) پشتیبانی می کند. 
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 پذیرش نتیجه بازنگری گروه نظارت و تجدید تعهد به استانداردهای جهانی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) و هیئت استانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای 
برای حسابداران     (IESBA) از سند جدید منتشرشده توسط گروه نظارت (MG) با عنوان »تقویت سامانه بین المللی استانداردگذاری 

حسابرسی و اخالق حرفه ای« که درنظر دارد تشکیالت راهبری دو هیئت استانداردگذار را ارتقا دهد، استقبال کردند. 
بهبودهای بازتاب یافته در ســند گروه نظارت، ماموریت اصلی دو هیئت برای گسترش حسابرسی، اطمینان بخشی و خدمات مرتبط 

بین المللی باکیفیت، و استانداردهای اخالق برای حرفه حسابداری، برای کاربرد جهانی و توسعه منافع عمومی را تقویت خواهد کرد.
رئیــس هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابرســی و اطمینان بخشــی تام سیدنشــتاین (TOM SEIDENSTEIN) گفت: 
"نتیجه گیریهای گروه نظارت، اهمیت استانداردهای بین المللی باکیفیت تدوین-شده توسط نهادهای متخصص فنی و مستقل با نظارت 
اثربخش را آشکار می کند. ما از تغییری پشتیبانی می کنیم که بتواند توانایی هیئت در انتقال استانداردهای ارتقایافته برای منافع عمومی 

را افزایش دهد."
 (STAVROS THOMADAKIS) رئیس هیئت استانداردهای بین المللی اخالقی برای حسابداران دکتر استاوروس توماداکیس
گفت: "وظیفه ما در حال حاضر این است که بیشترین بهره را از این تغییرات ببریم. ما متعهد به همکاری با گروه نظارت و دیگران برای 

دستیابی به انتقال روان و استقرار اثربخش تشکیالت جدید هستیم."
برای مطالعه سند جدید گروه نظارت به صفحه اول مرکز اطالع رسانی اینترنتی نشریه حسابرس، پیوند »منابع جدید« سر بزنید.

 تامین کسری بودجه دولت بدون خلق نقدینگی جدید
بانک مرکزی در چارچوب اجرای عملیات بازار باز که در آن اعطای تسهیالت به بانکها منوط به اخذ وثیقه است، به دولت کمک کرده تا 

کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آنها به بانکها و نهادهای مالی غیربانکی تامین کند. 
در ایــن روش که »حراج اوراق بدهــی دولت« نام دارد، دولت از منابع موجود در بازار پول، تامین مالی و از مراجعه به بانک مرکزی و 

دریافت پول پرقدرت خودداری می کند. 
برنامه تامین مالی کسری بودجه دولت از طرق حراج هرهفته توسط بانک مرکزی برگزار می شود و اوراق دولت به بانکها و نهادهای 
مالی غیربانکی فروخته می شــود. در این ســازوکار بانک مرکزی حراج را برگزار کرده، دولت برنده حراج را مشــخص، معامله در بازار 

سرمایه انجام و در نهایت وجه حراج به حساب خزانه واریز می شود.

 رونمایی از سامانه مجوزات سازمان خصوصی سازی
با هدف ایجاد شفافیت و نظارت مطلوب بر روند صدور مجوز سازمان خصوصی سازی به شرکتها و خریداران و کنترل انطباق کیفیت 
به زودی  و  الکترونیک طراحی شده  پیگیری مجوزات  و  با مشخصات مجوز صادرشده، سامانه هوشمند صدور  گرفته  اقدام صورت 

رونمایی می شود. 
این سامانه به گونه ای طراحی شده که عالوه بر پیگیری کامل فرایند درخواست تا صدور یک مجوز، اقدام صورت گرفته پس از صدور 

مجوز را نیز تا انتها رصد می کند. 
mefa.ir :عالقه مندان برای اطالع از جزئیات این سامانه به مرکز اطالع رسانی زیر مراجعه کنند

 دیدگاه جدید برای حفظ اعتماد و اطمینان در دوران بحران کووید 19
حفظ اعتماد و اطمینان به شرکتها، بازارها و اقتصادها در دوران بحران، سریعترین مسیر برای بهبود پس از بحران است. از آن جا که 

همه گیری کووید 19 به طرح چالشهای غیرمنتظره  درسطح جهان ادامه می دهد، حفظ این اعتماد باید در اولویت باشد. 
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دیدگاه جدید فدراســیون بین المللی حسابداران (IFAC) با عنوان »حفظ اعتماد و اطمینان در دوران بحران«، بررسی می کند که 
مشــارکت کنندگان مختلف در اقتصاد برای ناوبری چالشها و جلب اعتماد در دوران همه گیری فعلی و همچنین دوران بی اطمینانی آینده 

چگونه با یکدیگر می توانند کار کنند. 
در این دیدگاه، فدراسیون بین المللی حسابداران نقش سه گروه از ذینفعان اصلی در حفظ اعتماد را بررسی می کند: 

1- مدیریت ارشد و افراد دارای مسئولیت راهبری، که باید اطمینان پیدا کنند که سازمانهایشان اطالعات باکیفیتی را گزارش می دهند؛ 
2- مراجع انتظام بخشی، که برای محافظت از سرمایه گذاران و ذینفعان که به اطالعات شرکتها متکی هستند خدمت می کنند؛ 

3- حسابداران حرفه ای، که باید به اتکای آموزش، تخصص، و مسئولیت اخالقی، وظیفه خود در تعهد به منافع همگانی را انجام دهند 
و عرضه اطالعات باکیفیت را تسهیل کنند. 

برای مطالعه این دیدگاه به صفحه اول مرکز اطالع رسانی اینترنتی نشریه حسابرس، پیوند »منابع جدید« سر بزنید.

 حسابرسی ویژه جهت رسیدگی و نظارت بر بازگشت ارزهای صادراتی
از تشکیل هیئت ویژه  با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس  رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حاشیه نشست مشترک 

حسابرسی به ارزهای صادراتی خبر داد.
دکتر عادل آذر در خصوص تشــکیل هیئت حسابرســی ویژه رسیدگی و نظارت بر شرکتها جهت بازگشــت ارز صادراتی گفت: "اکثر 
شرکتهایی که برگشت ارز حاصل از صادرات آنها دچار مشکل شده است خصوصی هستند و این مهم حتی شامل شرکتهای پتروشیمی 

نیز می شود."
ایشــان با بیان این که این شــرکتها به طور مستقیم در حوزه رسیدگی و نظارت دیوان محاسبات نیســتند، افزود: "مقرر شده است که 
این هیئت از طرف دســتگاه های مالی دولتی رســیدگیها را انجام دهد و عملکرد دستگاه ها را در ابعاد مختلف و حتی ضمانتهایی که چه 
به لحاظ مادی و یا حقوقی از صادرکنندگان اخذ شــده اســت را احصا نماید و در نهایت طی گزارشــی عملکردهای خوب و قصورات این 

دستگاه ها به اطالع عموم برساند."

 الیحه مقابله با فساد و ارتقای سالمت نظام اداری و مالی 
رئیس جمهوری اسالمی ایران الیحه مقابله با فساد و ارتقای سالمت نظام اداری و مالی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارجاع 

داد.
دکتر حسن روحانی در نامه خود آورده است: "با عنایت به انقضای مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله 
با فســاد مصوب 1390 و با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی تاثیرات قانون مذکور در هشت ســال گذشــته و ضرورت اتخاذ تدابیر و اقدام 
روزامد برای تقویت شــاخصهای شــفافیت، پایش و پاســخگویی و انضباط اداری و مالی الیجه برای طی تشریفات قانونی به مجلس 

ارجاع می شود."
در تبصره یک ماده 31 این الیحه از بازرسی کل کشور، وزارت اطالعات و سازمان حسابرسی خواسته شده است که آئین نامه اجرایی 
نحوه شناســایی و گزارش موارد مشکوک به مفاســد اقتصادی را ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجراشــدن این قانون به پیشنهاد 

وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
http://media.dotic.ir :عالقه مندان برای اطالع از سایر جزئیات این الیحه به مرکز اطالع رسانی مراجعه کنند

 پاسخ موسسه ها به اصول تفکیک عملیاتی کار حسابرسی
شورای گزارشگری مالی بریتانیا (UK FRC) اصول خود برای تفکیک عملیاتی کار حسابرسی چهار موسسه بزرگ حسابرسی 

(Big Four) را مشخص کرد. 
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هدف از تفکیک عملیاتی این اســت که اطمینان به دســت آید کار حسابرسی بر انجام حسابرسیهای باکیفیت در جهت منافع همگانی 
متمرکز است و "به  یارانه متقابل دائمی سایر بخشهای موسسه متکی نیست".

شورای گزارشگری مالی بریتانیا نتایج موردنظر خود را مشخص کرده است: 
• نظام راهبری کار حسابرسی، کیفیت حسابرسی را در اولویت قرار می دهد و حسابرسان را از نفوذ سایر بخشهای موسسه محافظت 

می کند، که ممکن است تمرکز آنها را از کیفیت حسابرسی منحرف کنند؛ 
• کل سود توزیع شده به شرکا در کار حسابرسی به طور مداوم از سهم سود کار حسابرسی تجاوز نمی کند؛ 

• فرهنگ کار حسابرسی با تشویق رفتار اخالقی، صراحت، کار گروهی، چالش و تردید/قضاوت حرفه ای، حسابرسی باکیفیت را در 
اولویت قرار می دهد؛ 

• حسابرسان در جهت منافع همگانی عمل می کنند و به سود سهامداران واحدهای حسابرسی شده و جامعه گسترده تر کار می کنند. 
شــورای گزارشــگری مالی بریتانیا از چهار موسسه بزرگ خواسته اســت که با تفکیک عملیاتی کار حسابرسی برمبنای مشخص شده 
موافقت کنند و یک برنامه زمانبندی انتقال برای کامل کردن اســتقرار اصول یادشــده تا 30 ژوئن 2024 ارائه دهند. طرح استقرار باید تا 

23 اکتبر سال 2020 به شورای گزارشگری مالی بریتانیا ارسال شود. 

 تمدید مهلت برگزاری مجامع عمومی شرکتهای سهامی عام 
سازمان بورس و اوراق بهادار مصوبه افزایش مهلت برگزاری مجامع عمومی شرکتهای سهامی عام را ابالغ کرد.

براساس این ابالغیه، مهلت  تعیین شده در قوانین و مقررات ناظر بر تشکیل مجمع عمومی شرکتهای سهامی عام که تا پایان تیرماه 
1399 باید مجامع خود را برگزار نمایند به مدت 2 ماه تمدید شد.

www.seo.ir:عالقه مندان برای اطالع از جزئیات این مصوبه به مرکز اطالع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه کنند

 افزایش چالشهای سازمانها ناشی از کووید 19 
پیمایش جهانی انجمن حسابداران خبره و رسمی (ACCA) درباره کووید 19 با عنوان »راه بهبود«، نشان می دهدکه صرف نظر 
از اندازه، بخش یا کشور، تاثیر اقتصادی و اجتماعی این همه گیری گسترش یافته، و چالشها برای کسب وکار و حرفه حسابداری رو به 

افزایش است.
پس از گزارش اصلی که در مارس 2020 منتشر شد، این سه ماه که مورد بررسی قرار گرفت، بسیاری از مسائل اصلی را آشکار می کند 
که باید از ســوی سیاســتگذاران و دولتها مورد بررسی قرار گیرند. انجمن حسابداران خبره و رسمی از دولتهای سراسر جهان می خواهد 

که بسته های نجات اقتصادی را مورد بازبینی قرار دهند و شرایط بازگشت به رشد پایدار را فراهم کنند. 
برای بریتانیا (UK)، طبق گفته پاسخ دهندگان از یک گروه خبره متشکل از 1066 نفر متخصص امور مالی، که از آنها چندین سوال 

در ارتباط خاص با نقش آنها یا بخش سازمانی شان پرسیده شده بود، تصویر کلی، بازگشت کند به وضعیت عادی را نشان می دهد. 
نتایج این پیمایش نشان می دهد که: 

• 98 درصد شرایط شغلی انعطاف پذیر به کارمندان اعطا می کنند، و 80 درصد با نگاه به آینده معتقدند که یکی از آثار این همه گیری، 
تغییر شیوه های کار با اتکای کمتر به استفاده از فضاهای فیزیکی اداری خواهد بود؛ 

• 58 درصد از رهبران کسب وکار که مورد پرسش قرار گرفته اند، هم اکنون انجام دوباره پیش بینی مالی را برنامه ریزی کرده اند، و 15 
درصد باقیمانده معتقدند که رشد منفی 50 درصد یا بیشتر در مقایسه با سال مالی قبل محتمل است؛ 

• 45 درصد از پاسخ دهندگان در حال اجرای راهبرد کاهش هزینه عملیاتی هستند، که 48 درصد آنها در حال مرور فرایندهای سازمانی 
برای شناسایی کارایی هستند. 

برای دریافت این گزارش به صفحه اول مرکز اطالع رسانی نشریه حسابرس پیوند »منابع جدید« سر بزنید.
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 انتشار گزارش ساالنه بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF)  گزارش ساالنه و صورتهای مالی حسابرسی شده خود برای سال منتهی 

به31 دسامبر 2019 را منتشر کرد. 
ایــن گزارش بر این موضوع تمرکز دارد که در شــرایطی که جهان در حال تغییر اســت چگونه بنیاد مربوط بــودن فعالیت خود را ارتقا 
می دهد. همچنین، نقشــی را نشان می دهد که اعضای هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابداری، کارشناسان بنیاد و اعضای هیئت 
امنا در همکاری با ذینفعان ایفا می کنند تا ماموریت خود برای فراهم کردن شفافیت، اثربخشی و پاسخگویی به بازارهای سرمایه جهان 

را به انجام برسانند.
افزون بر نسخه چاپی این گزارش، نسخه ایکس بی آرال متنی (inline XBRL) گزارش و پرونده های ایکس بی آرال که با استفاده از 
دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تهیه شده، برای افرادی که تمایل دارند داده های مالی را با پیکربندی برچسب شده 

الکترونیکی دریافت کنند، دردسترس است.
برای دریافت گزارش ساالنه بنیاد به صفحه اول مرکز اطالع رسانی اینترنتی نشریه حسابرس، پیوند »منابع جدید« سر بزنید.

 انتشار رهنمود مرتبط با کووید 19 درباره حسابرسی براوردهای حسابداری و موارد افشای مربوط
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) رهنمودی مرتبط با همه گیری کووید 19 درباره حسابرسی 
براوردهای حسابداری و موارد افشای مربوط منتشر کرد. این رهنمود می تواند به حسابرسان در محیط نامطمئن و درحال تحول کنونی 

کمک کند. 
این ســند برمبنای الزامات و رهنمود اســتاندارد بین المللی حسابرسی 540 )بازنگری شده( (ISA 540 Revised) تهیه شده 

است که اجرای آن برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره آنها از 15 دسامبر 2019 یا بعد از آن شروع می شود، الزامی است.
احتمال دارد این رهنمود برای حسابرســانی که در حال انجام حسابرسی مطابق با استاندارد بین المللی حسابرسی 540 موجود )برای 
مثال برای واحد گزارشگر با سال مالی منتهی به ژوئن 2020( هستند، در شرایط کنونی مفید باشد، زیرا استاندارد بین المللی حسابرسی 

540 )بازنگری شده( استاندارد موجود را بسط می دهد. 
برای دریافت رهنمود به صفحه اول مرکز اطالع رسانی نشریه حسابرس پیوند »منابع جدید« سر بزنید.

 انتشار رهنمود خدمات بررسی اجمالی اطالعات مالی میان دوره ای در ارتباط با کووید 19
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) رهنمود مربوط به همه گیری کووید 19 درمورد خدمات 

بررسی اجمالی اطالعات مالی میان دوره ای را منتشر کرد. 
این رهنمود ممکن است به حسابرسان در محیط نامطمئن و در حال تحول کنونی کمک کند.

برای بســیاری از واحدهای گزارشــگر، اثرات مالی همه گیری کووید 19 ممکن اســت برای اولین بار در اطالعات مالی میان دوره ای 
2020 واحدتجاری منعکس شود. درنتیجه، گستره و پیچیدگی آخرین تغییرات در اطالعات مالی میان دوره ای تهیه شده به وسیله واحد 
تجاری نســبت به آخرین مجموعه کامل صورتهای مالی ساالنه، ممکن است برای دوره های میان دوره ای در سال 2020 بیشتر از حد 

معمول باشد. 
هشدار رویه حسابرســی کارشناســان (SAPA) مالحظات اصلی برای حسابرســان در مــورد بررســی اجمالی اطالعات مالی 
میان دوره ای مطابق با اســتاندارد بین المللی خدمات بررســی اجمالی 2410 (ISRE 2410) را با توجه به چالشهای یگانه ای که 

ممکن است در محیط فعلی به وجود بیاید، آشکار می سازد.
برای دریافت این رهنمود به صفحه اول مرکز اطالع رسانی اینترنتی نشریه حسابرس، پیوند »منابع جدید« سر بزنید. 
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 برگزاری سومین سمینار اینترنتی درباره پیش نویس پیشنهادی ارائه و افشای عمومی 
درباره  برخط  از مجموعه سمینارهای  اینترنتی  (IASB) سومین سمینار  بین المللی حسابداری  استانداردهای  هیئت  کارشناسان 

پیش نویس پیشنهادی ارائه و افشای عمومی را برگزار کردند.
در اولین ســمینار اینترنتی، مروری کلی بر پیشنهادهای هیئت صورت گرفت. دومین سمینار اینترنتی، جزئیات پیشنهادهای هیئت 

درباره جمعهای فرعی و طبقه بندی در صورت سودیازیان را توضیح داد.
کارشناســان هیئت در سومین سمینار اینترنتی، جزئیات پیشــنهادهای هیئت درباره تفکیک ارقام، ازجمله رهنمود عمومی، تحلیل 
هزینه هــای عملیاتــی، و درامدها و هزینه های غیرعادی را توضیح می دهند. ســمینار بعدی جزئیات بیشــتری از پیشــنهادها درباره 

سنجه های عملکرد مدیریت را مورد بررسی قرار خواهد داد. 
شرکت کنندگان در سمینارها می توانند پرسشهای خود را در زمان برگزاری سمینار مطرح کنند.

 پرسش وپاسخ کمیته فنی سازمان حسابرسی
کمیته فنی سازمان حسابرسی پاسخ به پرسش فنی شماره 112 را منتشر ساخت. 

بر اســاس پاســخ کمتیه فنی، تغییر طبقه بندی ســرمایه گذاریهای بلندمدت به جاری باید صرفًا با رعایت شرایط مندرج در استاندارد 
حسابداری شماره 31 با عنوان »داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده« انجام شود.

audit.org.ir :عالقه مندان برای اطالع از جزئیات پرسش وپاسخ به مرکز اطالع رسانی سازمان حسابرسی مراجعه کنند

 انتشار سند جدید پرسش وپاسخ برای تغییرات آب وهوایی
تغییرات آب وهوایی، تهدیدی حیاتی برای افراد، جوامع و اقتصادها به حساب می آید. دولتها و دیگر موسسه های بخش عمومی به 
اطالعات و گزارشگری مالی که دیدگاهی شفاف، بلندمدت و آینده نگر از منابع مالی و پایداری ارائه می دهد، نیاز دارند که با زیانهای 

اقتصادی که همه گیری کووید 19 به بار می آورد، این نیاز بیشتر شده است. 
 (IPSAS) دولتها و موسســه های بخش عمومی می توانند از منابع موجــود استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
به عنوان یک مجموعه اســتاندارد مبتنی بر اصول، اســتفاده کنند تا درباره موضوعات پایداری ازجمله، مخاطرات تغییرات آب وهوایی 

گزارش دهند و برای پیشرفت در جهت دستیابی به اهدافی همانند اهداف توسعه پایدار (SDG) اطالع رسانی کنند.
کارشناسان هیئت، برای کمک به ذی نفعان برای درک چگونگی به کارگیری رهنمود اخیر هیئت در تهیه اطالعات شفاف، مقایسه پذیر و مربوط درباره 

تغییرات آب وهوایی، سند پرسش وپاسخ (Q&A) منتشر کرده اند که استانداردها و رهنمود مربوط به بخش عمومی را در مرکز توجه قرار می دهد. 
سند پرسش وپاسخ کارشناسان هیئت به پرسشهای مهمی می پردازد همانند:

• آیا در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی مطالب مرتبطی وجود دارد تا برای گزارشگری تغییرات آب وهوایی 
درنظر گرفته شود؟

• هنگامی که دولتها یا موسسه های بخش عمومی برنامه ها و راهبردهای مناسبی برای مدیریت مخاطرات تغییرات آب وهوایی دارند، 
چگونه باید با آنها برخورد شود؟ 

• هنگامی که دولتها یا موسسه های بخش عمومی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل را می پذیرند، چه رهنمود گزارشگری مالی باید 
برای استانداردها درنظر گرفته شود؟

سند پرسش وپاسخ کارشناسان در زمینه تغییرات آب وهوایی درنظر دارد به ایجاد شفافیت و پایداری در گزارشگری مالی بخش عمومی کمک کند.
همچنین از سوی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی رهنمودهای بیشتری درباره شناسایی، اندازه گیری، ارائه 

و افشای منابع طبیعی به عنوان بخشی از پروژه هیئت در زمینه منابع طبیعی درنظر گرفته شده است. 
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از این که دعوت ما را پذیرفتید تا درباره موضوع گزارش تفسیری مدیریت در حوزه صنعت نفت 
با ما گفتگو کنید بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم تجربه و دانش وسیع شما در زمینه گزارشگری 
که  کنید  ارائه  ابتدا تصویری  ما فراهم سازد.  برای خوانندگان  را  مالی، نکات سودمند زیادی 
با  صنعت نفت چه مجموعه ای از شرکتها را دربر می گیرد؟ آیا شرکتهای این مجموعه همراه 
با ضوابط سازمان بورس  یا تلفیقی، گزارش تفسیری مدیریت مطابق  صورتهای مالی مجزا 

تهیه می کنند؟
سهیلی پور

حسب قانون اصالح قانون نفت، شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت شامل شرکتهای ملی نفت و گاز، 
پتروشیمی و پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران است. وظایف و اختیارات هریک از شرکتهای 
پتروشیمی  و  گاز،  و  نفت  در جهت تحقق سیاست بخشهای  که  است  آمده  آنها  اساسنامه  در  مذکور 
از شرکتهای  انجام می دهند. هریک  را  فعالیتهای خود  اختیارات وزارت نفت  و  در چارچوب وظایف 

گفتگو با: اکبر سهیلی پور

گزارش تفسیری مدیریت؛ 
مستلزم دقت در تهیه

عضو هیئت مدیره و مدیر امورمالی شرکت ملی نفت ایران
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شرکتهای  طریق  از  را  خود  فعالیتهای  از  بخشی  یادشده 
شرکتها  این  می دهند.  انجام  مستقل  مدیریتهای  و  فرعی 
برای ارائه اطالعات مالی درباره فعالیتهای اقتصادی خود در 
تلفیقی  مالی  استانداردهای حسابداری، صورتهای  چارچوب 
صورتهای  می کنند.  ارائه  را  خود  جداگانه  مالی  صورتهای  و 
نفت  وزارت  تابعه  اصلی  شرکتهای  از  هریک  تلفیقی  مالی 
فرعی  تجاری  واحدهای  تمام  و  اصلی  تجاری  واحد  )شامل 

آنها( می باشد.
از آنجــا که الــزام ارائه گزارش تفســیری مدیریت حســب 
اطالعیــه مورخ 5 دی 1396 ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
محدود به شــرکتهای پذیرفته شــده در بــورس و فرابورس و 
برای گزارش دهی در مقاطع 3، 6 و 9 ماهه و ســاالنه اســت و 
شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و شرکتهای فرعی شرکت 
ملی نفت ایران دارای شــرایط مذکور نیســتند، تاکنون رعایت 

الزام مذکور موضوعیت نداشته است.
 

مجموعه  در  مدیریت  تفسیری  گزارش  ضوابط  آیا 
می شود؟  گرفته  به کار  نفت  صنعت  به  وابسته  شرکتهای 
امکانپذیر  این صنعت  برای شرکتهای  آیا اصال تهیه آن 

است؟ چه منافعی بر آن مترتب است؟
سهیلی پور

حسابرس  اظهارنظر  و  مدیریت  تفسیری  گزارش  ارائه  و  تهیه 
نسبت به آن، به شرط آن که در تهیه و ارائه آنها دقت الزم اعمال 
شود. اطالعات مفیدی در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد. 
برای  حایگزینی  به عنوان  مدیریت  تفسیری  گزارش  تهیه 
گزارش پیش بینی سود بوده و در اکثر کشورها همراه صورتهای 
کوشش  گزارش  این  طریق  از  مدیریت  و  می شود  ارائه  مالی 
می کند اطالعاتی درباره وضعیت گذشته، حال و آینده شرکت 
در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. در کشورهای اروپایی از آن 
 (Management Commentary) به عنوان تفسیر مدیریت
و در انگلستان از آن به عنوان گزارش بررسی وضعیت مالی و 
 (Operating and Financial Review) (OFR) عملیاتی
یاد می شود و گزارش مشابهی با عناوین مشابه در سایر کشورها 

تهیه می شود. 
بیشترین کاربرد این گزارش به عنوان گزارش پیش بینی سود 

اســت و به نظر می رســد به همین دلیل برای پیشگیری از نبود 
اطالعات مورد لزوم، در دستورالعمل اجرای افشای اطالعات 
شــرکتهای ثبت شــده نزد ســازمان بورس، ارائــه آن همراه 
صورتهای مالی الزامی شــده اســت. در شرکتهای اصلی تابعه 
وزارت نفت و شــرکتهای فرعی تابعه وزارت نفت هرچند سود 
و نتایــج عملیات از اطالعات مهم تلقی می شــود اما مصادیق 
عملیاتــی و اطالعاتی با اهمیت متعددی در فرازهای عملیاتی 
شرکتهای مورد بحث وجود دارد که ارائه آنها به استفاده کنندگان 
در حال حاضر نســبت به گــزارش پیش بینی ســود از اولویت 

باالتری برخوردار است.
 

گزارش  تهیه  برای  بورس  مصوبه  درباره  شما  نظر 
تفسیری مدیریت چیست؟ با چه بخشهایی موافقید و با 

چه جنبه هایی مخالف؟
سهیلی پور

درباره  اطالعات  فراهم کردن  مالی  صورت های  ارائه  هدف 
است.  نقدی  جریانهای  و  مالی  عملکرد  مالی،  وضعیت 
مالی  آثار  میانگین  عمدتًا  مالی  صورتهای  دیگر  به عبارت 
معیارهای  و  شاخصها  شامل  و  است  گذشته  رویدادهای 
غیرمالی مربوط به عملکرد و اطالعاتی در مورد افق فعالیت 
آینده واحد تجاری و برنامه آتی آن نیست. گزارش تفسیری 

در ضوابط

 گزارش تفسیری مدیریت

 در مورد صنایع خاص

 پیش بینی الزم

 به عمل نیامده است
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مکمل  به عنوان  تا  می آورد  فراهم  را  امکان  این  مدیریت 
اطالعات صورتهای مالی، اطالعات ارائه شده را بهبود بخشد 
و  گذشته  مالی  اطالعات  داشتن  اختیار  در  با  تصمیم سازان  و 
نیز چشم انداز آینده و برنامه آتی واحد تجاری به تصمیم گیری 

مناسب تر دست یابند.
گزارش تفســیری مدیریت محصول مطالعات انجام شــده 
وســیع در ســطح بین المللی اســت و هیئت استانداردهای 
بین المللی حسابداری (IASB) نیز بیانیه و معیارهای تهیه 
آن را منتشر ساخته است. بر این پایه گزارش تفسیری مدیریت 
حاصل هم پوشــانی گزارشگری مالی و اهداف استفاده کنندگان 
و حوزه های نیازهای اطالعاتی اســتفاده کنندگان و دربرگیرنده 
اطالعات مالی و غیرمالی اســت که در اختیار استفاده کنندگان 

قرار داده می شود. 
ضوابط تهیه شده توسط سازمان بورس که از پشتوانه بیانیه 
منتشرشده به وسیله هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 
نیز برخوردار است به ارائه اطالعات مربوط به شرایطی متمرکز 
اســت که به فعالیتهــای واحد تجاری مربوط اســت اما در این 
ضوابــط در مورد صنایع خاص پیش بینــی الزم به عمل نیامده 
اســت. ارزیابــی جریانهای نقــدی آتی و اصالحــات اضافی 
مربوط به دوره های بلندمدت که ســرمایه گذاران بیشتر به آنها 
اتکا می کنند می تواند این ضوابط گزارشــگری را تقویت کند و 
اســتفاده کنندگان را از تحلیلهای مدیریــت مطلع کند و به درک 
بیشتر از وضعیت مالی فعلی و ترسیم تغییرات در وضعیت مالی 

و نتایج عملیات کمک کند.
بدیهی است این آینده نگری در معرض ریسک عدم قطعیت 

و مفروضات غیرقطعی قراردارد.

و  نفت  صنعت  در  فعال  شرکتهای  ریسکهای  مهمترین 
گاز در حال حاضر کدامست که ارائه اطالعات در گزارش 

تفسیری مدیریت برای درک آنها الزم است؟
سهیلی پور

اطالعات  ارائه کننده  و  دربرگیرنده  مدیریت  تفسیری  گزارش 
»براورد«،  »پیش بینی«،  نظیر  مفاهیمی  با  و  است  آتی 
»خواسته«، »احتمااًل« و مشابه آنها برای ارائه تصویر فعالیتهای 
گزارش  این  دیگر،  به بیان  دارد.  سروکار  تجاری  واحد  آتی 

نشان دهنده پیش بینیهای جاری از رویدادهای آتی و عملکرد 
مورد انتظار است و بدیهی است این امر قطعی نبودن و نیز در 
معرض ریسک بودن و همچنین تفاوت نتایج واقعی از انتظارات 

را به ذهن متبادر می کند. 
این موضوع در شــرکتهای اصلی و تابعــه وزارت نفت و نیز 
شــرکتهای فرعی آنها نیز مشابه سایر واحدهای تجاری بدون 
شــک وجــود دارد، اما تفاوت اصلــی که می توان اشــاره کرد 
این اســت که در این صنعــت جایگاه ارزبــری فعالیتها، نحوه 
تامین آن، نحوه مشــارکت در بازارهای بین المللی، چگونگی 
حفظ بازار، و نیز نوع ارتباط با ســایر دســتگاه هایی که در این 
زمینه در کشور فعال هســتند از ویژگیهای خاص و در مواردی 
تفکیک کننده است. هرچند در سالهای اخیر به محدودترشدن 
ارزبری فعالیتها توجه بیشــتری شده، اما برای تحقق کامل آن 

باید سالهای بیشتری را صبر کرد. 
همانطور که در باال نیز اشــاره شــد مفاهیم حاکم بر گزارش 
تفســیری و ارتباط آنهــا با صنعت ایجــاب می کند قضاوتهای 
صحیح در مورد شــرایط حاکم بر فعالیتهای شــرکت فعال در 
صنعــت نفت و گاز و پتروشــیمی به عمل آید و در صورت تهیه 
صحیــح گزارش تفســیری مدیریت )با فــرض قابلیت تعمیم 
الــزام تهیه ایــن گزارش به شــرکتهای مورد بحــث( به درک 
اســتفاده کنندگان کمــک می کنــد؛ هرچند کــه در حال حاضر 
اطالع رسانی این رویکرد به روشهای گوناگون انجام می شود، 
اما دامنه تغییرات و نوســانات در مواردی آن چنان گســترده و 
غیرقابل پیش بینی بوده اســت که تحقــق کامل این رویکرد را 

در شرایطی نشدنی ساخته است.

و  اجتماعی  محیطی،  مسایل  گزارشگری  و  شناسایی 
شکاف  کاهش  در  توجه  مورد  موضوع   (ESG) راهبری 
در  گزارشگری  نوع  این  است.  جهان  در  گزارشگری 

صنعت نفت ایران تا چه اندازه مطرح است؟
سهیلی پور

گستردگی  و  خود  فعالیت  ماهیت  لحاظ  به  نفت  صنعت 
از  فعالیت،  متنوع  محیط های  نیز  و  جغرافیایی  حوزه های 
سوی  از  است.  کشور  در  صنایع  منحصربه فرد  نمونه های 
دیگر، به لحاظ موضوع فعالیت، این صنعت در کشور از جایگاه 
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بی بدیلی برخورداراست. شاید تصور شود گزارشگری مسائل 
محیطی، اجتماعی و راهبری محدود به ضوابط محیط زیست 
از  یکی  موضوع  این  حالی که  در  است  آن  مشابه  شرایط  و 
عوامل این گزارشگری است )شاید هم از فرازهای عمده آن 
باشد(. اما در حقیقت گزارشگری مسایل محیطی، اجتماعی و 
راهبری دامنه گسترده ای از مطالب حتی زمینه های مدیریت، 
را  تولید و نظایر آن  کارکنان، مناسبات  به  سیاستهای مربوط 

در بر می گیرد.
در سالهای اخیر توجه سرمایه گذاران به این نوع گزارشگری 
افزایش یافته و روشــهای قاعده مند دراین خصوص در جهان 
ایجاد شــده که مورد توجه قرار گرفته اســت. در ایران تاکنون 
الزامات گزارشــگری در این زمینه تدوین نشــده است. معهذا 
در صنعت نفت به لحاظ ضــرورت رعایت معیارهای متعدد در 
عمل، بخشی از ضوابط گزارشگری مسائل محیطی، اجتماعی 
و راهبری رعایت و مراجع مربوط نیز از نحوه رعایت آنها مطلع 
می شــوند و اما تدوین ضوابط گزارشگری در این زمینه توسط 

مراجع مربوط قطعًا سودمند خواهد بود.

در صورتهای مالی شرکتهایی که در صنعت نفت  و گاز 
در جهان فعالیت دارند دو موضوع با ابهام و ریسک باال 
روبه روست که می تواند بر نقدینگی، منابع سرمایه ای، 
توضیح  و  باشد،  تاثیرگذار  عملیات  نتایج  و  درامدها 
درباره آنها و فرضیات و توجیه مربوط به آنها در گزارش 
ارزشگذاری  یکی  می شود:  ارائه  مدیریت  تفسیری 
موجودیهای  قیمت گذاری  دیگری  و  گاز  و  نفت  ذخایر 
حسابداری  برخورد  فراورده هاست.  و  گاز  و  نفت 
شرکتهای مجموعه صنعت نفت ایران با این دو موضوع 
می شود  مطرح  بابت  ازین  پرسش  این  است.  چگونه 
که یکی از چالشهای گزارش تفسیری مدیریت، تاکید 
مدیران و ذینفعان بر فاش نکردن برنامه های راهبردی 
همگان  دردسترس  اسناد  در  آنها  قرارندادن  و  آینده 
نفت  صنعت  در  اندازه  چه  تا  موضوعی  چنین  است. 

مطرح است؟
سهیلی پور

و  نفتی  فراورده های  انواع  ذخایر  و  خام  نفت  مخازن  ازرش 

از  جهان  در  نفت  صنعت  در  فعال  شرکتهای  اختیار  در  گاز 
این  در  تغییرات  و  بوده  صنعت  این  بحث برانگیز  موضوعات 
مخازن بر ارزش شرکتها در بازار جهانی اثرگذار بوده و هست و 
حتی الزامات ارائه اطالعات مخازن و نیز مطالعات در جریان 
برای گسترش این مخازن از مطالب رایج در صنعت می باشد. 
خصوص  در  باالدستی  مقررات  و  قوانین  به لحاظ  ایران  در 
الزامات  نبود  نیز  و  قانونی  تعاملهای خاص  و  مالکیت مخازن 
ارائه اطالعات مربوط به نفت خام و محصوالت فراوری نشده و 
همچنین شرایط خاص کشور، فرضیه ای که مبنای شناسایی و 
ارزشیابی این موارد و توجیه کننده تهیه اطالعات باشد تاکنون 
موضوعیت نداشته است و طراحی آنها نیاز به توجه به تبعات 

گوناگون آن دارد.

تفسیری  »گزارش  عنوان  با   (PS 1)  1 حرفه ای  بیانیه 
بین المللی  استانداردهای  هیئت  به وسیله  مدیریت«، 

با توجه به ویژگیهای

صنعت نفت

 تهیه این گزارش

 بدون فراهم شدن

 زیرساختهای الزم

امری نیست که به سهولت

شدنی باشد
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حسابداری که یک مرجع استانداردگذار است منتشر شده 
 ست. در ایران تمام بیانیه های حسابداری و حسابرسی 
انتشار  می شود.  منتشر  حسابرسی  سازمان  به وسیله 
ضوابط گزارش تفسیری مدیریت به وسیله مرجعی غیراز 
مرجع استانداردگذار چه پیامدهای احتمالی ممکن است 

داشته باشد؟ 
سهیلی پور

نقش  در  حسابداری  بین المللی  استانداردهای  تدوین  هیئت 
مبانی  و  مدیریت  تفسیری  گزارش  تهیه  نحوه  استانداردگذار، 
سازمان  بیانیه  و  است  ساخته  منتشر  و  تنظیم  را  آن  بر  حاکم 
استاندارد  تدوین  است.  شده  منتشر  پایه  این  بر  هم  بورس 
مرجع  توسط  باید  قانونی  لحاظ  به  مربوط  حسابداری 
استانداردگذار کشور تدوین و پس از طی مراحل قانونی مربوط 

الزم االجرا شود. 

ســازمان بورس بــا توجه به قانــون بازار و نیــز مقررات 
پیش بینی شــده، انتشار گزارش تفســیری مدیریت را برای 
شــرکتهای پذیرفته شــده در بورس و فرابورس در مقاطع 
3، 6 و9 ماهــه و ســاالنه الزامی ســاخته و درایــن امر به 
جایگاه اســتانداردگذار کشور وارد شــده تا ضوابط تهیه یک 
نوع گزارش را فراهم آورد. بدیهی اســت در جایگاه تدوین 
اســتاندارد حســابداری طی مراحل قانونی الزم و ضروری 

است.

عنوان  با  بهادار  اوراق  بورس  سازمان  رهنمود  درباره 
گزارش  در  مستقل  حسابرس  اظهارنظر  »نحوه 
چه  مدیریت«  تفسیری  گزارش  به  نسبت  حسابرسی 

نظری دارید؟
سهیلی پور

رهنمود نحوه اظهارنظر حسابرسان مستقل نسبت به گزارش 
بین المللی  استانداردهای  پایه  بر  که  مدیریت  تفسیری 
حسابرسی ارائه شده پس از تایید سازمان حسابرسی در جامعه 

حرفه ای مورد استفاده واقع شده است.

زیرمجموعه  شرکتهای  در  را  ضوابط  این  بخواهید  اگر 
به کار بگیرید با چه چالشهایی روبرو خواهید بود؟ 

سهیلی پور
الزامات تهیه گزارش تفسیری مدیریت در حال حاضر محدود 
در  و  است  فرابورس  و  بورس  در  پذیرفته شده  شرکتهای  به 
تابعه  تابعه وزارت نفت و شرکتهای فرعی  شرکتهای اصلی و 
وجود  مذکور  گزارش  تهیه  برای  قانونی  الزام  نفت  وزارت 
نداشت؛ اما همانظور که قباًل اشاره شد با توجه به ویژگیهای 
صنعت تهیه این گزارش بدون فراهم شدن زیرساختهای الزم 

امری نیست که به سهولت شدنی باشد.

تشکر می کنیم و امیدواریم با حضور شما در صنعت نفت، 
گزارشگری مالی در این صنعت توسعه و ارتقای بیشتری 

پیدا کند.

تدوین استاندارد حسابداری مربوط 

به لحاظ قانونی باید توسط 

مرجع استانداردگذار کشور 

تدوین و 

پس از طی مراحل قانونی مربوط

الزم االجرا شود.

تدوین ضوابط گزارشگری 

محیطی، اجتماعی و راهبری 

توسط مراجع مربوط 

قطعًا سودمند خواهد بود
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گزارش

 تفسیری

مدیریت 1

بیانیه حرفه ای گزارش تفسیری مدیریت (MC PS) چارچوبی گسترده و غیرالزام آور برای ارائه تفسیر مدیریت فراهم می سازد که به 

صورتهای مالی تهیه شده برمبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) مربوط است. بیانیه حرفه ای گزارش تفسیری 

مدیریت بر آن چیزی تاکید می کند که با شرایط منحصربه فرد کسب وکار مربوط است. این گزارش، افشای جزئیات صنعت یا جزئیات 

مختص موضوع را تجویز نمی کند. 

منبع:

•  Introduction to Management Commentary, IFRS Foundation, March , 2018

گزارش تفسیری مدیریت چیست؟ 

ارقام مالی تاریخی

سایر موضوعهای 

افشا- برای مثال هیئت 

استانداردهای افشای 

(CDSB) کربن

توضیح کسب وکار

اطالعات مدیریت و 
داده های بازار 

چشم انداز 
مدیریت

اطالعات 
اقتباس شده از 
چندین منبع 
که برای درک 
تهیه درازمدت 
صورتهای مالی 

مربوط است

گزارش تفسیری 
مدیریت 

تصمیمهای 
استفاده کنندگان 
برای تخصیص 

سرمایه 

ارزیابی چشم انداز مربوط 

به جریانهای نقدی 

تمرکز بیشتر بینش 

سرمایه گذار نسبت به خلق 

ارزش تجاری درازمدت و 
مباشرت 

ارزیابی مباشرت و 
پاداش 

در

پاگرد 



13
99

ور 
ری

شه
 و 

داد
مر

 1
08

ره 
ما

ش

16

گزارش تفسیری مدیریت؛ 
در ابتدای راه! 

معاون فنی سازمان حسابرسی

تفسیری  گزارش  تهیه  ضوابط  مقدمه  آمدید.در  خوش  حسابرس  گفتگوی  میز  به 
مدیریت گفته شده است که ارائه آن همراه با صورتهای مالی منجر به تصمیم گیری 
اطالعاتی  و  واحد تجاری می شود  برای  منابع  تامین  باره  در  استفاده کنندگان  بهتر 
و  است  نشده  ارائه  مالی  صورتهای  در  که  می دهد  قرار  سرمایه گذاران  دراختیار 
نتایج  آیا مطالعه یا مطالعاتی در مورد  اثر بگذرد.  می تواند بر تصمیم گیری ایشان 
گذشته  دوسال  از  بیش  تجربه  آیا  است؟  شده  انجام  ضوابط  این  اجرای  از  پس 
بر  گزارش  این  شما  به نظر  می کند؟  تایید  را  یادشده  مقدمه  در  مطرح شده  ادعای 
تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی در ایران، تاثیر درخور داشته است؟

لطف الهی
بازار  فعاالن  به  اطالع رسانی  ابزار  به عنوان  مدیریت  تفسیری  گزارش  پیشینه  مطالعه 
نشان می دهد که این گزارش درنتیجه خواسته فعاالن بازار سرمایه برای کاهش توقف 
نمادهای بورسی و افزایش نقدشوندگی بازار و با مطالعه وضعیت تعدادی از کشورها، 

گفتگو با: فرج لطف الهی 
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جایگزین صورت سودوزیان پیش بینی شده )پیش بینی سود( 
شده است.

تجربه صورت ســودوزیان پیش بینی شده و تعدیالت بعدی 
آن که توســط حسابرســان مســتقل نیز بر مبنای اســتاندارد 
حسابرســی 3400 بــا عنوان »رســیدگی به اطالعــات مالی 
آتی« رســیدگی و گزارش می شد نشان می دهد که این گزارش 
ابــزاری در اختیار مدیران برای دســتکاری بازار بود. از طرف 
دیگر مغایرتهای عمده بین ســود پیش بینی شده و سود واقعی 
رســیدگیهای حسابرســان مســتقل،  علیرغم  )تحقق یافته( 
گواهی بر این موضوع بود که ســودمندی ایــن گزارش برای 
اســتفاده کنندگان صورتهای مالی و فعاالن بازار سرمایه کمتر 

از حد انتظار است.
صورت ســودوزیان پیش بینی شــده بر مبنــای مفروضات 
مدیریــت و با پیش بینی آینده همراه بــود. با توجه به وضعیت 
اقتصاد کشــورمان و مولفه هایی همچون نرخ ارز، قیمت مواد 
اولیه )که تابعی اســت از قیمت ارز( و سایر بازارهای تاثیرگذار 
ازجمله بــورس انرژی و فلزات، پیش بینیهــای صورت گرفته 

بسیار ذهنی و تا حدودی دور از دسترس بود.
تغییــرات و تعدیالت مداوم ســود توســط شــرکتها باعث 
می گردید که بورس اوراق بهادار با توجه به دستورالعملهای خود 
نماد شرکتها را متوقف کند که عاملی برای کاهش نقدشوندگی 

بازار می گردید.
لــذا در چنین شــرایطی تهیه گــزارش تفســیری مدیریت 
مطرح شــد. طبق بند 11 ماده 1 دســتورالعمل اجرایی افشای 
اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مصوب سال 1384 

و اصالحیه های بعدی تا 1398/5/14:
»گزارش تفسیری مدیریت گزارشی از صورتهای مالی و دیگر 
داده های آماری ناشر است که به باور مدیریت شرکت به فهم و 
درک بیشتر سهامداران شرکت از وضعیت مالی فعلی و آینده، 
تغییرات در وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت کمک خواهد 

کرد.«
به باور ســازمان بــورس، ارائه گــزارش تفســیری همراه 
بــا صورتهــای مالی، به مدیریت شــرکتها امــکان می دهد تا 
سهامداران فعلی و ســرمایه گذاران بالقوه را نسبت به وضعیت 
گذشــته، جــاری و آینده شــرکت آگاه کنند. به عــالوه، چون 

گــزارش تفســیری متمم و مکمــل صورتهای مالی اســت و 
اطالعاتــی در خصوص کیفیت منابع اعــم از مالی و غیرمالی، 
تجزیه وتحلیل کفایت ســرمایه و مدیریت منابع بازار و .... در 
اختیار فعاالن بازار ســرمایه قرار می دهد لذا می تواند عاملی در 
کمک به ســرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات اقتصادی درست 
باشد. با توجه به مراتب فوق سازمان بورس به این نتیجه رسید 
که گزارش تفسیری مدیریت جایگزین مناسبی برای پیش بینی 

سود است.
انتظار می رفت بعد از گذشت بیش از دوسال از اجرایی شدن 
تهیه گــزارش تفســیری مدیریــت، به دلیل گســتردگی بازار 
ســرمایه و ورود اقشــار مختلف جامعه برای سرمایه گذاری در 
این حــوزه از یک طرف، و اطالعات مالی کم و شــاید در حد 
صفر اکثر ســرمایه گذاران به ویژه ســرمایه گذاران جدید )که با 
اندک ســرمایه خود و به امید کســب بازدهی مناسب وارد بازار 
سرمایه می شوند( از طرف دیگر، گزارش تفسیری مدیریت که 
به مراتب اطالعات قابل فهم تری نسبت به صورتهای مالی به 
ســرمایه گذاران ارائه می دهد، جایگاه خــود را در میان فعاالن 
بازار بیشــتر باز کند و با اقبال بیشــتری مواجه شود لیکن این 

موضوع در عمل اثبات نشده است.
باید اذعان کرد که تاکنون پژوهش میدانی متقن و قابل اتکایی 
که بتوان بر اســاس یافته هــای آن در تایید یــا رد به کارگیری 
گزارش تفسیری مدیریت از ســوی استفاده کنندگان اطالعات 

به نظر می رسد

 ضوابط تهیه گزارش

تفسیری مدیریت

چندان جدی گرفته نشده است
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مالی در کشــور اظهارنظر کرد، انجام نشده و در صورت انجام 
نیز انتشار عمومی نیافته است. لذا سخن از کارایی و اثربخشی 
گزارش تفســیری مدیریت در تصمیم گیری اســتفاده کنندگان 
صورتهای مالی دشــوار اســت. امید اســت مراجع حرفه ای و 
دانشــگاهی در خصوص نتایج حاصل از اجرای استانداردها و 
دستورالعملهای حرفه ای پژوهشهای کافی انجام دهند تا بتوان 
از نتایج این تحقیقات در جهت بهبود مســتمر اســتانداردها و 

دستورالعملهای حرفه ای استفاده کرد.

راهنمای  در  که  طور  آن  مدیریت،  تفسیری  گزارش 
با  همراه  است  روایت گونه  شرحی  آمده،  آن  به کارگیری 
تجزیه وتحلیل اطالعات مالی، که بتواند برای سهامداران 
و سرمایه گذاران بینش ایجاد کند، برنامه مدیر شرکت را 
برای تغییر وضعیت موجود تبیین کند، و اطالعات مالی و 
اشاره  آنها  به  مالی  در صورتهای  که  بااهمیت،  غیرمالی 
ایرانی  شرکتهای  برای  آیا  گیرد.  بر  در  را  است  نشده 
از  بیش  تجربه  است؟  امکانپذیر  گزارشی  چنین  تهیه 
دوسال گذشته در انتشار گزارش تفسیری مدیریت، چه 

شواهدی را نشان می دهد؟
لطف الهی

ورود  و  بهادار  اوراق  بورس  و  سرمایه  بازار  از  اخیر  استقبال 
عرضه  شرکتهای  به عبارتی  و  جدید  شرکتهای  روزانه  تقریبا 
پررنگ  حضور  نبود  به  توجه  با  منابع  محدودیت  و  اولیه 
سرمایه گذاران خارجی، شرکتهای ایرانی را برای تهیه گزارش 
تفسیری مناسب به منظور براورده ساختن اهدافی که برای آن 

پیش بینی شده، تشویق می کند. 
امــا آنچه امروز در حال اجراســت ارائه مجــدد ادعاهای 
مدیریت اســت که پیشتر در قالب صورتهای مالی یا گزارش 
فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی تهیه شــده اســت. 
به نظر می رســد ضوابط تهیــه گزارش تفســیری مدیریت 
چندان جدی گرفته نشــده اســت. به عنوان نمونه می توان 
از اطالعــات آینده نگر و اطالعات مربوط به شــاخص های 
غیرمالــی عملکرد )که از ســوی ســازمان بــورس همواره 
مورد تاکید قرار گرفته اســت( نام برد که کمتر در گزارشهای 
تفســیری انعکاس دارد. بخشــی از این موضــوع به ابهام 

کلــی در خصــوص موضوعات یادشــده و ناآشــنایی کافی 
تهیه کنندگان و اســتفاده کنندگان و بخشــی نیز به شــرایط 
اقتصادی خاص کشــور بازمی گردد. به نظر می رسد شرایط 
حاکم بــر فعالیتهای اقتصادی درایران فاصله درخورتوجهی 
با شــرایط در جوامع دیگر دارد. همیــن موضوع به انضمام 
ناآشنایی با استفاده از این قبیل اطالعات در جامعه ما سبب 
بی میلی به این گزارش و به طور کلی سایر اطالعات گزارش 

ساالنه شده است. 
مســلما شــرکتها در این زمینه در ابتدای راهند و به تدریج با 
گسترش بیشــتر بازار سرمایه در ایران نیاز به چنین گزارشهای 
تحلیلی بیشتر خواهد شــد. رقابت برای جذب سرمایه در یک 
اقتصاد شــفاف و به دور از هرگونه رانت، مســتلزم اســتفاده از 
تخصصهــای مختلف مالــی، اقتصادی و مدیریتــی در تهیه 
گزارش تفسیری اســت و با تخصص صرف مالی امکان تهیه 

گزارش سودمند و مناسب وجود ندارد.

مصوب  مدیریت  تفسیری  گزارش  ضوابط  تهیه  مبنای 
سازمان بورس و اوراق بهادار، رهنمود ارائه شده توسط 
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) بوده 
در  حسابداری  بین المللی  استانداردهای  هیئت  است. 
با عنوان »گزارش   (PS1) بیانیه حرفه ای 1  سال 2010 
تفسیری مدیریت« را به عنوان بیانیه غیرالزام آور منتشر 
ساخت که در دست تجدیدنظر است. آیا مبنای یاد شده، 
ایرانی  استفاده کنندگان  و  ناشران  وضعیت  و  شرایط  با 
پاسخ  ایران  شرایط  و  نیازها  همه  به  و  دارد  مطابقت 

می دهد؟
لطف الهی

ارائه گزارش تفسیری  بیانیه حرفه ای 1 در خصوص نحوه  در 
و  فعلی  سرمایه گذاران  )شامل  استفاده کنندگان  نیازهای  نیز  و 
بالقوه، اعتباردهندگان و سایر بستانکاران( بندهای زیادی ارائه 

شده است ازجمله:
را  مدیریت  تفسیری  گزارش  هدف   ،11 الی   9 بندهای   •
فراهم ساختن اطالعات یکپارچه در رابطه با صورتهای مالی 
است.  کرده  عنوان  مالی  صورتهای  استفاده کنندگان  برای 
در  مدیریت  دیدگاه  نه تنها  اطالعات  این  بندها  همین  طبق 
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مورد رویدادهای رخ داده، شامل شرایط مثبت و منفی، بلکه 
آینده  برای  را  آن  پیامدهای  و  رویدادها  این  چرایی  و  دالیل 
واحد تجاری تشریح می کند. از طرف دیگر، گزارش یادشده، 
با توجه به اطالع رسانی اطالعات یکپارچه درباره منابع واحد 
تجاری و ادعاها نسبت به واحد تجاری و منابع آن و معامالت 
و سایر رویدادهایی که آنها را دستخوش تغییر می کند، متمم و 
مکمل صورتهای مالی محسوب  می شود. در ضمن در گزارش 
احتمال  که  اصلی  روندهای  و  عوامل  باید  مدیریت  تفسیری 
دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تاثیر 
قرار دهند، تشریح شود. در نتیجه گزارش تفسیری مدیریت 
و  گذشته  به  نگاهی  بلکه  بر می گیرد،  در  را  حال  زمان  نه تنها 

آینده نیز دارد.
• در بندهای 12 الی 14، اصول ارائه گزارش تفسیری مدیریت 

مشخص شده که به طور خالصه به این شرح است:
دیدگاه مدیریت در مورد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد 
در  ارائه شده  اطالعات  متمم  و  مکمل  به عنوان  تجاری 
صورتهای مالی، اطالعات آینده نگر و اطالعاتی که دارای 
گزارشگری  نظری  »مفاهیم  در  شده  توصیف  ویژگیهای 
اطالعات  باید  را شامل می شود. همچنین،  مالی« هستند 
واحد  عملکرد  ارزیابی  برای  استفاده کنندگان  نیاز  مورد 
تجاری و اقدام مدیران در ارتباط با راهبردها و برنامه های 
شامل  ازجمله  سازد،  فراهم  را  پیشرفت  برای  اعالم شده 
این  مدیریت  همه  از  مهمتر  و  تجاری  واحد  ریسکهای 
ریسکها، نقش منابعی که در صورتهای مالی افشا نشده اند 
بر عملیات واحد تجاری و تاثیر عوامل غیرمالی بر اطالعات 

ارائه شده در صورتهای مالی.
• همچنین در بندهای 22 و 24 نحوه ارائه گزارش تفسیری به 

صورت مبسوط بیان شده است.
ناشــران ایرانی با توجه بــه مفاد بیانیه یادشــده و وضعیت 
اقتصادی خاص ایران و دســتورالعملهای سازمان بورس باید 
اطالعات مفیدی که برای تامین نیازهای فعاالن بازار سرمایه 
الزم اســت منتشر کنند. درعین حال، ناشران با محدودیتهایی 
ازجمله انتشــار اطالعاتی که می تواند توســط رقبای شــرکت 
سوءاســتفاده گردد مواجه هســتند که در این زمینه باید تعادل 

الزم برقرار شود.

(PS 1(، به وسیله هیئت استانداردهای  بیانیه حرفه ای 1 
بین المللی حسابداری که یک مرجع استانداردگذار است 
منتشر شده است. در ایران تمام بیانیه های حسابداری و 
حسابرسی به وسیله سازمان حسابرسی منتشر می شود. 
به وسیله  مدیریت  تفسیری  گزارش  ضوابط  انتشار 
مرجعی غیر از مرجع استاندادگذار چه پیامدهای احتمالی 

ممکن است داشته باشد؟
لطف الهی

همانند جوامع حرفه ای بین المللی شایسته است ضوابط تهیه 
از  استفاده  با  و  استانداردگذار  نهاد  توسط  نیز  مجموعه  این 
نظرات کارشناسان بازار سرمایه، بازار پول و حرفه حسابداری 
تهیه و پس از نظرخواهی عمومی و سیر مراحل تصویب مشابه 
اجرا  برای  حرفه ای،  ضوابط  و  اصول  و  استانداردها  دیگر  با 

ابالغ شود.

مکلف  را  ناشران  کلیه  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان 

ناآشنایی با استفاده از

 این قبیل اطالعات

 در جامعه ما سبب بی میلی

 به این گزارش و به طور کلی

سایر اطالعات گزارش ساالنه

شده است



13
99

ور 
ری

شه
 و 

داد
مر

 1
08

ره 
ما

ش

20

طبق  را  مدیریت  تفسیری  گزارش  که  است  ساخته 
حسابرس  اظهارنظر  با  همراه  و  تهیه  ابالغ شده  ضوابط 
بهادار  اوراق  و  بورس  کنند. سازمان  ارائه  آن  به  نسبت 
همچنین، رهنمودی با عنوان »نحوه اظهارنظر حسابرس 
مستقل در گزارش حسابرسی نسبت به گزارش تفسیری 
مدیریت« منتشر ساخته است. در این رهنمود، استاندارد 
در  مندرج  اطالعات  »سایر  عنوان  با   720 حسابرسی 
شده«،  حسابرسی  مالی  صورتهای  حاوی  گزارشهای 
به عنوان راهنمای مناسب برای ارزیابی اطالعات گزارش 
تفسیری مدیریت معرفی و »گزارش تفسیری مدیریت« 
معادل »سایر اطالعات« قلمداد شده است. حسابرسان 
اوراق  و  بورس  سازمان  انتظار  و  رهنمود  با  ارتباط  در 

بهادار، چه واکنشی داشته اند؟
لطف الهی

چالش اصلی حسابرسان در مواجه با گزارش تفسیری مدیریت 
حسابرس  گزارش  در  یادشده  گزارش  با  آنها  برخورد  نوع 
باید  مستقل  حسابرس  بورس  سازمان  رهنمود  طبق  است. 
نسبت به گزارش تفسیری مدیریت که همراه صورتهای مالی 
میان دوره ای 6 ماهه و ساالنه ارائه می شود اظهارنظر کند. در 
حالی که در استاندارد 720 حسابرسی، اظهارنظر، نتیجه گیری و 
اطمینان بخشی مدنظر نبوده و صرفًا خواندن سایر اطالعات و 
نبود ناسازگاری و ناهمخوانی با صورتهای مالی حسابرسی شده 

مدنظر است.
از طــرف دیگــر، موضــوع عنوان ایــن بنــد در گزارش 
حســابرس مســتقل و بازرس قانونی طبق رهنمود سازمان 
بورس، »گزارش در مورد ســایر اطالعــات«، باید بالفاصله 
پس از »ســایر بندهای توضیحی« ارائه شود که این شبهه را 
به وجود می آورد که این تیتر همتراز گزارش حسابرس نسبت 

به صورتهای مالی است.

بین المللی  استاندارد  مفاد  برخی  یادشده،  رهنمود  در 
عنوان  با   ،(Revised ISA 720)  720 حسابرسی 
که  اطالعات«  سایر  با  ارتباط  در  حسابرس  »مسئولیت 
در اواخر سال 2016 منتشر شده نیز ارائه شده است. 
گرچه در این رهنمود تکلیفی برای گزارشگری حسابرس 

معین نشده، اما به صورت تلویحی، استاندارد بین المللی 
در  حسابرس  کار  مبنای  به عنوان   720 حسابرسی 
مطرح  مدیریت  تفسیری  گزارش  به  نسبت  اظهارنظر 
حسابرسی  در  ایرانی،  حسابرس  آیا  است.  شده 
صورتهای مالی، می تواند براساس استاندارد حسابرسی 

بین المللی وظایف خود را انجام دهد؟

لطف الهی
استانداردهای  مبنای  بر  ایرانی  تجاری  واحد  حسابرسی 
در  ایرانی  حسابرس  وقتی  و  می شود  انجام  ملی  حسابرسی 
می کند  عنوان  قانونی  بازرس  و  حسابرس  مسئولیت  بخش 
به  نسبت  اظهارنظر  /موسسه  سازمان  این  »مسئولیت  که 
انجام شده طبق  بر اساس حسابرسی  یادشده  صورتهای مالی 
ملی  استاندارد  همان  منظور  است«  حسابرسی  استانداردهای 
بنابراین استاندارد بین المللی 720 نمی تواند مبنای کار  است. 
مدیریت  تفسیری  گزارش  به  نسبت  اظهارنظر  در  حسابرس 
باشد. به همین دلیل الزم است استاندارد تجدیدنظر شده 720 
مورد  ذیربط  مراجع  تصویب  از  پس  و  تدوین  وقت  اسرع  در 

استفاده حسابرسان قرار گیرد.

استاندارد بین المللی 720

نمی تواند مبنای کار حسابرس

در اظهارنظر نسبت به

گزارش تفسیری مدیریت

 باشد
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بیانیه  انتشار  برای  برنامه ای  حسابرسی  سازمان  آیا 
حرفه ای در زمینه گزارش تفسیری مدیریت و یا برنامه ای 

برای تجدیدنظر در استاندارد حسابرسی 720 دارد؟
لطف الهی

سری  استانداردهای  کارشناسی  کار  حسابرسی  سازمان 
اقدام  را شروع و  ازجمله 720  700 تجدیدنظرشده و جدید، 
مقدماتی آن را انجام داده است لیکن تاکنون استاندارد 720 
حسابرسی  استانداردهای  تدوین  کمیته  در  طرح  به مرحله 

نرسیده است.

افشای  تفسیری،  گزارش  مهم  بخشهای  از  یکی 
می باشد.  ریسکها  مورد  در  غیرمالی  و  مالی  اطالعات 
ریسکهای اصلی در شرایط فعلی کدامند که شرکتها باید 

در گزارش تفسیری مدیریت افشا کنند؟
لطف الهی

فعالیت شرکت  به  باید ریسکهای مربوط  تفسیری  گزارش  در 
مدیریت  اقدام  آن  از  مهمتر  و  تعیین  مناسب  و  دقیق  به نحو 
متاسفانه تجربه  بیان شود.  این ریسکها  برای کاهش  شرکت 
در  بورسی  ناشران  عمده  که  می دهد  نشان  گذشته  دوسال 
پرداخته  ریسکها  تعریف  به  صرفا  ریسکها  به  مربوط  بخش 
مدیریت،  اقدام  و  ریسکها  این  با  مواجهه  نوع  در خصوص  و 
در  که  اصلی  ریسکهای  می کنند.  بیان  کمتری  توضیحات 
شرایط فعلی اقتصادی کشور شرکتها باید در گزارش تفسیری 

مدیریت افشا کنند به شرح زیر است:
نرخ  ریسک   -3 اعتباری،  ریسک   -2 نقدینگی،  ریسک   -1
ریسک   -6 عملیاتی،  ریسک   -5 سود،  نرخ  ریسک   -4 ارز، 
و  مقررات  تغییر  ریسک   -7 بین المللی(،  )عوامل  تحریمها 

قوانین، و 8- ریسک تغییر تکنولوژی.
گروه مشــاوره ای تفســیر مدیریت در آخرین جلسه خود در 
آوریل 2019 )بند 51( نقطه نظرات خود را به شــرح زیر اعالم 

کرده است:
تفسیری مدیریت مشخص  گزارش  در  که  ˝برای هر ریسکی 

شده توضیحات ذیل باید ارائه شود:
الف- نحوه مدیریت ریسک.

ازجمله  ریسک  مدیریت  در  حاصل شده  پیشرفتهای  ب- 
استفاده  ریسک  مدیریت  و  نظارت  برای  که  کمی  شاخصهای 

شده است.
ج- اقدامی که مدیریت قصد دارد در صورت مواجه با ریسک 

برای کاهش آن انجام دهد، و 
تاثیر  ارزیابی  برای  استفاده کنندگان  به  اطالعاتی  ارائه  د- 
احتمالی ریسک در خصوص چشم انداز ورود جریانهای نقدی."

سایر  یا  بورس  الزامات  به  پاسخ  در  اطالعات  ارائه 
چه  با  مدیریت  تفسیری  گزارش  در  نظارتی  نهادهای 

محدودیتهایی ممکن است روبه رو باشد؟
لطف الهی

مدیریت  تفسیری  گزارش  در  ناشران  توسط  اطالعات  ارائه 
آینده  و  در حال  ناشران  منافع  به  که  است  امکانپذیر  تا حدی 

لطمه ای وارد نسازد. 
گروه مشــاوره ای تفســیر مدیریت در آخرین جلسه خود در 
آوریل 2019 به این نتیجه رسیده است که "اطالعات ارائه شده 
در گزارش تفســیری مدیریت به استفاده کنندگان کمک می کند 
تا چشم اندازهای ورود جریانهای نقدی به واحد تجاری و نقش 
مباشرتی مدیریت را در خصوص منابع اقتصادی ارزیابی کنند. 
البته در مواردی ممکن اســت واحد تجاری به این نتیجه برسد 
که اطالعات ارائه شــده در گزارش مزبــور به ویژه در خصوص 
تحــوالت قریب الوقوع و مذاکــرات در جریان، برخالف منافع 
واحد تجاری باشــد که در این زمینه نســبت به ارائه خالصه تر 

اطالعات اقدام می کند."

شما،  جامع  اطالعات  و  روشن  و  صریح  پاسخهای 
کمک موثری است برای بهبود کوششهای انجام شده و 
توسعه گزارشگری. از مشارکت شما در این گفتگو بسیار 

سپاسگزاریم.
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گزارش
 تفسیری

مدیریت 2

به روزرسانی گزارش
تفسیری مدیریت

افزایش الزامات با هدفهای 
متنوع

گنجاندن پیشرفتهای 
مربوط از دیگر چارچوبها

پوشاندن شکاف در رویه 
موجود

اهمیت درحال رشد روابط و 
منابع نامشهود کسب وکار 

پشتیبانی بهتر برای تفسیر 
صورتهای مالی

اطالعات تکمیلی برای 
پشتیبانی از تصمیم گیری 

بلندمدت

دالیل به روزرسانی گزارش تفسیری مدیریت چیست؟ 

منبع:
• Introduction to Management Commentary, IFRS Foundation, March , 2018

در نوامبر 2017 هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری پروژه به روزآوری بیانیه حرفه ای گزارش 
تفسیری مدیریت را به دستورکار خود افزود
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گزارش

 تفسیری

مدیریت 3

بیانیه حرفه ای کنونی گزارش تفسیری مدیریت: 

چارچوب غیرالزام آور مبتنی براصول برای ارائه محتوای 

توصیفی مرتبط با سرمایه گذار، برمبنای شرایط خاص 
واحد تجاری.

قرار بر این نیست که بیانیه یادشده تغییر کند، اما 

به روزآوری بیانیه می تواند از رویکردی منسجم تر 

پشتیبانی کند برای تعیین این که به کدام موضوعها 

پرداخته شود و کدام اطالعات در گزارش تفسیری 
مدیریت ارائه شود.

پیشرفتهای اخیر:

• نواوری های چارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه 

و چارچوبهای ملی در گزارشگری توصیفی ایجادشده 

برمبنای بیانیه حرفه ای گزارش تفسیری مدیریت

• شکافهای تایید شده در رویه ها، شامل: 

- گزارشگری نایکنواخت مدل کسب وکار

- تمرکز بر راهبردهای کوتاه مدت

- چالشهای پیوسته در گزارشگری نشانگرهای پیش  از 
مالی

• ناامیدی فزاینده از سرمایه گذاری و مدیریت 
کوتاه مدت گرا

+

مفاهیم اصلی که انتظار می رود به روزآوری را به پیش براند:

خلق ارزش، تاکید 

بیشتری بر چشم انداز 

درازمدت قرار می دهد

مدل و راهبرد 

کسب وکار، محوری 

برای ساختن گزارش 
فراهم می اورد

یکپارچگی و پیوند، 
اطمینان فراهم 

می سازد که مسایل 
اصلی در سراسر 

گزارش دنبال می شود

منابع و اقالم نامشهود 

اصلی، نگاه درازمدت 
را بیشتر پشتیبانی 

می کنند

اهمیت- چه موقع یک 

موضوع گزارش شود 

و چه اطالعاتی ارائه 
شود

انتظار نمی رود که بیانیه به روزآوری شده، سنجه های تفصیلی صنعت یا سنجه های خاِص موضوع را تجویز کند.

منبع:
• Introduction to the Management Commentary, IFRS Foundation, March 2018 

رویکرد هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری در به روزآوری بیانیه 
حرفه ای بازنگری شده

در

پاگرد 
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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.

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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امروزه تعداد روبه رشــدی از شرکتها و سازمانها هستند که 
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
شامل  هیئت مدیره  فعالیت  گزارش  و  مالی  صورتهای 
و  می باشد  گذشته  مالی  رویدادهای  و  گذشته نگر  اطالعات 
برنامه ها و چشم انداز  فعالیت، عملکرد،  به  اطالعاتی راجع 
گزارش  نمی گذارد.  سهامداران  اختیار  در  شرکت  آتی 
ابزار قدرتمند برای شرکتها می باشد  تفسیری مدیریت یک 
تا بتوانند نشان دهند که شرکت چگونه خلق ارزش می کند 
و آن را ادامه می دهد. 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 
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شوند و نمونه این ریسکها در شرایط کنونی ایران کدام 
است؟

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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گزارش

 تفسیری

مدیریت 4

منبع:

• Introduction to The Management Commentary, IFRS Foundation, March 2018 

بیانیه حرفه ای گزارش تفسیری مدیریت بازنگری شده چه چیزهایی را می تواند پوشش دهد؟ 

+ پیوند به موارد افشای راهبری و مزایا

بینش در مورد راهبرد شرکت برای خلق ارزش برای سهامداران در طول زمان، پیشرفت شرکت در 

به کارگیری آن، و آثار بالقوه بر عملکرد مالی آینده که در صورتهای مالی هنوز خود را نشان نداده است.

تحلیل مالی سال جاری

• توضیح عملکرد و وضعیت مالی سال جاری

• تحلیل مالی اضافی/غیراصول پذیرفته شده حسابداری

اطالعات غیرمالی

اطالعات پیش مالی و توضیحاتی که بینش در باره مسایل زیر فراهم 
می آورد:

• پیشرفت کسب وکار

• آثار مترتب بر عملکرد مالی آینده

پوشش دهنده منابع و روابطی که برای خلق ارزش اهمیت اصلی دارند.

صورتهای آینده نگر

توضیح صورتهای پیش بینی و انتظارات مالی و غیرمالی هدف )اگر انجام 

شده باشد(

ت 
فقی

مو
بر 

کز 
مر

 مت
د،

کر
عمل

ره 
ربا

ث د
بح

ی 
برا

ی 
نای

یرب
ز

کار
ب و

کس
ت 

مد
راز

د

گزارش تقسیری مدیریت

اطالعات مربوط برای درک پیشرفت آینده صورتهای مالی 

مدل، ریسک، راهبرد و 

محیط عملیاتی کسب وکار

اطالعات کیفی و کّمی 
درباره:

• وضعیت عملیاتی 
کسب وکار

• عوامل موثر بر پیشرفت 
آینده آن

در

پاگرد 
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گفتگو با: دکتر حمید دیانت پی 

عضو هیئت مدیره شرکت ایران ارقام

گزارش تفسیری مدیریت؛
کلیشه ای و تکراری

از این که دعوت ما را پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید 
تا خوانندگان با تجربه و دیدگاه شما درباره گزارش تفسیری 
گفتگو  موضوع  این  با  سپاسگزاریم.  شوند،  آشنا  مدیریت 
به وسیله  مدیریت  تفسیری  گزارش  انتشار  در  گذشته  دوسال  تجربه  که  کنیم  شروع  را 

شرکتهای بورسی چه چیزی را نشان می دهد؟
دیانت پی

با ابالغ گزارش تفسیری مدیریت به ناشران بورسی، ابتدا تصور بر این بود که در صورت اجرای 
تعیین شده،  ضوابط  و  اصول  اساس  بر  مدیریت  تفسیری  گزارش  تهیه  و  دستورالعملها  صحیح 
اطالعات  بلکه  بود،  خواهد  سود  پیش بینی  گزارش  برای  مناسبی  جایگزین  گزارش  این  نه تنها 
کاربردی بیشتری را در اختیار سهامداران و سرمایه گذاران قرار خواهد داد، اما متاسفانه با گذشت 

بیش از دوسال از ابالغیه جدید، هنوز برخی گزارشها از کیفیت قابل قبولی برخوردار نیستند.

انتظار می رود که گزارش تفسیری مدیریت، گزارشی مختص واحد تجاری، و نه گزارشی 
عمومی و کلی، باشد. آیا این انتظار براورده شده است؟ 

دیانت پی
اطالعات  دربرگیرنده  و  درآمده  کلیشه ای  کامال  به صورت  گزارش  این  که  گفت  باید  متاسفانه 
ایجاد  برای  اطالعات  به روزرسانی  تنها  و  قبل  گزارشهای  تکثیر  مواقع  از  پاره ای  در  و  تکراری 
تفاوت در شکل گزارشهای دوره های قبل می باشد. این در حالی است که سازمانهای ذینفع نیز به 

گزارشهای بی کیفیت واکنشی نشان نمی دهند.
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عنوان  با   (PS 1)  1 حرفه ای  بیانیه 
به وسیله  مدیریت«  تفسیری  »گزارش 
بین المللی  استانداردهای  هیئت 
ولی  بود.  شده  منتشر  حسابداری 
در  مدیریت  تفسیری  گزارش  ضوابط 
ایران به وسیله سازمان بورس منتشر 
شده است و نه مرجع استانداردگذار، 

آیا این رویکرد پیامدی دارد؟ 
دیانت پی

در  که  می رسد  به نظر  که  چند  هر 
گزارش  ضوابط  انتشار  خصوص 
کارگروه های  از  مدیریت  تفسیری 
مانند  ذیربط  سازمانهای  از  تخصصی 
مرجع  به عنوان  حسابرسی  سازمان 
اما  است،  شده  استفاده  استانداردگذار 
از آنجا که سازمان بورس یک سازمان 
زمینه  در  استانداردگذار  تخصصی 
مباحث حسابداری نیست و تسلط کافی 
در این زمینه ندارد، پدیدآمدن کاستی و 

نارسایی دور از انتظار نیست.

در طرح گزارش تفسیری مدیریت بر 
اساس بیانیه حرفه ای 1، و گامهایی که 
انجام  دردست  آن  در  بازنگری  برای 
و  اجتماعی،  محیطی،  مسایل  است، 
مسایل  دارد.  مهمی  جایگاه  راهبری 
تا  راهبری  و  اجتماعی  محیطی، 
چه اندازه برای تصمیم گیران اقتصادی 
در ایران به عنوان اطالعات مهم تلقی 

می شود؟
دیانت پی

فعلی  سیاسی  وضعیت  به  عنایت  با 
از  یکی  کشور،  سخت  تحریمهای  و 

ریسک  ایران،  در  ریسکها  مهمترین 
شامل  ریسک  این  است.  کشوری 
ریسک سیاسی و اقتصادی یک کشور، 
انجام  امکان  یا  تمایل  با  ارتباط  در 
به  توجه  می باشد.  تعهدات  به موقع 
یک  اعتباری  رتبه بندی  یا  درجه بندی 
این  کاهش  در  مهمی  نقش  کشور، 
رتبه  هرچه  یعنی  دارد.  ریسک  نوع 
ریسک  باشد،  باالتر  کشوری  اعتبار 
ازطرفی  و  بود  خواهد  کمتر  کشوری 
سرمایه گذاری،  به  بیشتری  اطمینان 
در کشورهای رتبه بندی شده، نسبت به 
کشورهای رتبه بندی نشده، وجود دارد. 
مورد  بازده  نرخ  می تواند  کشور  ریسک 
کاهش دهد  را  در سرمایه گذاری  انتظار 
و در هنگام سرمایه گذاری درنظر گرفته 
می شود. با توجه به مراتب عنوان شده، 
و  محیطی  مسائل  قبیل  از  مسائلی 
و  وضعیت  بر  آنها  تاثیر  و  اجتماعی 
عملکرد مالی شرکتها در ایران نیز بسیار 

حائز اهمیت می باشد.

ریسکهای  با  ارتباط  در  مطالبی  چه 
تجاری و مدیریت ریسکها در گزارش 

تفسیری مدیریت باید ارائه شود؟
دیانت پی

از  ریسک،  اثربخش  مدیریت 
برای  که  است  مهمی  رویکردهای 
نبود  در شرایط  سازمانها  عملکرد  بهبود 
می شود.  استفاده  محیطی  اطمینان 
مدیریت اثربخش ریسک به معنی کاربرد 
نظام مند سیاستهای مدیریتی، رویه ها و 
فرایندهای مربوط به فعالیتهای تحلیل، 
است. تشکیل  کنترل ریسک  و  ارزیابی 

با گذشت بیش از دوسال

 از ابالغ سازمان بورس

 هنوز برخی گزارشها

 از کیفیت قابل قبولی

 برخوردار نیستند
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مدیریت  نظام  استقرار  ریسک،  کمیته 
ریسکهای  ارزیابی  و  تحلیل  و  ریسک 
به ریسکهای محیطی،  شرکتها و توجه 
بازار،  ریسک  مالی،  ریسک  مانند 
و  نقدینگی  ریسک  ارز،  نرخ  ریسک 
تحت  به دست آمده  نتایج  ارائه  و   ...
از  یا قسمتی  و  گزارش مجزا  قالب یک 
ذینفعان،  به  مدیریت  تفسیری  گزارش 
برای تصمیم گیران اقتصادی بسیار مهم 

است.

مدیریت  تفسیری  گزارش  اطالعات 
اطالعات  با  مهمی  تفاوت  چه 
صورتهای مالی یا گزارش هیئت مدیره 

دارد؟ 
دیانت پی

مورد  اطالعات  تمام  مالی  صورتهای 
اتخاذ  جهت  را  استفاده کنندگان  نیاز 
نمی آورد،  فراهم  اقتصادی  تصمیمات 
بیانگر  عمده  به طور  مالی  صورتهای  زیرا 
و  است  گذشته  رویدادهای  مالی  آثار 
عملکرد،  غیرمالی  معیارهای  دربرگیرنده 
نیست.  آتی  برنامه های  و  یا چشم اندازها 
فرصت  این  مدیریت،  تفسیری  گزارش 
می آورد  فراهم  ارشد  مدیران  برای  را 
جهت  خود  راهبردهای  تشریح  به  تا 
دست یابی به اهداف تعیین شده بپردازند. 
اشاره  آتی،  اهداف  و  تشریح چشم اندازها 
آن،  مدیریت  راهکارهای  و  ریسکها  به 
ارزیابی  و  ارشد  مدیران  عملکرد  تشریح 
آن، تطبیق برنامه ها با واقعیتهای موجود، 
تشریح استراتژیها و منابع مورد نیاز جهت 
انجام  روند  تشریح  اهداف،  به  دستیابی 
در  پیش بینی  ارائه  و  شرکت  پروژه های 

این خصوص و سایر اطالعات موثر جهت 
تصمیم گیری ذینفعان، بخشهای مختلف 
تشکیل  را  مدیریت  تفسیری  گزارش 

می دهد.

فعلی  شرایط  در  که  مهم  ریسکهای 
روبه رویند  آن  با  شرکتها  ایران 

کدامست؟
دیانت پی

ریسک  ارز،  نرخ  ریسک  بازار،  ریسک 
و  باال  تورم  سیاسی،  منازعات  نقدینگی، 
ریسکهای  مهمترین  از  مالی،  بحرانهای 

حوزه کسب وکار در ایران می باشد.

آینده  درباره  مدیریت  دیدگاه  ارائه 
جامعیت  به  کمکی  چه  تجاری  واحد 

صورتهای مالی می کند؟
دیانت پی

یک  چشم انداز،  و  استراتژی  وجود  بدون 
بر  است.  شکست  به  محکوم  سازمان 
مدیریت  دیدگاه  با  آشنایی  اساس  همین 
آتی  چشم انداز  خصوص  در  سازمان  یک 
رفتارهای  در  استفاده کنندگان  به  سازمان 
خود در تصمیم گیری کمک شایانی خواهد 

کرد.

از مشارکت شما در این گفتگو ممنون 
و سپاسگزاریم.

مسائل محیطی و

 اجتماعی

 و تاثیر آنها بر وضعیت و

 عملکرد مالی شرکتها 

در ایران نیز

 بسیار حائز اهمیت

می باشد
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گزارش

 تفسیری

مدیریت 5

منبع:

• Introduction to The Management Commentary, IFRS Foundation, March 2018

مثال نمایشی

مثال نمایشی:

• »80درصد فروش ما از روابط 

با پیمانکاران اصلی حاصل 
می شود ...«

• »... برای استفاده از این 

موقعیت، درنظر داریم ابزار 
فرمز را به همه مشتریان ابزار 

آبی بفروشیم.«
• »قدرت رقابتی ما در دانش 

مهندسان است. حفظ آنها یک 
اولویت است.«

تحلیل مالی سال جاری

• توضیح عملکرد و وضعیت 
مالی سال جاری

• تحلیل مالی اضافی/

غیراصول پذیرفته شده 
حسابداری

مثال نمایشی:

• »کل مخارج سرمایه ای شامل 

... میلیون دالر برای ارتقای 
فروشگاه های موجود است.«

• »رشد درامد محصوالت 

طبیعی، بعد از دنبال کردن 
موضوع ... به ...درصد 

رسید.«
• »سودناخالص به دلیل مسایل 

عملیاتی پائین آمد.«

مدل، ریسک، راهبرد و 

محیط عملیاتی کسب وکار

اطالعات کیفی و کّمی درباره:

•  وضعیت عملیاتی کسب وکار

• عوامل موثر بر پیشرفت 
آینده آن

تقسیر و تحلیل اطالعات مالی تاریخی توضیح این که چگونه کسب وکار ارزش تولید می کند و عواملی 

که انتظار می رود در کوتاه مدت و درازمدت به صورت عمده بر 
آن تاثیر بگذارد

در

پاگرد 
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کارشناس رسمی دادگستری و حسابدار رسمی )غیرشاغل(  

آیا تهیه گزارش تفسیری مدیریت، با کیفیتی که در راهنمای به کارگیری آن که به وسیله سازمان 
در  که  گزارشهایی  امکانپذیر است؟  ایرانی  برای شرکتهای  منتشرشده،  بهادار  اوراق  بورس 

دوسال اخیر منتشر شده در پاسخ به انتظار یادشده چگونه بوده است؟
امانی

تهیه گزارش تفسیری مدیریت برای شرکتهای ایرانی امکان پذیر است. تجربه دوسال اخیر نشان داده 
در  بهادار،  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  از سوی شرکتهای  تفسیری مدیریت  گزارش  انتشار  که  است 

واقع، در بیشتر موارد، انعکاسی از گزارشهای هیئت مدیره یا یادداشتهای همراه صورتهای مالی است.

برای  سودمندی  اطالعات  شرکتها،  به وسیله  منتشرشده  مدیریت  تفسیری  گزارش  آیا 
تصمیمگیری سرمایه گذاران، فراتر از آن چه در صورتهای مالی وجود دارد، فراهم کرده است؟ 

امانی
تهیه گزارش تفسیری مدیریت توسط شرکتها به الزام بورس اوراق بهادار بوده و به نظر می رسد در غیاب 
این الزام، شرکتها تمایلی به انتشار گزارش تفسیری دوره ای و ساالنه ندارند. این گزارش، بار اطالعاتی 
فراتر از آن چه که صورتهای مالی و یادداشتهای همراه و همچنین گزارش فعالیت هیئت مدیره برای بازار 

سرمایه دارند، فراهم نمی سازد.

رهنمود تهیه گزارش تفسیری مدیریت، که تکالیف گزارشگری زیادی برای واحدهای گزارشگر 

گفتگو با: کوروش امانی

گزارش تفسیری مدیریت؛ 
رفع تکلیف!
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انتظار سازمان بورس اوراق بهادار این است که  دارد و 
سازمان  به وسیله  کند،  اظهارنظر  آن  درباره  حسابرس 
بورس اوراق بهادار منتشر شده است. استقبال مدیران 

مالی از این رهنمود چگونه بوده است؟
امانی

سازمان  توسط  مدیریت  تفسیری  گزارش  تهیه  رهنمود  انتشار 
بورس و اوراق بهادار حکایت از دخالت این سازمان در وظایف 
تصور  دارد.  استانداردگذار  مرجع  به عنوان  حسابرسی  سازمان 
با سازمان  رقابت  به  اقدام  بهادار  اوراق  بورس  می کنم سازمان 
سازمان  وظیفه  که  است  حالی  در  این  است.  کرده  حسابرسی 
است.  پذیرفته شده  شرکتهای  بر  نظارت  بهادار  اوراق  بورس 
و  حسابرسی  و  حسابداری  استانداردهای  باید  سازمان  این 
گزارشهای مورد نیاز را به کمیته تدوین استانداردهای حسابداری 
سازمان حسابرسی پیشنهاد دهد تا این کمیته نسبت به تدوین 
استانداردهای مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کند.

حسابداری  بین المللی  استانداردهای  هیئت  دیدگاه  از 
(IASB) گزارشگری مسایل محیطی، اجتماعی، و راهبری 

تشکیل  را  مدیریت  تفسیری  گزارش  از  مهمی  بخش 
می دهد. این نوع گزارشگری در ایران چه اهمیتی دارد؟

امانی
در ایران، گزارشگری درباره مسائل زیست محیطی، اجتماعی 
به ویژه  بیرونی  استفاده کنندگان  تصمیم گیری  در  راهبری  و 
نشان  تجربه  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  کمتر  سهامداران 
به  مالی  اطالعات  به جای  خرد  سرمایه گذاران  که  می دهد 
اقتصادی  و  سیاسی  اطالعات  نظیر  غیرمالی  اطالعات 
و  شواهد  می دهند.  نشان  واکنش  شایعات  و همچنین  جامعه 
بیانگر آن است که  بازار سرمایه  انجام شده در حوزه  مطالعات 
سرمایه گذاران به اطالعات مربوط به حوزه مسئولیت اجتماعی 

شرکتها واکنش بااهمیتی از خود نشان نمی دهند.
در بازار ســرمایه، ســهامداران عمده، به طور عمــده دولتی یا 
شــبه دولتی بــوده و مدیران این شــرکتها نیز منصــوب دولت و 
نهادهای شــبه دولتی هســتند. به عبارت دیگر، تفکیک مالکیت 
از مدیریــت در بازار ســرمایه ایــران به طور محتوایی مشــاهده 
نمی شــود. بنابراین تضاد منافع میان مدیر و ســهامداران عمده 

وجود ندارد. آنها هر دو به یک اندازه به اطالعات نزدیک هســتند 
و به آن دسترســی دارنــد و مهمتر آن که آنها براســاس اطالعات 
تصمیم گیری نمی کننــد. خالصه آن که در چنین اوضاع و احوالی 
انتشــار اطالعات در حوزه مسایل زیســت محیطی، اجتماعی و 
راهبری درواقع کاری بیهوده و تنها جهت رفع تکلیف خواهد بود.

گزارش  موضوع  با  حسابرسان  برخورد  شما،  تجربه  در 
تفسیری مدیریت و تکلیف تعیین شده به وسیله سازمان 

بورس برای آنان، چگونه بوده است؟
امانی

مندرج  اطالعات  »سایر  باعنوان   720 حسابرسی  استاندارد 
درباره  حسابرسی شده«  مالی  صورتهای  حاوی  گزارشهای  در 
هیچ گونه  هیئت مدیره  گزارش  با  حسابرس  برخورد  چگونگی 
مورد  در  حسابرس  این رو،  از  است.  نکرده  ارائه  رهنمودی 
گزارش  ازجمله  مالی،  صورتهای  همراه  اطالعات  سایر 
تفسیری مدیریت، مسئولیت اطمینان بخشی ندارد و درباره آن 

اطالعات به طور اطمینان بخش اظهارنظر نمی کند.

واحدهای گزارشگر به طور معمول چه اطالعاتی را درباره 
ریسکها در گزارش تفسیری ارائه می کنند؟

امانی
آن  در  شرکت  که  محیطی  و  شرکت  هر  فعالیت  به  توجه  با 
فعالیت می کند، شرکتها با ریسکهای مختلفی مواجه می شوند. 

سرمایه گذاران

 به اطالعات مربوط به حوزه

 مسئولیت اجتماعی شرکتها

 واکنش بااهمیتی

 از خود نشان نمی دهند
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شرکتی  محیط زیستی  حقوقی  دعاوی  ریسک  نمونه،  به عنوان 
با ریسک دعاوی حقوقی  که در صنعت سیمان فعالیت می کند 
زیست محیطی شرکتی که در صنعت فناوری اطالعات فعالیت 
با  ریسکها  ارزیابی  و  تعیین  بنابراین  است.  متفاوت  می کند، 
توجه به فعالیت شرکتها باید انجام شود. به نظر می رسد افشای 
مسئولیت  به  مربوط  ریسکهای  و  مالی  و  تجاری  ریسکهای 
اجتماعی شرکت در راستای مفهوم پایداری شرکت الزامی است.

گزارش  برای  جایگزینی  مدیریت  تفسیری  گزارش  آیا 
هیئت مدیره است؟

امانی
برگرفته  محتوا  نظر  از  تفسیری  گزارش  شرکتها  اکثر  در 
ازاطالعات یادداشتهای همراه صورتهای مالی و گزارش فعالیت 
هیئت مدیره می باشد، اما در مواردی می توان گفت که گزارش 
و  اجتماعی  مسئولیت پذیری  موضوعات  با  ارتباط  در  تفسیری 
دارد.  گزارشهای هیئت مدیره  با  بیشتری در مقایسه  تاکید   ...
جایگزین  می تواند  مدیریت  تفسیری  گزارش  می کنم  تصور 
گزارش فعالیت هیئت مدیره شود که البته برای این کار باید مفاد 

قانون تجارت به نحو مقتضی اصالح شود.

در شرایط کنونی چه ریسکهایی از دیدگاه سرمایه گذاران 
و اعتباردهندگان مهم است و می توان انتظار داشت که در 

گزارش تفسیری مدیریت شرکتها مطرح شود؟
امانی

مهم  اعتباردهندگان  و  سرمایه گذاران  برای  که  ریسکهایی 
ریسکهای  شامل  شوند  افشا  باید  تفسیری  گزارش  در  و  بوده 
تجاری و مالی، اقتصادی، و سیاسی با توجه به شرایط کشور 
است.  به عنوان نمونه افزایش نقدینگی در اقتصاد باعث ورود 
خرید  برای  تقاضا  درنتیجه  و  شده  سرمایه  بازار  به  نقدینگی 
سهام افزایش یافته و این موضوع باعث افزایش کاذب قیمت 
خواهد شد و بعد از مدتی ممکن است قیمتها به شدت سقوط 
مدیریت  زمینه  این  در  شوند.  متضرر  سرمایه گذاران  و  کند 
شرکت باید تجزیه وتحلیل خود را از اوضاع و احوال اقتصادی و 
پیامدهای آن برای صنعت، به نحو مقتضی در گزارش تفسیری 
را  شرکت  سهام  ارزش  کاهش  و  افزایش  دالیل  و  کند  افشا 

توضیح دهد. به عنوان یک نمونه دیگر، با انتشار ویروس کرونا 
آنها  و سوداوری  مواجه شده اند  رکود  با  از کسب وکارها  بعضی 
آثار همه گیری بر  باید  تحت تاثیر قرار گرفته است و مدیریت 
شرکت را به نوعی در گزارش تفسیری مدیریت لحاظ کند و نظر 

خود درباره آثار آن بر شرکت را توضیح دهد.

طبق رهنمود سازمان بورس اوراق بهادار، مدیریت باید 
در  را  تجاری  واحد  آینده  چشم انداز  درباره  خود  دیدگاه 
اطالعاتی،  چنین  کند.  ارائه  مدیریت  تفسیری  گزارش 
و  مربوط  تصمیم گیری  برای  است  ممکن  چه اندازه  تا 

اتکاپذیر باشد؟
امانی

از  تجاری  واحد  آینده  چشم انداز  درباره  مدیریت  دیدگاه  ارائه 
که  چیزی  آن  اما  است.  کمک کننده  و  ضروری  نظری  لحاظ 
درواقع در گزارشهای تفسیری مدیریت در ایران دیده می شود، 
)فعالیت(  عملکرد  به  مشروعیت بخشیدن  و  توجیه  بیشتر 
هیئت مدیره شرکت است و در این راستا، مدیریت سعی دارد تا 
بدین طریق به اهدافی که مدنظرش می باشد، ازجمله کاهش 

فشارهای سیاسی و حفظ موقعیت شغلی، دست یابد.

سپاسگزاریم که دعوت ما را پذیرفتید و به پرسشهای ما 
پاسخ دادید.

گزارشهای تفسیری

 مدیریت در ایران

 بیشتر توجیه و 

مشروعیت بخشیدن به

عملکرد هیئت مدیره شرکت

 است
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گزارش

 تفسیری

مدیریت 6

منبع:

• Introduction to The Management Commentary, IFRS Foundation, March 2018

مثال نمایشی 2

مثال نمایشی:
• کوتاه مدت:

- سفارشات فروش ثبت شده
- کاهش نیروی انسانی 

• درازمدت:
- به دست اوردن و حفظ 

مشتریان
- پیشرفت ارتقای فروشگاه ها
- سنجه های کیفیت محصول

- حفظ کارکنان تحقیق وتوسعه

صورتهای آینده نگر

توضیح صورتهای پیش بینی 

و انتظارات مالی و غیرمالی 

هدف )اگر انجام شده باشد(

مثال نمایشی:
• کوتاه مدت:

- پیش بینی رشد فروش 
...درصد

• درازمدت:

- "ضریب نفوذ هدف برای بازار 

ابزار قرمز تا سال 2020 معادل 

20درصد"

- "هدفگذاری برای 50درصد 

کاهش در انتشار گاز کربن برای 

رعایت تغییر ممکن در مقررات"

اطالعات غیرمالی

اطالعات پیش مالی و 

توضیحاتی که بینش در باره 

مسایل زیر فراهم می آورد:

• پیشرفت کسب وکار

• آثار مترتب بر عملکرد مالی 
آینده

پوشش دهنده منابع و روابطی 

که برای خلق ارزش اهمیت 
اصلی دارند.

دیدگاه مدیریت درباره پیامدهای 

آینده شامل عواملی که انتظار 
می رود محرک آنها باشد

اطالعات غیرمالی تاریخی مربوط برای درک 

عملکرد و وضعیت مالی آینده در کوتاه مدت و 
درازمدت، هردو

در

پاگرد 
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گفتگو با:
ولی اله جعفری 

گزارش تفسیری مدیریت؛

جایگزین اطالعات مالی آتی

رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و

غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار 

ارائه اطالعات مربوط و اتکاپذیر درباره وضعیت و عملکرد ناشران، از چالشهای مهم سازمان بورس و 
اوراق بهادار است. تهیه و ارائه گزارش تفسیری مدیریت یکی از کوششهای چشمگیر سازمان بورس 
بوده  روبرو  با چه چالشهایی  گزارش تفسیری مدیریت  انتشار  به کارگیری ضوابط  زمینه است.  این  در 

است؟ آیا بازخوردی دریافت کرده اید؟ 

جعفری
دریافت بازخورد از ذینفعان به منظور بررسی کارایی دستورالعملها و ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، 
به صورت یک فرایند مستمر انجام و همواره نظرات ذینفعان دریافت می شود. درخصوص گزارش تفسیری مدیریت 
نیز این موضوع مصداق دارد. یکی از هدفهای الزام ناشران به ارایه گزارش تفسیری مدیریت، ارایه اطالعاتی بود 
که بتواند جایگزین مناسبی برای اطالعات مالی آتی )پیش بینی درامد هر سهم( باشد. جهت نیل به این هدف، 

حداقل در دو مقطع نسبت به بازخوردهای دریافت شده، واکنش نشان داده شده است.
در مقطع اول پس از بازخوردهای دریافت شــده از تحلیلگران، در ســال 1397 جداولــی تحت عنوان »خالصه 
اطالعات گزارش تفســیری مدیریت« به فرمهای صنایع مختلف در ســامانه کدال اضافه شــد؛ همان جداولی که 
ناشــر باید در زمان ارایه صورتهای مالی میان دوره ای و یا ســاالنه آنها را نیز تکمیل و ارایه کند. این جداول به این 
منظور گنجانده شــده اســت تا اطالعات مورد نیاز تحلیل گران را جهت براورد اقالم صورت سودوزیان ناشر فراهم 
سازد. برای طراحی این جداول از نظرات برخی از تحلیلگران دارای مجوز از سازمان نیز اقدام شده است و جلسات 

مشترکی با آنها برگزار شد. 
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در مقطــع دوم نیــز پــس از بازخوردهای دریافت شــده از 
ناشــران، ســازمان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای 
ناشــران )طی ســه مرحله در شــهریور ســال 1398( جهت 
آشنایی بیشتر ناشــران با نحوه تهیه گزارش تفسیری مدیریت 
کرده اســت. ذکر این نکته ضروری است که آموزشهای مذکور 
عالوه بر »ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت« و »راهنمای 
به کارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت« می باشد که 
توسط سازمان تصویب و در اختیار ناشران قرار داده شده است.

به وسیله  منتشرشده  مدیریت  تفسیری  گزارشهای 
انتظارهای  چه اندازه  تا  گذشته،  سال  دو  در  ناشران 
داده  پاسخ  را  بورس  سازمان  ضوابط  در  مطرح شده 
سرمایه گذاران  تصمیمگیری  برای  تاچه اندازه  است؟ 

سودمند بوده است؟

جعفری
مالی  صورتهای  به همراه  که  مدیریت  تفسیری  گزارش 
میان دوره ای و ساالنه افشا می شود همواره از سوی کارشناسان 
مدیریت نظارت بر ناشران سازمان مورد بررسی و نظارت قرار 
می گیرد. یکی از نکاتی که مدنظر کارشناسان مدیریت نظارت 
تفسیری  گزارش  محتوای  که  است  این  می باشد  ناشران  بر 
نباشد.  کلیشه ای  مدیریت شامل مطالب تکراری، غیرمفید و 
تفسیری  گزارش  محتوای  )بررسی  فرایند  این  حال،  این  با 
است  انجام  حال  در  مستمر  جریان  یک  به صورت  مدیریت( 
تصمیمگیری  برای  گزارشها  که  آید  به دست  اطمینان  تا 

سرمایه گذاران سودمند است.

رهنمود هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری مبنای 
تفسیری  گزارش  تهیه  ضوابط  تهیه  در  بورس  سازمان 
مدیریت بوده است. آیا مبنای یادشده با شرایط ناشران 

و سرمایه گذاران ایران مطابقت دارد؟

جعفری
تفسیری  گزارش  تهیه  ضوابط  تدوین  جهت  بورس  سازمان 
بورسهای  از  برخی  در  را  مرتبط  مقررات  و  ضوابط  مدیریت 
معتبر دنیا بررسی کرده بود. لکن مستند مبنای تدوین ضوابط 
تهیه گزارش تفسیری مدیریت توسط سازمان، چارچوب تهیه 

گزارش تفسیری مدیریت بود که در دسامبر سال 2010 از سوی 
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری منتشر شده بود.

بررســیهای انجام شــده حاکی از آن بود که عناصر ارایه شده 
در ایــن چارچوب مفهومی )5 عنصری که هم اکنون در گزارش 
تفسیری مدیریت بدان اشاره می شود و شامل محیط کسب وکار 
و ... می باشد( می تواند اطالعات مورد نیاز استفاده کنندگان را 
در اختیار آنها قرار دهد و جایگزین مناسبی نیز برای اطالعات 

مالی آتی باشد.

درباره  باید  بورس  سازمان  الزام  طبق  که  حسابرسان، 
ناشران  به وسیله  منتشرشده  مدیریت  تفسیری  گزارش 

اظهارنظر کنند، چه واکنشی نشان داده اند؟

جعفری
تفسیری  گزارش  به  نسبت  اظهارنظر  رهنمود  خصوص  در 
و  مذکور  رهنمود  که  است  اهمیت  حایز  نکته  این  مدیریت 
عنوان  با   720 بین المللی  حسابرسی  استاندارد  از  استفاده 
مالی  گزارشهای حاوی صورتهای  در  مندرج  اطالعات  »سایر 
با  گزارش،  این  به  اظهارنظر نسبت  به منظور  حسابرسی شده« 
بررسی استانداردهای حسابرسی ملی و بین المللی و نحوه عمل 
در کشورهای دیگر با توجه به مطالعات تطبیقی صورت گرفته، 
تهیه و در کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق 
قرار  بررسی و تصویب  نمایندگان حرفه مورد  با حضور  بهادار 
شد  تصمیمگیری  مذکور  کمیته  در  خصوص  این  در  گرفت. 
بهترین   ،720 بین المللی  حسابرسی  استاندارد  از  استفاده  که 
نحوه عمل بوده و این موضوع مورد تایید کمیته فنی سازمان 

حسابرسی نیز قرار گرفته است.
بررســیهای صــورت گرفتــه در خصوص نحــوه اظهارنظر 
حسابرس مســتقل و بازرس قانونی در خصوص این گزارش، 
نشــان دهنده این اســت که اغلب حسابرســان طبق رهنمود 
مذکــور عمل می کنند و بنابراین رهنمود ســازمان بورس مورد 
تایید حسابرســان نیز بوده است و گواه این است که حسابرسان 
نیز از دانش حرفه ای الزم در این خصوص برخوردار بوده و دید 

حرفه ای به این موضوع داشته اند.

چه اطالعات مهمی در گزارش تفسیری مدیریت، بیش 

گزارش تفسیری مدیریت؛

جایگزین اطالعات مالی آتی

رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و

غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار 
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از آن چه ارائه آن در صورتهای مالی انتظار می رود، ارائه 
می شود؟

جعفری
منابع،  مدیریت،  تفسیری  گزارش  گانه   5 عناصر  از  یکی 
ریسکها و روابط مهم می باشد. در سرفصل ریسکها، مدیریت 
با آن  بااهمیتی که واحد تجاری  باید ریسکهای  واحد تجاری 
این  تهیه  جهت  در  دهد.  توضیح  به تفصیل  را  است  روبه رو 
اطالعات  ارایه  از  که  است  شده  تاکید  ناشران  به  سرفصل، 
به  مربوط  اطالعات  و  کنند  خودداری  کلیشه ای  و  تکراری 
از  ریسکهای جاری را افشا سازند. به عنوان نمونه، هم اکنون 
و  ارز  نرخ  نوسان  ریسک  خصوص  در  می رود  انتظار  ناشران 
گزارش  در  را  توضیحاتی  همه گیر  بیماری  از  ناشی  ریسک  یا 

تفسیری مدیریت افشا کنند.

چه مطالبی در ارتباط با ارزیابی ریسکها و محیط بیرونی 
واحد تجاری باید افشا شود؟

جعفری
باید  ناشر  مدیریت،  تفسیری  گزارش  تهیه  ضوابط  مطابق 
ریسکها،  آن  در  تغییرات  و  تجاری  واحد  اصلی  ریسکهای 
کاهش  یا  مقابله  برای  خود  راهبردهای  و  برنامه ها  به همراه 
راهبردهای  اثربخشی  میزان  همچنین  و  ریسکها،  این 
به  اطالعات،  این  افشای  کند.  افشا  را  خود  ریسک  مدیریت 
و  تجاری  واحد  ریسکهای  تا  می کند  کمک  استفاده کنندگان 
همچنین پیامدهای مورد انتظار آنها را ارزیابی کنند. مدیریت 
باید به جای فهرست کردن تمام ریسکها و ابهامهای احتمالی، 
ریسکها و ابهامهای اصلی که واحد تجاری با آنها مواجه است 

را مشخص سازد.
همچنین مدیریت باید ریسکهای اصلی راهبردی، تجاری، 
عملیاتــی و مالی خود را که ممکن اســت به طــور درخورتوجه 
راهبردها و ارزش آفرینی واحد تجاری را تحت تاثیر قرار دهد، 
افشا کند. توضیح درباره ریســکهای اصلی که واحد تجاری با 
آنها مواجه اســت، باید دربرگیرنده آســیب پذیری از پیامدهای 
منفــی آنها و نیــز فرصت های بالقوه پیــش روی واحد تجاری 
باشــد. گزارش تفســیری مدیریت، اطالعات ســودمندی را 
هنگام تشــریح ریســکها و ابهامهای اصلی فراهم می کند که 

بــرای درک اهداف و راهبردهــای مدیریت برای واحد تجاری 
ضروری اســت. ریســکها و ابهامهــای اصلی واحــد تجاری 

می تواند شامل ریسکهای داخلی یا خارجی باشد.

نمونه های مهم ریسکهای اصلی در شرایط فعلی کدامند 
که شرکتها باید در گزارش تفسیری مدیریت افشا کنند؟

جعفری
مدیریت شرکت  اشاره شد،  قبلی  توضیحات  در  که  همانگونه 
باید ریسکهای جاری را تشریح و برنامه خود را جهت مقابله 
در  باید  ناشران  هم اکنون  نمونه  به عنوان  کند.  ارایه  آنها  با 
از  ناشی  ریسک  همه گیر،  بیماری  از  ناشی  ریسک  خصوص 
از تحریمهای ظالمانه  ارز، و یا ریسک ناشی  نوسانات قیمت 
وضع شده بر کشور توضیحات کامل و مبسوطی را در گزارش 

تفسیری مدیریت ارایه کنند. 

گزارشگری  بر  ناظر  نهاد  به عنوان  بورس  سازمان  آیا 
شرکتهای ثبت شده، شرکتها را ملزم به افشای ریسکها 
کرده  موثرند،  شرکتها  بر  که  خاصی  ریسک  عوامل  یا 

است؟

جعفری
ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت و راهنمای به کارگیری 
آن شرکتها را در افشای اطالعات مربوط به ریسکها راهنمایی 

گزارش تفسیری مدیریت

 همواره از سوی کارشناسان سازمان

مورد بررسی و نظارت

 قرار می گیرد
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و  جاری  ریسکهای  همواره  باید  ناشر  این که  ازجمله  می کند؛ 
راه های مقابله با آن را تشریح کند. ضمن این که همواره تاکید 
قدیمی،  اطالعات  ارایه  از  باید  گزارشگر  واحد  که  است  شده 

تکراری و کلیشه ای خودداری کند.

به نظر شما ارایه دیدگاه مدیریت درباره چشم انداز آینده 
واحد تجاری تا چه اندازه ضروری، کمک کننده و امکانپذیر 

است؟

جعفری
اتفاقا این سرفصل به این منظور گنجانده شده است که بتواند 
گزارش  باشد.  آتی  مالی  اطالعات  برای  خوبی  جایگزین 
از عملکرد  باید دربرگیرنده توصیفی روشن  تفسیری مدیریت 
این  چه حد  تا  این که  و  باشد،  تجاری  واحد  غیرمالی  و  مالی 
تجاری  واحد  آتی  عملکرد  نشان دهنده  است  ممکن  عملکرد 
باشد.  تجاری  واحد  آتی  چشم انداز  از  مدیریت  ارزیابی  و 
به  می تواند  مسائل،  این  مورد  در  سودمند  اطالعات  افشای 
و  پیشرفت  وضعیت،  عملکرد،  ارزیابی   در  استفاده کنندگان 

چشم انداز واحد تجاری کمک کند.

به مثال زیر در خصوص سرفصل درامدهای عملیاتی برای 
یک شــرکت ســیمانی نمونه، در صورتهای مالی ســال مالی 

منتهی به پایان اسفند 1398 نگاه کنید:

»همانگونه که در یادداشت 5 صورتهای مالی افشا شده است، 

یافته  افزایش  درصد   15 قبل  سال  به  نسبت  شرکت  فروش 
فروش  مقدار  افزایش  از  ناشی  فروش  مبلغ  افزایش  است. 

سیمان تیپ 5 از 000ر10 تن به 000ر12 تن بوده است.
توضیــح این که بــه علت بازاریابی گســترده در ســال مالی 
گذشته، مقدار فروش ســیمان تیپ 5 به 000ر12 تن افزایش 
یافت. شــایان ذکر اســت نرخ فروش محصول فوق نسبت به 
ســال مالی قبل آن تغییری نداشته است. فروش سیمان تیپ 
5 به قیمت مصوب انجمن صنفی کارفرمایان صنعت ســیمان 
صــورت می پذیرد. این مدیریت انتظــار دارد با توجه به میزان 
تقاضا در سال مالی گذشته و قیمت فعلی سیمان تیپ 5، درامد 
فروش سیمان مذکور در سال 1399 به مبلغ 800 میلیون ریال 

تحقق یابد".
ارایه چنین اطالعاتی می تواند به استفاده کننده کمک کند تا 
درامدهای عملیاتی شــرکت را برای سال مالی آتی پیش بینی 
کند. یا بــه مثال زیر در خصــوص درامدهــای عملیاتی یک 

شرکت سرمایه گذاری نمونه توجه کنید:
»همانگونه که در یادداشت 6 صورتهای مالی افشا شده است 

مجموع درامدهای عملیاتی در پایان سال مالی 1398 نسبت 
به سال مالی قبل 20 درصد کاهش یافته است. دلیل کاهش 

مذکور ناشی از عوامل زیر می باشد:
1- کاهش درامد سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر.

میلیون  000ر10  مبلغ  از  تضمین شده  سود  درامد  کاهش   -2
ریال به 000ر8 میلیون ریال.

3- کاهش سود فروش سرمایه گذاریها.
درامد ســود سهام به علت کاهش ســود تقسیمی شرکتهای 
ســرمایه پذیر نســبت به ســال قبل کاهش یافته اســت. این 
مدیریت پیش بینی می کند درامد ســود سهام در سال مالی آتی 

در حدود همین مبلغ تحقق یابد."

از شرکت شما در این گفتگو سپاسگزاریم. 

مدیریت شرکت باید

ریسکهای جاری را

 تشریح و برنامه خود را

جهت مقابله با آنها

 ارایه کند



ارائه گزارش تفسیری مدیریت در سال 1396، در شرایطی از طرف بورس الزام آور شد که گزارش پیش بینی سودوزیان به دلیل انحرافات 
عمده اقالم واقعی با پیش بینی، گمراه کننده، و درنتیجه از لیست الزامات بورس خارج شده بود.

اظهارنظر حسابرسان نسبت به صورت سودوزیان پیش بینی شده )استاندارد 340 قبلی( همزمان با اجرای استاندارد بین المللی 3400، 
بدون این که رهنمود خاصی برای آن تدوین شده باشد، الزامی شد. این در حالی است که در اکثر کشورها رهنمود استاندارد 3400 تصویب 

شده است و حسابرسان درگزارش خود اعالم می دارند که صورتهای مالی پیش بینی شده طبق آن رهنمود تهیه شده است.
گزارش تفســیری مدیریت و اظهارنظر حســابرس نسبت به آن گزارش هم، دچار سرنوشتی مشــابه شد. گزارش حسابرس نسبت به 

بودجه حذف شد و اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش تفسیری الزامی شد.
گزارش تفسیری مدیریت قاعدتًا باید شامل موارد زیر باشد:

• اطالعات در مورد وضعیت و عملکرد شرکت به نحوی که بیانگر اطالعات تکمیلی در خصوص خلق ارزش و توانایی شرکت در ایجاد 
وجه نقد در آینده باشد. بنابراین در گزارش تفسیری باید عوامل موثر در ارزیابی عملکرد تشریح و با پیش بینیها مقایسه شود.

• یکی از مباحثی که در گزارش تفسیری مدیریت باید جامع و کامل بوده و توسط شخص یا گروه متخصص تهیه شود، موضوع ریسکهای 
افتاده است، این است که مطالب مندرج در  اتفاق  شرکت و برنامه ریزی مدیریت برای کاهش آن ریسکهاست. آن چه در حال حاضر 
ارائه می شود. موارد متعددی مشاهده شده است که در  به عنوان گزارش تفسیری مدیریت  تغییراتی  با  گزارش فعالیتهای هیئت مدیره 
خصوص ریسکها، فقط عناوین آنها، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ... درج می شود و هیچ توضیحی در مـورد ریسـکهایی که 

شرکت با آنها روبه روسـت، ارائه نمی شود.
• اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش تفسیری هم، براساس رهنمود سازمان بورس صادر می شود، حال آن که اظهارنظر حسابرس باید 
براساس استاندارد حسابرسی 720 ارائه شود. جمله بندی الزام شده در رهنمود سازمان بورس با متن اسـتاندارد 720 مطابقت ندارد. این 
اولیـن باری است که شاهد تصویب یک رهنمود قبل از تصویب استاندارد مربوط هستیم. افزون بر آن، طبق استاندارد 720، اظهارنظر 
نسبت به گزارش تفسیری مدیریت فقط در مورد صورتهای مالی حسابرسی شده صادق است. حال آن که براساس رهنمود بورس، این 

استاندارد برای گزارشهای بررسی اجمالی نسبت به صورتهای مالی میان دوره ای نیز اجبار شده است.
(PS 1) مستفاد می شود، توجه به مسائل محیطی، اجتماعی و  • روند تغییرات گزارش تفسیری، همان طور که از بیانیه حرفه ای 1 
راهبری و به عبارت دیگر اهداف و برنامه های شرکت دررابطه با توسعه پایدار است. درحال حاضر جامعه اقتصادی ما به دو گونه استاندارد 
نیاز دارد، استانداردهای ارزشیابی (Valuation)، و استانداردهای توسعه پایدار (GRI)، که متولی هم ندارد. ضروری است نهادی 

این مسئولیت را به عهده بگیرد و استانداردهای مربوط تدوین و رهنمودها و برنامه های آموزشی الزم نیز تهیه شود. 
بدون وجود اســتاندارد و آموزش، گزارش تفســیری، چه در شــکل کنونی و چه درســطح پیشــرفته آن، به صورت کاماًل شکلی و نه 

محتوایی، ارائه خواهد شد که به هیچ وجه اطالعات جامع و کاملی را به استفاده کننده نخواهد داد.

منصور شمس احمدی    
حسابدار رسمی   

گزارش تفسیری مدیریت؟ 
استاندارد و آموزش! 
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در

پاگرد 

 دامنه

 گزارشگری

مالی

گزارشگری مالی

گزارشگری 
گسترده تر بنگاه

صورتهای مالی

سایر 
گزارشگری های 

مالی3
گزارشگری سیاست عمومی1

سایر گزارشگری ها 
برای ذینفعان2

دامنه گزارشگری موردنظر هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 

سایر اطالعات مالی:
اطالعات بیرون از صورتهای مالی که 

در تفسیر مجموعه کامل صورتهای 
مالی کمک می کند یا توانایی 

استفاده کنندگان در گرفتن تصمیم 
اقتصادی بهتر را بهبود می بخشد. 

1- گزارشگری برای پشتیبانی از هدفهای سیاست عمومی

2- سایر چارچوبها )برای مثال استانداردهای گزارشگری ابتکار جهانی گزارشگری (GRI)(، و مقرراتی که به نیازهای 

جامعه گسترده تر استفاده کنندگان گزارش می پردازند.

3- چارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه (IIRF) و چارچوبهای ملی گزارشگری توصیفی، در کنار تعدادی موضوع 

گزارشگری )برای مثال هیئت استانداردهای افشای کربن (CDSB)( و چارچوبهای مبتنی بر بخش اقتصادی )برای 

مثال هیئت استانداردهای حسابداری پایداری (SASB)(، نیز این فضا را نشانه می گیرند.

منبع:
•  Introduction to Management Commentary, IFRS Foundation, March , 2018

گزارش تفسیری مدیریت:

گزارش توصیفی که اطالعات مالی و 

غیرمالی سودمند برای استفاده کنندگان 

گزارشهای مالی فراهم می کند.
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بین المللی  استانداردهای  هیئت   ،2017 نوامبر  در 
بیانیه  بازنگری  برای  را  پروژه ای   (IASB) حسابداری 
حرفه ای 1 (PS 1) با عنوان »گزارش تفسیری مدیریت« به 
دستورکار خود افزود. در انجام این پروژه، هیئت این موضوع را 
درنظر می گیرد که چگونه گزارشگری مالی گسترده تر1 ممکن 
به کارگیری استانداردهای  با  تهیه شده  مالی  است صورتهای 

بین المللی  گزارشگری مالی (IFRS) را کامل کند. 
هیئت یک دور مقدماتی مشــورتخواهی با مراجع مشــورتی 
خــود را کامل کرده اســت، شــامل گروه مشــورتی گزارش 
تفســیری مدیریت (MCCG)، و اکنون در حال بحث است 
که چه رهنمودی در بیانیه حرفه ای بازنگری شده باید ارائه شود.
هیئت درصدد است پیش نویس پیشــنهادی را در نیمه دوم 

2020 منتشر کند.

آخرین تصمیمهای هیئت
هیئت در 20 ماه مه 2020 برای گفتگو درباره هدفهای افشا و 
رهنمود پشتیبانی کننده برای منظورکردن در بیانیه حرفه ای 1 با 

عنوان »گزارش تفسیری مدیریت« تشکیل جلسه داد. هیئت، 
درباره ریسکها و محیط بیرونی واحد تجاری بحث کرد. 

هیئــت به طور آزمایشــی تصمیم گرفت در هدفهای افشــا 
مشــخص کند که گزارش تفسیری مدیریت باید برای کمک به 
سرمایه گذاران و بســتانکاران در فهم مطالب زیر، اطالعات و 

تحلیل ارائه کند:
تجاری  واحد  عناصر  در  است  ممکن  که  ریسکهایی  الف- 

به شرح زیر، درهم ریختگی2 ایجاد کند:
• مدل تجاری؛

• راهبرد مدیریت برای پایداری و توسعه مدل یادشده؛
• منابع و روابط؛ و

عمل  آن  در  تجاری  واحد  که  محیطی  تاثیر  چگونگی  ب- 
می کند، بر موارد زیر:

• مدل تجاری؛
• راهبرد مدیریت برای پایداری و توسعه مدل یادشده؛

• منابع و روابط؛ و
• ریسکها.

پروژه گزارش تفسیری مدیریت
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری
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هیئــت به طور آزمایشــی تصمیم گرفت در هدفهای افشــا 
مشــخص کند که ســرمایه گذاران و بســتانکاران اطالعات و 
تحلیل مندرج در گزارش تفســیری مدیریــت را برای ارزیابی 

موارد زیر استفاده می کنند:
الف- در ارتباط با ریسکها:

• بزرگی و احتمال درهم ریختگی آینده بر توانایی واحد تجاری 
برای خلق ارزش و ایجاد جریانهای وجه نقد در آینده؛ و

• مدیریت واحد تجاری چگونه به طور موثر ریسکها را شناسایی 
و مدیریت می کند؛ و

ب- در ارتباط با محیط بیرونی واحد تجاری:
• عوامل و روندهای محیط بیرونی چگونه بر واحد تجاری اثر 

می گذارند؛ و
• مدیریت واحد تجاری چگونه به طور موثر این عوامل و روندها 

را نظارت و به آنها واکنش نشان می دهد.
هیئــت به طور آزمایشــی تصمیم گرفت در هدفهای افشــا 
مشخص کند که اطالعات و تحلیل مندرج در گزارش تفسیری 

مدیریت بر موارد زیر متمرکز شود:
الف- ریسکهای اصلی، و موارد زیر را پوشش دهد:

آن  درمعرض  تجاری  واحد  قرارداشتن  و  ریسکها  توضیح   •
ریسکها؛ و

• مدیریت واحد تجاری چگونه آن ریسکها را نظارت و مدیریت 
می کند، و درهم ریختگی را اگر رخ می داد، ممکن بود کاهش 

دهد؛ و
ب- عوامل و روندهای اصلی در محیط بیرونی، و موارد زیر را 

پوشش دهد:
• توضیح عوامل و روندها؛

• این عوامل و روندها چگونه بر واحد تجاری تاثیر می گذارند؛
• مدیریت واحد تجاری چگونه به آن عوامل و روندها واکنش 

نشان می دهد.
سیزده عضو هیئت با تصمیمهای گرفته شده درباره هدف افشا 
برای ریسکها، و همه چهارده عضو هیئت با تصمیم گرفته شده 

درباره هدف افشا برای محیط بیرونی موافقت کردند.
هیئت همچنین به طور آزمایشی تصمیم گرفت مشخص کند 

که:
است  ممکن  که  هستند  ریسکهایی  اصلی  ریسکهای  الف- 
باعث درهم ریختگی توانایی واحد تجاری برای خلق ارزش و 
ایجاد جریانهای نقد شوند. دوازده عضو از چهارده عضو با این 

تصمیم موافق بودند. 
و  عوامل  بیرونی،  محیط  در  اصلی  روندهای  و  عوامل  ب- 
روندهایی هستند که بر توانایی واحد تجاری در خلق ارزش و 
ایجاد جریانهای نقد تاثیر می گذارند. تمام چهارده عضو هیئت 

با این تصمیم موافق بودند.
هیئــت مایل اســت که در بیانیــه حرفه ای بازنگری شــده، 
به روشنی نشان دهد که ریسکهای اصلی و عوامل و روندهای 
اصلی در محیط بیرونی، ریسکها، روندها و عواملی هستند که 

مدیریت واحد تجاری بر آنها نظارت و مدیریت می کند.

پانوشتها:
1- Broader Financial Reporting
2- Disruption

منبع:
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/management-
commentary,June 2020

هیئت استانداردهای بین المللی 

حسابداری

 پروژه ای را برای بازنگری

 بیانیه حرفه ای PS 1( 1( با عنوان

 گزارش تفسیری مدیریت

 در دستورکار دارد
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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

گزارش تفسیری مدیریت ممکن است با بحث درباره 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.

پانوشتها:
1- Management Commentary
2- Management Strategy
3- Revised Practice Statement
4- Milestones

منبع:
• IASB, Staff Paper, Management Commentary; Strat-
egy, IFRS Foundation, April 2020 



13
99

ور 
ری

شه
 و 

داد
مر

 1
08

ره 
ما

ش

50

شناسایی عوامل و روندهای اصلی
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 
مدیریــت در به کارگیــری رهنمود هیئت در شناســایی اطالعات بااهمیــت درباره محیط بیرونی واحد تجــاری2 ، بیانیه حرفه ای 
بازنگری شــده3 باید برای شناسایی عوامل و روندهای اصلی4 در محیط واحد تجاری، که اطالعات درباره آنها به احتمال زیاد برای 

ارزیابی سرمایه گذاران و بستانکاران بااهمیت است، رهنمود ارائه کند.
در بحــث درباره خصوصیتهای مدل کســب وکار واحد تجاری، جنبه های اصلــی راهبرد مدیریت برای پایداری و توســعه مدل، و 
منابــع و روابــط اصلی واحد تجاری، هیئت نتیجه گرفت که اقالم اصلی آنهایی اســت که به توانایــی واحد تجاری برای خلق ارزش و 
ایجاد جریانهای نقد مربوط اســت. این تعریف، با نگاه ســرمایه گذاران و بستانکاران در مورد چشــم انداز جریانهای نقد آینده، ازجمله 
در درازمدت، ســازگاری دارد. به نظر می رسد اصول مشــابهی به همان اندازه در مورد محیط بیرونی مناسب است و در بیانیه حرفه ای 
بازنگری شده باید عوامل و روندهای اصلی محیط بیرونی واحد تجاری تعریف شود زیرا آنها بر توانایی واحد تجاری برای خلق ارزش 

و ایجاد جریانهای نقد تاثیر دارند.
به عالوه، بیانیه حرفه ای بازنگری شــده ممکن است مثالهایی از چنین روندها و عوامل اصلی ارائه کند. سرمایه گذاران و بستانکاران 
بر این تمرکز دارند که چگونه محیط واحد تجاری بر مدل کسب وکار واحد تجاری، راهبرد مدیریت برای پایداری و توسعه مدل، منابع 
و روابط واحد تجاری5 و ریســکهای آن تاثیر می گذارد. درنتیجه، مثالهای ممکن از عوامل و روندها در محیط واحد تجاری، شــامل 

آنهایی است که بر موارد زیر اثر گذاشته است یا ممکن است بگذارد:

گزارش تفسیری مدیریت
محیط بیرونی واحد تجاری
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• مدل کسب وکار واحد تجاری )برای مثال، عوامل سیاسی یا 
اجتماعی ممکن است بر توانایی واحد تجاری برای فعالیت در 

محلهای خاص تاثیر بگذارد(؛
• راهبرد مدیریت برای پایداری و توسعه مدل کسب وکار واحد 
تجاری )برای مثال، اشخاص جدیدی که توان ورود به بازار را 

دارند ممکن است بر راهبرد تاثیر بگذارند(؛
و  اولویتها  تغییر  مثال،  )برای  تجاری  واحد  منابع  و  روابط   •
تاثیر  مشتریان  وفاداری  بر  است  ممکن  مشتریان  تقاضای 

بگذارد(؛
افزایش  مثال،  )برای  تجاری  واحد  ریسکهای  و  فرصتها   •
زنجیره  است  بازارهای جهانی ممکن  در  سیاستهای حمایتی 
است  ممکن  آب وهوا  تغییر  یا  کند  تهدید  را  جهانی  تامین 
به  انتقال  در  شرکتها  از  بعضی  برای  فرصتهایی  و  ریسکها 

اقتصاد کم کربن ایجاد کند(. 

اطالعاتی که درباره محیط بیرونی باید ارائه شود 
توضیح عوامل و روندها در محیط بیرونی 

هیئت،  کارشناسان  به وسیله  انجام شده  بررسیهای  اساس  بر 
توصیف عوامل و روندها در محیط واحد تجاری ممکن است 

به دو جنبه زیر اشاره داشته باشد:
• محیط بالفصل واحد تجاری که ممکن است شامل صنایع 
و بازارهای واحد تجاری، وضعیت رقابتی واحد تجاری در آن 

بازارها، و همچنین سطوح عرضه وتقاضا باشد؛ و 
• محیط اقتصاد کالن واحد تجاری که دربرگیرنده، برای مثال، 
محیط قانونی و مقرراتی، محیط سیاسی، مالحظات فناوری، 
محیط طبیعی، فضای اجتماعی و فرهنگی است. محیط کالن 
به عوامل و روندهایی مربوط است که در اقتصاد در کل، و نه در 

صنعت و ناحیه خاص، وجود دارد.
به نظر کارشناســان هیئت، تفکیک قایل شــدن در رهنمود 
گزارش تفســیری مدیریت بین توصیف محیط بالفصل واحد 
تجاری و توصیف محیط کالن واحد تجاری ســودمند اســت 
زیــرا این جنبه های محیــط تفاوت ماهیتــی دارند. به عالوه، 
در گزارش تفســیری مدیریــت تاکید بر روابط بیــن روندها و 
عوامــل خاص در محیط واحد تجاری ســودمند اســت، برای 

مثال تشریح چگونگی تاثیر روندها و عوامل خاص بر بازارها و 
صنایع واحد تجاری. برای مثال، همه گیری سال 2020 عامل 
کالن اجتماعی است که به افزایش خریدوفروش برخط کمک 
کرده اســت، برخالف زمینه روندی که در صنایع خاص ازقبیل 

توزیع مواد غذایی و صنعت مد وجود داشت.

در بحث پیرامون عوامــل و روندهای محیط واحد تجاری، 
ســودمند اســت که این موارد به گونه ای توصیف شود که درک 
سرمایه گذاران و بستانکاران از پیشرفت در طول زمان را آسان 

سازد. برای مثال:
• مدیریت ممکن است توصیفی از فضای نامناسب سرمایه گذاری 
در کشورهای خاص ارائه دهد که بر رشد صنعت واحد تجاری 
در آن حوزه های جغرافیایی در گذشته و درنتیجه بر خود واحد 

تجاری تاثیر گذاشته است.
درازمدت،  دوره  در یک  کم  بهره  نرخ  با  توصیف محیط  در   •
مدیریت ممکن است در این باره بحث کند که آیا احتمال دارد 
درازمدت  تاثیر  تجاری  واحد  استقراض مشتریان  الگوهای  بر 

داشته باشد. 
به طور کلی، در توصیف عامل یا روند، در گزارش تفســیری 
مدیریــت الزم اســت نیمرخ جــاری عامل یا رونــد و هرگونه 
تغییر که در دوره گزارشــگری رخ داده اســت، هردو، توضیح 

سرمایه گذاران می خواهند بدانند که

 مدیریت تا چه اندازه به طور موثر

 عوامل و روندهای موجود در

محیط واحد تجاری را

 پایش می کند و پاسخ می دهد
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داده شــود. در بعضی حالتها، ممکن اســت ســودمند باشد که 
قرینــه ای از طول مدتی که انتظار مــی رود عامل یا روند وجود 
داشته باشــد، در گزارش منظور شود. همچنین، ممکن است 
نیاز باشد که مدیریت فرضیات خود در رابطه با عامل یا روند را 
بحث کند، اگر این اطالعات مبنای تصمیمهای مدیریت درباره 
تعدیالت مدل کسب وکار، هدفهای راهبردی، کاهش ریسک 

یا تخصیص منابع واحد تجاری باشد.
بیش از آن، در بحث عامل یا روند، ممکن اســت نیاز باشد 
کــه مدیریت منبع اطالعات استفاده شــده برای شناســایی یا 
نظــارت بر عامل یا رونــد یا ارزیابی آثار آنها بــر واحد تجاری 
یا فراهم ســاختن اطالعات کّمی یا کیفی اســتخراج شده از آن 
منبع را، توصیف کند. برای مثال، ممکن اســت الزم باشد که 
مدیریت نشان دهد که آیا آمارهای بیرونی یا مشارکت ذینفعان 
بیرونی برای نظارت بر عامل یا روند اســتفاده شــده است، و 
همچنین تاریخی را که اطالعات به آن مربوط است مشخص 

کند.
درنهایــت، در توصیــف عامل یــا روند، گزارش تفســیری 
مدیریــت باید پیوندی بــا خصوصیت مدل کســب وکار، جنبه 
راهبــرد مدیریت، منبع، رابطه یا ریســکی که عامل یا روند بر 

آن تاثیر می گذارد، فراهم سازد.
تاثیر عوامل و روندهای محیط بیرونی بر واحد تجاری 

و  عوامل  نوع  با  باید  نه تنها  بستانکاران  و  سرمایه گذاران 
روندهای موثر بر واحد تجاری بلکه همچنین باید با چگونگی 
تاثیر آنها بر واحد تجاری آشنا شوند. عالوه بر آن ، آنها باید 
بفهمند که چگونه اطالعات پیرامون عوامل و روندهای موجود 
در محیط واحد تجاری با اطالعات موجود در دیگر عرصه های 
الزم  درنتیجه،  دارد.  ارتباط  مدیریت  تفسیری  گزارش  متن 
است مدیریت بحث کند که چگونه عامل یا روند بر موارد زیر 

تاثیر گذاشته یا ممکن است بگذارد:
• راه اندازی مدل کسب وکار واحد تجاری )برای مثال، مقررات 
را  خود  ساختار  کند  ملزم  را  تجاری  واحد  است  ممکن  جدید 

بازسازی و مدل تجاری خود را اصالح کند(؛
• راهبرد مدیریت )برای مثال، پدیدآمدن راه حلهای جایگزین 
طرحهای  بر  است  ممکن  مشتری  نیازهای  براوردن  برای 
تاثیر  تجاری6  واحد  ارزش  گزاره  توسعه  برای  مدیریت 

بگذارد(؛ 
فزاینده  تقاضای  مثال،  )برای  تجاری  واحد  منابع  و  روابط   •
برای نیروی کار ماهر ممکن است بر توانایی واحد تجاری در 

حفظ کارکنان اصلی تاثیر بگذارد(؛ و
• ریسکهای واحد تجاری )برای مثال، جنگ تجاری ممکن 
است برای زنجیره عرضه واحد تجاری ریسک درهم ریختگی7 

به وجود آورد(.
در توصیف این که چگونه یک عامل یا روند بر واحد تجاری 
اثر می گذارد، ممکن است الزم باشد گزارش تفسیری مدیریت 
نه تنها نشــان دهد که چه چیزی زیــر تاثیر قرار گرفته یا ممکن 
بود بگیرد، بلکه عالوه بر آن باید نشان دهد که آن آثار چه بوده 
است. به طور خاص، ممکن است الزم باشد گزارش تفسیری 
مدیریــت توضیح دهد که آیا آن آثار مثبــت بوده اند یا منفی و 
ممکن اســت همچنین الزم باشد پیامدها در دوره گزارشگری 

یا دامنه پیامدهای ممکن در آینده را توضیح دهد.
برای مثال، پیامدهایی که ممکن است الزم باشد در گزارش 

تفسیری مدیریت بحث شود، شامل موارد زیر است:
)اثر  کند  دنبال  دارد  درنظر  مدیریت  که  جدیدی  فرصتهای   •

مثبت(؛
از  • ریسک جدید شناسایی شده یا باالرفتن ریسکی که پیش 

آن شناسایی شده بود )اثر منفی(؛
)اثر  بود  شده  شناسایی  آن  از  پیش  که  ریسکی  پایین آمدن   •

مثبت(؛
• پیامدهای نشان دهنده این که آیا مدل کسب وکار واحد تجاری 
راهبرد  آیا  که  این  یا  کار می کند  انتظار می رفت  که  همان طور 

مدیریت اثربخش بوده است )اثر مثبت یا منفی(.
بعضی عوامل و روندها در محیط بیرونی ممکن است موجب 
ایجاد ریسک و فرصت، هردو، برای واحد تجاری شوند )برای 
مثال، برای شــرکت دخانیات توجه فزاینده جمعیت به ســبک 
زندگی ســالم موجب ایجاد ریســک در تداوم تقاضا و فرصت 

توسعه گزینه های کمترناسالم می شود(.
در توضیح این که چگونه عوامــل و روندها بر واحد تجاری 
اثر گذاشته اند یا ممکن بود بگذارند، گزارش تفسیری مدیریت 

ممکن است الزم باشد:
• اطالعات کّمی و کیفی، هردو را، فراهم کند. برای مثال، در 
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توضیح این که چگونه عامل یا روند بر کار مدل کسب وکار واحد 
تجاری در دوره گزارشگری اثر گذاشته است، مدیریت ممکن 
واحد  پیشرفت  و  به بحث عملکرد، وضعیت  باشد  است الزم 

تجاری اشاره کند.
واحد  بر  روند  یا  عامل  چگونه  که  کند  بحث  هردو  درباره   •
در  تجاری  واحد  بر  است  و چگونه ممکن  گذاشته  اثر  تجاری 
آینده، ازجمله در طول کوتاه مدت، میان مدت، یا درازمدت اثر 
بگذارد. عوامل و روندهای خاص ازقبیل نوسانهای قیمت ارز 
و کاال ممکن است اثر درخورتوجهی در کوتاه مدت داشته باشند 
ازقبیل  روندها  و  عوامل  دیگر  ندهند.  نشان  دیرپا  نتایج  ولی 
اما  باشند  داشته  محدود  آنی  آثار  است  ممکن  آب وهوا  تغییر 
درخورتوجه  تاثیر  درازمدت  در  تجاری  واحد  بر  است  ممکن 

به جای بگذارند.
• هرگونه ابهام مرتبط با عوامل و روندها را توصیف کند )برای 
مثال، نامشخص است که آیا روندهای مرگ ومیر در چنددهه 

گذشته برای دهه های آینده ادامه خواهند داشت(.
چگونگی واکنش مدیریت به عوامل و روندهای موجود در 

محیط بیرونی
سرمایه گذاران می خواهند بدانند که مدیریت تا چه اندازه به طور 
را  تجاری  واحد  محیط  در  موجود  روندهای  و  عوامل  موثر 
پایش می کند و پاسخ می دهد، برای مثال از طریق شناسایی 

درنتیجه،  ریسکها.  مدیریت کردن  یا  فرصتها  دنبال کردن  و 
گزارش تفسیری مدیریت ممکن است این موضوع را بپوشاند 
یا  است  داده  پاسخ  روندها  یا  عوامل  به  چگونه  مدیریت  که 
درنظر دارد پاسخ دهد و این که پاسخهای گذشته مدیریت تا 
که  این  درباره  اطالعات  ازجمله  است،  بوده  موفق  اندازه  چه 

مدیریت چگونه موارد زیر را اصالح کرده است:
کسب وکار  یک  مثال،  )برای  تجاری  واحد  کسب وکار  مدل   •
برون سپاری ممکن است تغییر الگوی درخورتوجهی در راهبرد 
که  دهد  توضیح  و  کند  شناسایی  خود  اصلی  مشتریان  خرید 
را  تجاری خود  ادامه عملیات، مدل  برای  دارد  درنظر  چگونه 

اصالح کند(؛
صنعت  در  تجاری  واحد  یک  مثال،  )برای  مدیریت  راهبرد   •
استخراج معدن ممکن است توضیح دهد که در حال ایجاد یک 
راهبرد پیشرو برای پرداختن به چالشهای مطرح شده به وسیله 

تغییر آب وهواست(؛
طراح  شرکت  یک  مثال،  )برای  روابط  و  منابع  از  استفاده   •
از جانب  فناوری ممکن است توضیح دهد که رقابتی فزاینده 
مدیریت  طرح  و  است  کرده  شناسایی  جایگزین  محصوالت 
نیازهای  تامین  به  تجاری  واحد  چگونه  که  دهد  توضیح  را 

مشتریان اصلی خود ادامه خواهد داد(؛ و 
• مدیریت ریسکهای واحد تجاری )برای مثال، یک کسب وکار 
رتبه بندی اعتباری ممکن است پیشرفتهای قانونگذاری حریم 
خصوصی داده ها را توضیح دهد و این که شرکت چگونه درنظر 

دارد کنترلهای خود را بر امنیت داده ها ارتقا دهد(. 

پانوشتها:
1- Management Commentary
2- Entity’s External Environment 
3- Revised Practice Statement
4- Key Factors and Trends
5- Key Resources and Relationships
6- Entity’s Value Proposition
7- Disruption

منبع: 
•  IASB, Staff Paper, Management Commentary: Ex-
ternal Environment, IFRS Foundation, May 2020

در گزارش تفسیری مدیریت

 الزم است نیمرخ جاری

 عامل یا روند

 و هرگونه تغییر
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شناسایی ریسکهای اصلی 
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 یادشــده برای تمام اطالعات مندرج در گزارش تفســیری مدیریت به کار می رود. برای کمک به تهیه کنندگان گزارش تفسیری 
مدیریت در به کارگیری رهنمود هیئت در شناسایی اطالعات بااهمیت درباره ریسکها، بیانیه حرفه ای بازنگری شده2 باید برای شناسایی 

ریسکهای »اصلی«، که اطالعات درباره آنها به احتمال زیاد برای ارزیابی سرمایه گذاران و بستانکاران بااهمیت است، رهنمود ارائه کند.
هیئت، در بحث درباره خصوصیتهای مدل کســب وکار واحد تجاری، جنبه های اصلی راهبرد مدیریت برای پایداری و توســعه مدل، 
و منابــع و روابــط اصلی واحد تجاری، نتیجه گرفت که اقالم اصلی آنهایی اســت که به توانایی واحد تجــاری برای خلق ارزش و ایجاد 
جریانهای نقد مربوط است. این تعریف، با نگاه سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد چشم انداز جریانهای نقد آینده، ازجمله در درازمدت، 
سازگاری دارد. به نظر می رسد اصول مشابهی در مورد ریسک کاربرد دارد و بیانیه حرفه ای بازنگری شده باید ریسکهای اصلی را آنهایی 

شناسایی کند که ممکن است موجب درهم ریختگی3 توانایی واحد تجاری برای خلق ارزش و ایجاد جریانهای نقد شوند.
بیش از آن، بیانیه حرفه ای بازنگری شــده، برای کمک به تهیه کنندگان گزارش تفســیری در شناســایی ریسکها، باید رهنمود ارائه 
کند. سرمایه گذاران و بستانکاران بر این موضوع تمرکز می کنند که چگونه ریسکها بر مدل کسب وکار، راهبرد مدیریت برای پایداری و 
توسعه مدل، و منابع و روابط واحد تجاری تاثیر می گذارند. درنتیجه، مثالهای ممکن درباره ریسکهای اصلی، آنهایی است که ممکن 

است موجب درهم ریختگی موارد زیر شوند:
• یکی از خصوصیتهای مدل کسب وکار واحد تجاری، مانند ریسکهایی که ممکن است موجب ازدست رفتن برتری رقابتی واحد تجاری 

شوند؛

گزارش تفسیری مدیریت 
ریسکهای اصلی 
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• یکی از جنبه های اصلی راهبرد مدیریت، مانند ریسکهایی که 
ممکن است برای دستیابی به منزلگاه های4 مهم مانع ایجاد 

کنند؛ یا
با  مرتبط  ریسکهای  مانند  اصلی،  روابط  یا  منابع  از  یکی   •

شهرت واحد تجاری.
به عالوه، ســرمایه گذاران و بســتانکاران نیازمند اطالعاتی 
درباره ریســکهایی هســتند که وجود واحد تجــاری را تهدید 
می کنــد. درنتیجه، مثال دیگر از ریســک اصلی، ریســک 
موجودیت5 است که ممکن است به خاطر مشکالت نقدینگی 
یا تســویه تعهدات موجب شــود واحد تجاری نتواند به حیات 
ادامه دهد، یا موجب شــود مدل کسب وکار به این خاطر، برای 
مثال، که محصول اصلی در اثر تغییر مقررات غیرقانونی شود، 

دیگر دوام پذیر نباشد.
این موضوع مورد توجه هیئت بوده اســت که آیا الزم است 
بعضی جنبه های رهنمود درباره اهمیت، در ارتباط با شناسایی 
ریســکهای اصلی بیشتر توضیح داده یا روشــن شود. به طور 
مشــخص هیئت به صورت آزمایشی تصمیم گرفت که رهنمود 
درباره اهمیت باید مدیریت را ترغیب کند که در انجام قضاوت 
درباره اهمیت احتمال رخداد یک موضوع، و نه فقط بزرگی اثر 
آن را، درنظر بگیرد، بیانیه حرفه ای بازنگری شــده باید موارد 

زیر را توضیح دهد: 
به احتمال  موضوع  یک  درباره  اطالعات  معمول،  به طور   •
بیشتر ممکن است بااهمیت قلمداد شود اگر هم احتمال رخداد 

موضوع و هم بزرگی اثر احتمالی آن، هردو، باال باشد؛ اما 
• در بعضی موارد، حتی اگر احتمال رخداد موضوع پایین باشد، 
ممکن است الزم باشد مدیریت اطالعاتی درباره موضوع ارائه 

کند، برای مثال، وقتی که اثر احتمالی خیلی باال باشد.
این موضوع برای شناســایی ریســکهای اصلــی که باید در 
گزارش تفســیری مدیریت بحث شود، مهم است زیرا ریسکی 
که ممکن اســت منجر به درهم ریختگی مهم شــود شاید نیاز 
باشد در گزارش تفسیری مدیریت بحث شود حتی اگر احتمال 
آن درهم ریختگــی پایین باشــد، اگر به نظــر مدیریت به طور 
معقول بتوان انتظار داشــت که اطالعات درباره ریسک ممکن 
است بر ارزیابی سرمایه گذاران و بستانکاران از چشم انداز آینده 

واحد تجاری برای جریانهای نقد آینده و مباشــرت مدیریت از 
منابع واحد تجاری، اثرگذار باشد.

بررسیهای انجام شــده نشــان می دهد که اطالعات درباره 
ریســکهایی که در درازمدت در برابر واحــد تجاری قرار دارد، 
بــرای ســرمایه گذاران و بســتانکاران مهم اســت. بنابراین، 
سودمند است که در بیانیه حرفه ای بازنگری شده مشخص شود 
که ریسکی که ممکن است منجر به درهم ریختگی مهم شود، 
الزم اســت در گزارش تفســیری مدیریت بحث شود حتی اگر 
امکان درهم ریختگی تنها ممکن باشــد که در درازمدت اتفاق 
بیفتــد. در این حالت، بــرای درنظر گرفتن ایــن که آیا به طور 
معقول انتظار می رود که اطالعات درباره ریســک ممکن است 
بر ارزیابی سرمایه گذاران و بستانکاران از چشم انداز آینده واحد 
تجاری برای جریانهای نقد آینده و مباشرت مدیریت، اثرگذار 
باشد، مدیریت الزم است زمانبندی پیامد و تاثیر ارزش زمانی 

پول را درنظر بگیرد. 
بعضی از حوزه های گزارشــگری واحدهــای تجاری را ملزم 
می کنند که فهرستی جامع از ریسکها یا عوامل ریسک موثر بر 
واحد تجاری را ارائه کنند، درنتیجه بعضی از این ریسکها ممکن 
است در به کارگیری رهنمود یادشــده اصلی قلمداد نشوند. در 
بیانیه حرفه ای بازنگری شده باید اشاره شود که ارائه اطالعات 
در پاسخ به الزامات نظارتی، اگر چنین اطالعاتی درکل موجب 
ابهام اطالعــات بااهمیِت موجود در فضای گزارش تفســیری 
مدیریت نشود، ممنوع نیست. ممکن است در رهنمود مربوط 
به ریســکها، الزم باشد روشن شــود که ریسکهای اصلی باید 
مشــخص و از دیگر ریسکهایی که تنها برای مقاصد نظارتی و 

مقرراتی منظور می شوند، متمایز باشند. 
اگر تعامل با سرمایه گذاران و بستانکاران مدیریت را آگاه سازد 
که آنان تصور ریسکی را دارند که تاثیری عمده بر واحد تجاری 
دارد، شــاید به این خاطر که آن ریسک بر همپیشگان صنعت 
اثرگذار بوده اســت، یا اگر درباره اثربخشی اقدام مدیریت برای 
کاهش ریســک ابهام وجود داشته باشد، مدیریت باید اشاره به 
آن ریســک در گزارش تفسیری مدیریت را درنظر بگیرد حتی 
اگر مدیریت به این نتیجه رســیده باشــد که آن ریسک، برای 
واحد تجاری ریســک اصلی نیســت. در ایــن حالت، دالیل 
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مدیریت برای اصلی قلمدادنکردن ریســک ممکن اســت در 
گزارش تفسیری مدیریت توضیح داده شود.

اطالعاتی که درباره ریسک باید ارائه شود 
توضیح ریسکها و چگونگی تاثیر آنها بر واحد تجاری

آنها  با  تجاری  واحد  که  اصلی  ریسکهای  با  آشنایی  برای 
روبروست، سرمایه گذاران و بستانکاران به اطالعاتی نیاز دارند 
که چه ریسکهایی و چگونه ممکن است بر واحد تجاری تاثیر 

بگذارند.
رهنمود احتمالی برای توصیف این که چه ریسکهایی اصلی 
هستند، ممکن است توضیح دهد که گزارش تفسیری مدیریت 
ممکن اســت الزم باشد دربرگیرنده اطالعاتی درباره موارد زیر 

باشد:
ماهیت ریسک- توصیف ریسک که نشان دهد که ریسک   •
مثال،  برای  درهم ریختگی شود،  کدام  به  منجر  است  ممکن 
شهرت.  ریسک  یا  تامین  زنجیره  درهم ریختگی  ریسک 
توصیف ریسک باید خاص واحد تجاری و بر پایه طبقه بندی 
بیانیه حرفه ای ممکن است نشان  باشد.  داخلی واحد تجاری 
دهد که رهنمود درباره ریسکهای اصلی و مثالهای ریسکهای 
اصلی ارائه شده در آن رهنمود ممکن است به واحدهای تجاری 
در شناسای ریسکها کمک کند، اما نوع ریسکهایی که باید در 

گزارش تفسیری مدیریت توصیف شود را شناسایی نمی کند.
• علل ممکن ریسک- توصیف عوامل، رخدادها یا موقعیتها 
که ممکن است منجر به رخ دادن پیامدهای منفی شود. بعضی 
مدل  راه اندازی  در  مشکالت  مانند  هستند،  داخلی  علتها 
معمول  به طور  که  راهبرد،  اجرای  یا  گزینش  در  یا  کسب وکار 
در کنترل مدیریت است. بعضی علتها ممکن است قسمتی یا 
به  دسترسی  به  مربوط  که  آنهایی  مانند  باشند،  بیرونی  درکل 
منابع محدود، یا متوقف شدن یک رابطه، یا آنهایی که مربوط 
بیرونی هستند. ممکن  در محیط  موجود  و عوامل  روندها  به 
است سودمند باشد که در گزارش تفسیری مدیریت نشان داده 
شود که درهم ریختگی ممکن است ناشی از چه مواردی باشد:

○ یک رخداد موردی یا نادر اما در مقیاس بزرگ، مانند یک 
فاجعه طبیعی یا یک حمله سایبری وسیع؛

○ یک روند دائمی یا پیوسته که به طور معمول به موقعیتهای 

دارای استمرار مربوط است تا این که یک رخداد منفرد، برای 
روندها  بعضی  گرچه،  افزایش.  درحال  حرارت  درجه  مثال، 
ممکن است در پی یک رخداد پدید آیند، برای مثال، تغییرات 

الگوهای سفر ناشی از همه گیری؛ یا
رخدادهای  رشته  یک  موقعیتها-  یا  رخدادها  از  ترکیبی   ○
منجر  درمجموع  که  موقعیتهایی  از  مجموعه  یک  یا  نامرتبط 
به تمرکز ریسکها و پیامدهای منفی می شوند، حتی اگر چنین 
قلمداد  مهم  که  نباشند  ممکن  به تنهایی  موقعیتها  یا  رخدادها 
شوند. برای مثال، ریسک نقدینگی، در نتیجه ترکیبی از تاخیر 
یا نکول پرداخت به وسیله مشتریان، تغییرات شرایط اعتباری 
منجر  که  مالیاتی  قوانین  تغییرات  و  تامین کنندگان،  به وسیله 
مالیاتی سنگین می شود،  پرداختهای  انجام  برای  تعهداتی  به 

ممکن است افزایش یابد.
رهنمــود ممکن بــرای توصیف چگونگی تاثیر ریســکهای 
اصلی بر واحد تجاری ممکن اســت توضیــح دهد که گزارش 
تفســیری مدیریت ممکن اســت الزم باشــد بــرای کمک به 
سرمایه گذاران و بســتانکاران برای آشناشدن درباره موارد زیر 

اطالعاتی را دربرگیرد:
• بزرگی تاثیر اگر پیامد منفی رخ دهد- اطالعات کیفی یا کّمی 
ممکن است نیاز باشد تا مقیاس درهم ریختگی ممکن درنتیجه 
شامل  است  ممکن  اطالعات  این  دهد.  نشان  را  منفی  پیامد 
براوردی از دامنه پیامدهای ممکن یا براوردی از بدترین پیامد 
تحلیل  بخواهد  است  ممکن  همچنین  مدیریت  باشد.  ممکن 
نمایشنامه ای اضافه کند؛ اگر وی چنین تحلیلی تهیه کرده باشد 
و  سرمایه گذاران  به  است  ممکن  تحلیلی  چنین  کند  فکر  اگر  و 
بستانکاران در ارزیابی کمک کند. در بعضی حالتها، ممکن است 
تعیین مقدار درهم ریختگِی ممکن، دشوار باشد که در این حالت 
ارزیابی،  انجام  در  بستانکاران  و  سرمایه گذاران  به  کمک  برای 

ممکن است نیاز باشد مدیریت اطالعات کیفی فراهم کند.
تفسیری،  گزارش  در  منفی-  پیامد  یک  رخ دادن  احتمال   •
به ضرورت الزم نیست مقدار احتمال رخ دادن یک پیامد منفی 
براوردهای  انجام  که  نیست  ممکن  همیشه  زیرا  شود  تعیین 
تفسیری  گزارش  گرچه،  باشد.  امکانپذیر  احتمال  از  معقول 
در  بستانکاران  و  سرمایه گذاران  به  کمک  برای  باید  مدیریت 
براورد احتمال رخ دادن یک پیامد منفی دربرگیرنده اطالعات 
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واحد  آینده  نقد  جریانهای  ابهام  از  آنها  ارزیابی  بر  زیرا  باشد 
تجاری تاثیر دارد. چنین اطالعاتی ممکن است شامل موارد 

زیر باشد:
○ اطالعات در مورد روندها یا آمار گذشته درباره رخ دادن یک 

رخداد، برای مثال یک رخداد یکبار در 50 سال؛
○ این که اگر پیامد منفی رخ دهد آیا واحد تجاری نفوذی بر آن 
دارد، و درنتیجه آیا ممکن است اقدامی انجام دهد که احتمال 
آن را به کمترین حد برساند. واحدهای تجاری به طور معمول 
کمتر ممکن است بر علتهای بیرونی ریسک نسبت به علتهای 

درونی نفوذ داشته باشند؛ یا
احتمال  که  تشدیدکننده  یا  کاهش دهنده  عوامل  آیا  که  این   ○
پیامدهای منفی را کاهش یا افزایش دهند وجود دارند، ازقبیل 

اقدام دولت یا فشار به وسیله گروه های دارای منافع.
تفسیری مدیریت  گزارش  زمانبندی درهم ریختگی ممکن-   •
واحد  بر  انتظار می رود ریسک  آیا  که  نشان دهد  ممکن است 

تجاری در کوتاه مدت، میان مدت، یا درازمدت تاثیر بگذارد.
الزم  مدیریت  تفسیری  گزارش  ریسک-  وضعیت  در  تغییر   •
یا در دوره های  آیا ریسک جدید است،  که  است آشکار سازد 
گزارشگری پیشین بحث شده است: که آیا در احتمال رخ دادن 
است.  داشته  وجود  تغییری  آن،  زمانبندی  یا  منفی،  پیامد 
به عالوه، گزارش تفسیری مدیریت ممکن است توضیح دهد 
که چرا ریسکی که در دوره گزارشگری پیش توصیف شده بود، 

دیگر به عنوان ریسک اصلی قلمداد نمی شود.
چگونگی پایش و مدیریت ریسکها به وسیله مدیریت، و 

چگونگی کاهش درهم ریختگی اگر رخ دهد
ارتباط  ارزیابیهایی که سرمایه گذاران و بستانکاران در  از  یکی 
اندازه  تاچه  این است که مدیریت  انجام می دهند،  با ریسکها 
انتظار  می کند.  مدیریت  و  شناسایی  را  ریسکها  موثر  به طور 
اطالعات  دربرگیرنده  مدیریت  تفسیری  گزارش  که  نمی رود 
تفصیلی درباره چگونگی شناسایی ریسکها به وسیله مدیریت 
را  ریسک  بستانکاران می توانند وجود  و  باشد. سرمایه گذاران 
از اطالعات ارائه شده در سایر بخشهای متن گزارش تفسیری 
مدیریت استنتاج و ارزیابی کنند که مدیریت تاچه اندازه به طور 
گزارش  در  افشاشده  اطالعات  از  استفاده  با  را  ریسکها  موثر 
است.  کرده  شناسایی  ریسکها،  درباره  مدیریت  تفسیری 
و  روندها  چگونه  مدیریت  که  این  درباره  اطالعات  به ویژه، 
پاسخ  و  می کند  پایش  را  بیرونی  محیط  در  موجود  عوامل 
می دهد، برای این ارزیابی کمک کننده خواهد بود. گرچه، در 
بعضی موارد مدیریت ممکن است تصمیم بگیرد که جنبه های 
خاص فرایندهای داخلی واحد تجاری را برای شناسایی ریسکها 
توصیف کند، اگر به این نتیجه برسد که چنین اطالعاتی ممکن 
است در ارزیابی سرمایه گذاران و بستانکاران به آنها کمک کند.

به نظر می رســد اطالعات درباره دیگــر جنبه های مدیریت 
ریســکهای اصلی، یعنــی درباره پایش ریســکها، که احتمال 
رخ دادن یــک پیامــد منفــی را به کمترین حــد می رســاند، و 
درهم ریختگــی را کاهــش می دهــد، الزم اســت در گزارش 
تفســیری مدیریت ارائه شــود. رهنمــود احتمالــی در بیانیه 
حرفه ای بازنگری شــده ممکن اســت توضیح دهد که گزارش 
تفسیری مدیریت ممکن است الزم باشد اطالعات زیر را دربر 

گیرد:
را  عواملی  مدیریت  چگونه  که  این  توصیف  ریسک-  پایش   •
احتمال  شامل  می کند،  پایش  می گذارند  اثر  ریسک  بر  که 
رخ دادن یک پیامد منفی، بزرگی اثر احتمالی آن، و زمانبندی 
درهم ریختگی احتمالی. این توصیف ممکن است شامل موارد 

زیر باشد:
استفاده  ریسک  پایش  برای  شاخصهایی  چه  از  مدیریت   ○
داخلی  سنجه های  یا  بیرونی  آمارهای  مثال،  )برای  می کند 

گزارش تفسیری مدیریت

باید برای کمک به

 سرمایه گذاران و بستانکاران

 در براورد احتمال رخ دادن

 یک پیامد منفی

 دربرگیرنده اطالعات باشد
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معرِض ریسک بودن(  در  میزان  اندازه گیری  برای  استفاده شده 
در  درخورتوجه  تغییرات  شناسایی  برای  کنترلهایی  چه  و 
این که  تعیین  و  بوده،  برقرار  پیامد منفی  احتمال  و  زمانبندی 
آیا نیازی برای اقدام کاهش دهنده مدیریت وجود داشته است.

پایش ریسک-  برای  ○ توصیف جنبه های فرایندهای داخلی 

کسی  چه  که  کند  مشخص  بخواهد  است  ممکن  مدیریت 
برای پایش ریسک مسئول است، برای مثال، آیا یک کمیته 
مشخص برای پایش ریسک سایبری تشکیل شده است، یا آیا 
مدیر ارشد اجرایی مسئولیت نظارت بر ریسک را به عهده گرفته 
است. این موضوع، ممکن است اطالعات سودمندی در ارتباط 
قرار  بستانکاران  و  اختیار سرمایه گذاران  در  دیدگاه مدیریت  با 
دهد که این ریسک تاچه اندازه برای واحد تجاری درخورتوجه 
است )که به عالوه ممکن است نشانه ای از بزرگی تاثیر احتمالی 
آن ارائه کند(. مدیریت همچنین ممکن است درنظر بگیرد که 
درباره دوره زمانی پایش و در این باره که چگونه رتبه ریسک را 

در اولویتهای خود تعیین می کند، اطالعات ارائه دهد.
در  مدیریت  اقدام  موفقیت  اندازه گیری  و  پایش  چگونگی   ○
اصلی  شاخصهای  از  می تواند  مدیریت  ریسک-  مدیریت 
عملکرد (KPI) برای پایش و اندازه گیری علل ریسک استفاده 

کند. برای مثال، تعداد تصادفات مربوط به سالمتی و ایمنی 
مدیریت کردن  در  مدیریت  موفقیت  معیار  یک  است  ممکن 
اصلی  شاخصهای  دیگر  باشد.  شهرت  ریسک  علل  از  یکی 
تاثیر  زیر  ریسک  به وسیله  چه  آن  به  است  ممکن  عملکرد 
قرار می گیرد مربوط باشد، از قبیل معیارهای عملکرد مالی یا 
آن  نشاندهنده  است  ممکن  مثبت  روند  که  کارکنان،  رضایت 

باشد که ریسک مرتبط به خوبی مدیریت شده است.
منفی-  پیامد  یک  رخ دادن  احتمال  رساندن  حد  به کمترین   •
توصیف اقدامی که مدیریت برای کاهش شانس رخ دادن پیامد 
منفی انجام می دهد یا دوری کردن از تمرکز ریسکها از طریق، 
برای مثال، سرمایه گذاری در فناوری جدید یا کاهش اتکا به 

تامین کننده خاص.
اقدام  توصیف  دهد-  رخ  اگر  درهم ریختگی  بزرگی  کاهش   •
مقدماتی برای آمادگی که مدیریت انجام داده است یا اقدامی 
که مدیریت درنظر دارد انجام دهد تا درهم ریختگی را اگر رخ 
داده  انجام  مدیریت  که  اقدامی  از  مثالها  دهد.  کاهش  دهد، 
برای  مصون سازی  عملیات  در  شرکت  شامل  است  ممکن 
کسب وکار  تداوم  طرحهای  تهیه  یا  ارزی  ریسکهای  کاهش 
طبیعی  حوادث  یا  انفجار  آتش سوزی،  ازقبیل  حوادثی  برای 
درنظر  مدیریت  که  اقدامی  از  مثالها  باشد.  کارخانه  بر  اثرگذار 
دارد انجام دهد تا درهم ریختگی را اگر رخ دهد، کاهش دهد، 
ممکن است شامل استفاده از تامین کنندگان جایگزین باشد که 
با آنها هم اکنون رابطه ایجاد شده یا انتقال به کار از راه دور اگر 

دسترسی به دفاتر کار ناممکن شود. 

پانوشتها:
1- Management Commentary
2- Revised Practice Statement
3- Disruption
4- Milestone
5- Entity’s Existence 

منبع:
• IFRS, Staff Paper, Management Commentary Proj-
ect; Risks, May 2020

بیانیه حرفه ای بازنگری شده باید

 ریسکهای اصلی را

 آنهایی شناسایی کند که

 ممکن است موجب درهم ریختگی

 توانایی واحد تجاری

 برای خلق ارزش و

 ایجاد جریانهای نقد

 شوند
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در

پاگرد 

گزارش

تفسیری

مدیریت؛

عناصر

عناصر گزارش تفسیری مدیریت 

1- ماهیت کسب وکار؛

2- هدفهای مدیریت و راهبردهای مدیریت برای رسیدن به آن هدفها؛

4- نتایج عملیات و چشم انداز؛ و

گرچه تمرکز خاص در گزارش تفسیری مدیریت بستگی دارد به حقایق و شرایط واحد تجاری، 

گزارش تفسیری مدیریت باید اطالعاتی را دربرگیرد که برای درک موارد زیر ضروری است:

3- درخورتوجه ترین منابع، ریسکها و روابط واحد تجاری؛

5- سنجه ها و نمایشگرهای مهم عملکرد که مدیریت برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری 

نسبت به هدفهای بیان شده، به کار می برد.

منبع: 
• IASB, Staff Paper, Management Commentary: Risks, IFRS Foundation, May 2020
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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
63

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
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این نوشتار چکیده ای است از پژوهش انجام شده در رابطه با نسبت کفایت سرمایه در بانکها از جنبه نظری و مقرراتی و 
وضعیت استانداردها و الزامات کفایت سرمایه بانک ها در ایران )دستورالعمل های نظارتی موجود بانک مرکزی( و مقایسه 

اجمالی با استانداردهای بین المللی بانکداری متعارف. پس از جمع بندی نتایج و آسیب شناسی وضعیت فعلی کفایت 
سرمایه در بانکهای ایران، پیشنهادهایی به منظور بهبود ارایه شده است. 

مقاله کامل پژوهش در مرکز اطالع رسانی اینترنتی حسابرس صفحه »ضمیمه حسابرس« دردسترس است

مرتضی اسدی   
  عباس محمدی

بررسی کفایت سرمایه بانکها

گزارش کوتاه 

ســرمایه مناســب و کافی یکــی از شــرایط الزم برای حفظ 
ســالمت نظام بانکی اســت و هریک از بانک ها و موسسات 
اعتبــاری برای تضمین ثبــات و پایــداری فعالیت های خود 
باید همواره نســبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود 
در دارایی هــای خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نســبت 
حمایت از بانک در برابــر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت 
از ســپرده گذاران و اعتباردهندگان اســت. به دلیل حفاظی که 
این نســبت در برابر زیان های وارده ایجــاد می کند، حفظ و 
نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود، منبع 
اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به طور خاص و نظام بانکی 

به طور عام است.
در دهه هــای اخیــر، بــا توجه بــه مقررات بانک تســویه 

بین المللــی )کمیتــه نظارت بانکــی بال( و دیگــر نهادهای 
بین المللی، تقویت سرمایه بانک ها برای حفظ سالمت نظام 
بانکی یک الزام بین المللی محســوب شــده و کشورها برای 
حفظ اعتبار نظام بانکی خود در ســطح بین المللی، خود را به 

رعایت مقررات و استانداردهای مربوط ملزم کرده اند.
در پژوهش انجام شــده با عنوان »کفایت ســرمایه بانکها« 
وضعیــت اســتانداردها و الزامات کفایت ســرمایه بانک ها در 
ایران )دســتورالعمل های نظارتی موجود بانــک مرکزی( با 
اســتانداردهای بین المللی بانکداری متعــارف به طور اجمالی 
مقایسه شده و در انتها پس از جمع بندی نتایج و آسیب شناسی 
وضعیت فعلی، پیشنهادهایی به منظور بهبود ارایه شده است.
نتایج بررسی ها نشان می دهد با وجود این که حداقل نسبت 
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کفایــت ســرمایه بانک ها 8 درصــد تعیین گردیــده )پایینتر از 
الزامات حداقلی کمیته بال(، عملکرد شــبکه بانکی )23 بانک 
انتخابی( نشــان می دهد اغلب بانکها از نسبت کفایت سرمایه 

کافی برخوردار نیستند.
بررسی بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
بانکها در سنوات اخیر نشان می دهد در صورت تعدیل حسابها 
از ایــن بابت به دلیل افزایش زیان انباشــته، ســرمایه الیه 1 
کاهش قابل توجه خواهد داشت. بنابراین نظارت موثر و کارامد 
بر حد نظارتی اشاره شده در بخشنامه های بانک مرکزی بدون 
درنظر گرفتن آثار بندهای گزارش حســابرس مستقل بانک ها 
عالوه بر کاهش شفافیت منجر به گمراهی ذینفعان این نسبت 
ازجمله ســهامداران، ســپرده گذاران و ناظرین برون سازمانی 

خواهد شد.
شــکل گیری بیانیه های بــال در خصوص الزامــات کفایت 
ســرمایه،  اقدامی پیشــگیرانه در مقابله بــا بحران های مالی 
بین المللی اســت. پیاده ســازی مناســب و اثربخــش الزامات 
و اســتانداردهای بانــک مرکزی کــه در راســتای همگرایی و 
هماهنگی بیشــتر با شــاخص های جهانی )تدوین شده کمیته 
نظارت بانکی بال( تصویب و جهت اجرا ابالغ گردیده اســت، 
نیازمنــد فراهم کــردن زیرســاخت ها و پیش نیازهای ضروری 

است، ازجمله:
• توسعه سازوکار اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری مستقل،  

• تعامل سازنده بین ناظران )به ویژه بانک مرکزی( و بانک ها، 
• شفاف ســازی و اعمال آثار بندهای گزارش حسابرس مستقل 

و بازرس قانونی بانکها در صورتهای مالی آنها، 
• الــزام بانکهــای دولتی به رعایــت ضوابط ناظــر بر حداقل 
اســتانداردهای شــفافیت و انتشــار عمومی اطالعات توسط 

موسسات اعتباری دولتی، 
• پیش بینی الزامات ســپر ضدچرخه ای و سپر سرمایه حفاظتی 

در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی بانک مرکزی، 
• الــزام ســرمایه ای باالتر، حداکثــر معــادل 2.5درصد برای 

بانک های مهم سیستمی، 
• تدوین و به کارگیری مدل نظارتی اثربخش، 

حســابداری  اســتانداردهای  الزامــات  بــه  بیشــتر  توجــه   •
به روزرسانی شده، به منظور تامین نیازهای اطالعاتی ذینفعان و 

رفع تناقض های دستورالعملهای بانک مرکزی با استانداردهای 
مذکور.

فــارغ از پیامدهــای بحران مالی ناشــی از ویروس همه گیر 
کوویــد 19 بر صنعت بانکی کشــور و آثار آتــی بر بخش های 
مختلف اقتصاد که ابعاد آن تاکنون مشخص نشده است، به دلیل 
سیاســت های اقتصادی گذشــته، کیفیت داراییهای بانکهای 
بزرگ کشور روند نزولی داشته و در حال حاضر سرمایه نظارتی 
بانکها در شــرایط نامطلوب و در برخی موارد منفی است. نبود 
شفافیت و واقع بینی در خصوص نحوه و محل تامین منابع مالی 
بانکها که در راستای کمکهای دولت برای مقابله با بحران های 
مختلف و ازجمله بحران ناشــی از کووید 19 و تصمیم گیری در 
خصوص امهال های چندباره تســهیالت به دلیل آسیب پذیری 
باالی بانکها از ریســک اعتباری و نقدینگی در شــرایط فعلی 
و پیش بینی تداوم رکود و باالرفتن ریســک نکول تســهیالت 
اعطایــی بانکها، می تواند عالوه بر افزایــش مخاطراِت منافع 
ســپرده گذاران، منجر به خطر سرایت بحران از سوی بانکها به 

بخش واقعی اقتصاد گردد.

منبع:
• مرتضی اسدی، عباس محمدی، کفایت ســرمایه بانکها، نشریه اینترنتی 

حسابرس، شماره 108، 1399
www.hesabras.org به آدرس

پیاده سازی مناسب و اثربخش

الزامات و استانداردهای بانک مرکزی

 نیازمند فراهم کردن

زیرساخت ها و پیش نیازهای ضروری

 است
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در

پاگرد 

گزارش

تفسیری

مدیریت؛ 

ریسکها

رابطه بین هدف افشای اصلی برای ریسکها و هدف کلی گزارش تفسیری مدیریت 

هدف گزارش 
تفسیری 
مدیریت

ارزیابی مباشرت مدیریت ارزیابی چشم انداز جریانهای نقد آینده

به دست آوردن بینش نسبت به آینده

یعنی بر واحد تجاری چه چیزی

ممکن است اثر بگذارد

آشنایی با عملکرد و وضعیت

یعنی بر واحد تجاری چه چیزی

اثر گذاشته است

هدف 
اصلی برای 

ریسکها

منبع: 
• IASB, Management Commentary, Risks, IFRS Foundation, May 2020

فراهم ساختن اطالعات و تحلیل برای کمک به سرمایه گذاران و بستانکاران که با ریسکهایی 

آشنا شوند که ممکن است باعث درهم ریختگی موارد زیر شود: 

مدل کسب وکار واحد تجاری؛ راهبرد مدیریت برای توسعه و پایداری مدل؛ یا منابع و 

روابط واحد تجاری
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ترزا کو (Teresa Ko) عضو هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) در نشست افتتاحیه کمیته 
هماهنگی نمایندگی متقابل برای امور مالی پایدار و سبز1 که در ماه مه به صورت مجازی برگزار شد، سخنرانی کرد. این گروه 

به وسیله مرجع پولی هنگ کنگ (HKMA) و کمیسیون اوراق بهادار و قراردادهای آتی (SFC) تاسیس شده تا مدیریت 
ریسکهای آب وهوا و زیست محیطی برای بخش مالی در هنگ کنگ را هماهنگ کند.

وی در صحبتهایش نقشهای ممکنی را مطرح می سازد که بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ممکن است در آینده در 
حمایت از پیشرفت در مسیر توسعه استانداردهای گزارشگری پایداری2 باکیفیت و شناخته شده در سطح بین المللی ایفا کند.

از اشلی الدر (Ashley Alder) و ادی یو (Eddie Yue) روسای مشترک کمیته هماهنگی برای دعوت من به پیوستن به نشست 
مجازی امروز تشکر می کنم.

می خواهم در این باره صحبت کنم که بنیاد اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی چگونه شکل گرفت، آنها تاکنون چه کرده اند 
و چــرا مــن فکر می کنم وضعیتی اجباری برای بنیاد وجود دارد تا در کمک به توســعه مجموعه ای از اســتانداردهای بین المللی دارای 

مقایسه پذیری جهانی در گزارشگری پایداری، که احتماال با افشای ریسک مربوط به آب وهوا شروع می شود، نقش ایفا کند.
ابتــدا باید اضافه کنم که امــروز من به عنوان یک عضو هیئت امنا، از جانب خودم صحبت می کنم، نه از طرف بنیاد اســتانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی. همه دیدگاه ها و نظرهایی که بیان می کنم، نظر شخصی من هستند.
خب، بنیاد اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی چگونه شکل گرفت؟ باید شــما را کمی به عقب برگردانم، به رونق جهانی 

اقتصاد و پیدایش شرکتهای چندملیتی پس از جنگ جهانی دوم.
در آن زمان، درحالی که جریان سرمایه بین مرزی رو به افزایش بود، بیشتر کشورها الزامات گزارشگری )مالی( ملی خود را داشتند، 
و این به دلیل تفاوت کیفیت، منجر به هزینه، ریســک و پیچیدگی فزاینده برای سرمایه گذارانی شد که به طور بین المللی سرمایه گذاری 

می کردند.

گزارشگری پایداری و ارتباط آن با بنیاد 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
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در ســال 1973، نهادهای حسابداری از کشورهایی از جمله 
استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، مکزیک، هلند، بریتانیا/ 
ایرلند و ایاالت متحد به هم پیوســتند تا کمیته استانداردهای 
بین المللی حســابداری (IASC) را تاســیس کنند و توافق 
کردند که اســتانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) را 
برای شرکتهای پذیرفته شــده در بورس کشورهای دیگر به کار 

بگیرند.
ســال 1993 نقطــه عطــف بود، زمانــی که رئیــس کمیته 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری، سازمان بین المللی 
بورســهای اوراق بهــادار (IOSCO) را بر آن داشــت تا 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری را در عرضه های اوراق 
بهادار و پذیرش شــرکتهای خارجی در بــورس، به کار بگیرد. 
ایــن اتفاق ســرانجام در ســال 2000 رخ داد، وقتی که کمیته 
اســتانداردهای بین المللی حسابداری با تجدیدسازمان، تبدیل 
 (IASB) به هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابداری
شد که زیر نظارت اعضای هیئت امنای مستقل فعالیت می کرد 
و به این ترتیب، بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 

شکل گرفت.
پل والکر (Paul Volcker) اولین رئیس هیئت امنا و دیوید 
توئیــدی (David Tweedie) رئیس هیئت اســتانداردهای 
بین المللی حســابداری بود. اکنون که بیست ســال از آن زمان 
می گــذرد، بنیاد اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی 

تبدیل به تابلوی گزارشگری مالی جهانی شده است.
بنیاد همچنان یک ســازمان غیرانتفاعی باقی مانده اســت 
که بر توســعه یک مجموعه واحد از استانداردهای حسابدارِی 
باکیفیت، قابل فهم، تاییدپذیر و پذیرفته شده در سطح جهان، 
 (IFRS که اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی
(Standards نامیده می شود، تمرکز دارد و همچنان به تمرکز 

بر به کارگیری و کاربرد یکنواخت آنها ادامه خواهد داد.
بنیاد استانداردهای بین المللی حسابداری با دفتر مرکزی در 
کاناری وارف (Canary Wharf) در لندن، با دفتری در آســیا 
و اقیانوســیه که در توکیو قرار دارد، و 150 کارمند با 39 ملیت، 
فکر می کنم ســازمانی با ایــن اندازه، از این بیشــتر نمی تواند 

بین المللی باشد.

هر حســابداری درمیان شما باشــد می داند که طی 10 سال 
گذشــته، بنیاد اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی با 
معرفی آخرین تغییرات مهم در حسابداری ابزار مالی، شناخت 
درامــد، اجــاره و قراردادهای بیمــه، کیفیت اســتانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی را ارتقا داده است.
از  اســتفاده  گزارشــگری  حــوزه   144 حاضــر  حــال  در 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی را بــرای همه یا 
بیشتر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اجباری کرده اند، و 12 

حوزه دیگر استفاده از این استانداردها را مجاز اعالم کرده اند.
حتی در ایاالت متحد، تفاوتهای بین استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی و اصول پذیرفته شده حسابداری ایاالت 
متحد (US GAAP) به میــزان درخورتوجهی کاهش یافته 
اســت. بیش از 500 شرکت بین المللی در امریکا که سهام خود 
را در دو بورس عرضه کرده اند، گزارشــهای خود را با استفاده از 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تهیه می کنند.
اســتانداردهای ملی چین به طور اساســی با استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی همگرا شده اند. شرکتهای چینی 
که بیش از 30درصد از کل ســرمایه بازاِر محلــی را نمایندگی 
می کنند، درنتیجه عرضه ســهام خــود در هنگ هنگ و دیگر 
بازارهای بین المللی، صورتهای مالی مطابق با اســتانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی تهیه می کنند.
بنیاد اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی یک ساختار 
سه الیه دارد، که در آن هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 
نهاد مســتقل استانداردگذار اســت. هیئت امنای بنیاد مسئولیت 
هدایــت راهبردی، راهبــری و نظارت بر هیئت اســتانداردهای 
بین المللی حســابداری را بر عهده دارد و خود اعضای هیئت امنا 
به نوبه خود به هیئت نظارت (Monitoring Board) پاسخگو 
هستند، که از نمایندگانی از مراجع انتظام بخشی بورسها و مراجع 

همگانی در سراسر جهان تشکیل شده است. 
با این پیشــینه، من به طور کامل احســاس می کنم که امروز 
گزارشــگری پایداری در موقعیتی به سر می برد مشابه با آن چه 
گزارشگری مالی پیش از تشکیل بنیاد استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی و هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 

در آن قرار داشت.
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ایــن را می گویم زیــرا در ســمت عرضه، تعــداد زیادی از 
اســتانداردها و چارچوبهای گزارشگری پایداری را می بینیم که 

در مراحل مختلفی از توسعه یا تکامل قرار دارند.
در نظر ندارم مورد مشــخصی را مطرح کنــم، اما به نقل از 
فایننشال تایمز (FT)، دست کم 230 نواوری در استانداردهای 
پایداری بنگاه در میان بیش از 80 بخش اقتصادی وجود دارد. 
فایننشــال تایمز معموال اشــتباه نمی کند، اما شــنیده ایم که در 
واقع بیش از 650 سنجه متفاوت برای شرکتهایی در دسترس 
است که درنظر دارند گزارشــگری پایداری انجام دهند، بدون 
اشاره به نواوریهای انجام شده به وسیله چندین دولت و سازمان 

بین المللی برای ترویج فقط گزارشگری تغییر آب وهوا.
هنوز هیــچ اســتاندارد جهانی پدیدار نشــده اســت، که ما 
همگــی به آن نیاز داریم. روشــن اســت که تنــوع و ماهیت 
داوطلبانه این چارچوبهای افشــا، چالشــهایی پدید می آورد و 
ریســکها و زمینه ای برای گلچین کردن و تظاهر به دوســتدار 

محیط زیست بودن فراهم می کند.
در سمت تقاضا، گروه های سرمایه گذار، رهبران کسب وکار، 
مراجع انتظام بخشــی، بانکداران مرکزی و سیاســتگذاران بر 
اهمیت یک چارچوب باکیفیت و مقایســه پذیر درسطح جهان 
بــرای گزارشــگری زیســت محیطی، پایداری و راهبری3 
(ESG)- گزارشــگری پایــداری، بــا توافــق فزاینده بر ســر 

یکپارچگی در سراسر پهنه گزارشگری پایداری، تاکید می کنند.
سرمایه گذاران به طور مشخص، بیشــتر خواهان اطالعات 
مقایســه پذیر و با قابلیت حسابرسی هســتند تا شناورشدن در 
میان دریایی از داده  و تحلیلهای توسعه نیافته درباره داراییهای 
با قابلیت  سرمایه گذاری، به طور معمول بدون تخصص داخلی 
یا منبعی که به آنها کمک کند. این ممکن است منجر به پیامد 

ناخواسته دلسردکردن سرمایه گذاری در این عرصه ها شود.
 با این که استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی الزامات 
مشــخصی در زمینه گزارشــگری پایداری ندارند، شرکتهایی 
که این اســتانداردها را به کار می گیرند باید درنظر بگیرند که آیا 
ممکن است ســرمایه گذاران انتظار داشته باشند که ریسکهای 
نوپدید شــامل ریســکهای مربوط به آب وهوا بتوانند بر مبالغ 
و موارد افشــای گزارش شــده در صورتهای مالی اثر بگذارند. 

پیامدهای ممکن ناشــی از ریســک مربوط به آب وهوا و دیگر 
ریســکهای نوپدید ممکن اســت کاهش ارزش داراییها شامل 
ســرقفلی، تغییر در عمر مفید داراییها و تغییر در تعیین ارزش 

منصفانه داراییها را دربر بگیرد.
خوشــحالم که بگویــم هیئــت اســتانداردهای بین المللی 
حســابداری در رویارویی با پیشــرفتهای ســریع در قلمروی 
گزارشگری پایداری، بی حرکت نمانده است. در نوامبر 2017 
هیئــت تصمیم گرفت که بیانیه حرفــه ای 1 (PS 1) خود با 
عنوان گزارش تفســیری مدیریت4 که رهنمود هیئت برای 

شرکتها در این حوزه است را روزامد کند.
برداشــت من از ایــن اقدام تا حدی این اســت که بپذیرم از 
آن جاکه صورتهای مالی اساســا گذشته نگر هستند، نمی توانند 
به طــور کامل راهبرد درازمدت یک شــرکت را توضیح بدهند، 
بنابراین گزارش تفسیری مدیریت تهیه می شود تا این شکاف 

را پر کند.
منظور این است که از گزارش تفسیری مدیریت برای توضیح 
این موضوع استفاده شود که چگونه چالشهای درازمدت ممکن 
است بر جریانهای نقد آینده که )هنوز( در صورتهای مالی ثبت 

نشده اند، اثر بگذارد.
اول  دور  بین المللــی حســابداری  اســتانداردهای  هیئــت 
مشورتخواهی را با نهادهای مشورتی به پایان رسانده و در حال 
حاضر مشــغول گفتگو در این مورد است که در بیانیه حرفه ای 
بازنگری شده، چه رهنمودی فراهم کند. هیئت درنظر دارد در 

نیمه دوم سال 2020 یک پیش نویس پیشنهادی منتشر کند.
در ســطح هیئت امنــا، بعضی از مــا باور نداریــم که برای 
تغییراتی که مشــاهده می کنیــم و تغییرات پیــش رو، به اندازه 
کافی موفق بوده ایم. خود هیئت امنا، به تشویق درخواستهای 
غیررسمی از طرف موسسه ها و ذینفعان مهم، بررسی کرده اند 
که بنیــاد چگونه می تواند در این پیشــرفت فــوری نقش ایفا 
کند. ایــن زمان بندی با بازنگری در راهبرد و اساســنامه بنیاد 
که هر پنج ســال یکبار انجام می شود و امســال شروع خواهد 
شد، همزمان شــده اســت. ما همچنین در نظر داریم از آنجا 
که ریســک مربوط به آب وهوا ضروری تر اســت و همچنین با 

بازخوردهای ما سازگاری دارد، ابتدا به این موضوع بپردازیم.
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یــک کارگروه کوچک از اعضای هیئت امنا )که من عضو آن 
هستم( تاسیس شده است تا بررسی کند که بنیاد استانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی چه نقشی می تواند ایفا کند.
دستاوردهایی که بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی و اســتانداردهای بین المللی حسابداری تاکنون داشته اند، 
به جنبه های بســیاری نســبت داده شده اســت. این جنبه ها 
ســاختار راهبری بنیاد، پاســخگویی عمومی، تمرکز بر منافع 
همگانی، فرایند مشــورتخواهی منصفانه و کامل، اســتقالل 
نهاد استانداردگذار، فرایند انجام کار دقیق، شفاف و مشارکتی، 
استانداردهای اطمینان بخشــی که برای اطالعات منتشرشده 
به کارگرفته می شــوند، و یک فرایند مســتحکم برای انتخاب 

موضوعهای جدید برای استانداردگذاری را در بر می گیرد.
بیست ســال تجربــه اســتانداردگذاری جهانی زیر بررســی 
موشکافانه تعداد بســیار زیاد ذینفعان، ســرمایه ای گرانقدر از 
تجربــه و منبعی گرانبها پدید آورده کــه معتقدم باید در تالش 
جمعی برای مهار چالشــهای مداوم گزارشــگری پایدار، از آن 

استفاده کنیم.
بنابرایــن من باور دارم که یک وضعیــت اجباری برای بنیاد 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ممکن است ایجاد 

شــود که به تلفیق و تثبیت اســتانداردهای افشا در گزارشگری 
پایــداری کمک کند، که مقایســه پذیر در ســطح جهان بوده و 
باکیفیت و دارای قابلیت حسابرســی باشــند، و این کار ممکن 

است با ریسکهای مربوط به آب وهوا شروع شود.
بنیاد اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی از مزیت 
اضافــی ارتباط با گزارشــگری مالی مطابق با اســتانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی برخوردار است، و از آن جا که تمرکز 
بر شــکلی از گزارشگری به قیمت رهاکردن دیگری کار درستی 
نیســت، بنابراین توســعه مســتمر اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی باید همچنان مورد حمایت باشد و اثر مالِی 
هرگونه اســتاندارد جهانی در زمینه گزارشگری پایداری به ویژه 
درزمینه ریسک مربوط به آب وهوا که ممکن است با آن روبرو 
شــویم، باید درنظر گرفته شود و )اگر الزم باشد( در صورتهای 

مالی منعکس شود.
الزم بــه ذکر اســت که نظر شــخصی من این اســت که دو 
مجموعه گزارشــگری نبایــد هرکدام در فضــای تهی خاص 
خود وجود داشــته باشــد. هر دو مجموعه باید به طور موازی 
توســعه یابند، اما سطح باالیی از همبســتگی با یکدیگر، باید 
وجود داشــته باشــد، بنابراین ســرمایه گذاران، و به طور کلی 
جهــان، می تواننــد از ارقام، اطالعــات و داده های حاصل که 
مقایسه پذیر، با قابلیت حسابرسی و سودمند برای تصمیم گیری 

باشند، بهره مند شوند.
از شما بسیار سپاسگزارم.

پانوشتها:
1- Green and Sustainable Finance Cross-Agency Steer-
ing Group
2- Standards for Sustainability Reporting
3- Environmental, Social, and Governance
4- Management Commentary

منبع:
• T. Ko, Sustainability Reporting and Its Relevance to 
the IFRS Foundation, May 2020.

از آن جاکه صورتهای مالی اساسا

گذشته نگر هستند

نمی توانند به طور کامل راهبرد

درازمدت یک شرکت را

توضیح بدهند بنابراین

 گزارش تفسیری مدیریت

 تهیه می شود تا این شکاف را پر کند
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سخنرانی رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری
کنفرانس  در   (IASB) حسابداری  بین المللی  استانداردهای  هیئت  رئیس   (Hans Hoogervorst) هوگرورست  هانس 
که چگونه  داد  توضیح  کرد. هوگرورست  بریتانیا سخنرانی  کمبریج  دانشگاه  در  آوریل 2019  در  آب وهوا  به  مربوط  گزارشگری مالی 
گزارشگری با کمک به سرمایه گذاران در درک چگونگی اثرپذیری شرکتها از مسائل پایداری، گامی سازنده روبه جلو ارائه می کند، و 
نقشی را که هیئت درنظر دارد در این حوزه ایفا کند، تشریح کرد. درهمان حال، وی درباره انتظارات اغراق آمیز از گزارشگری پایداری، 

به عنوان شتاب دهنده برای تغییر در غیاب سیاست و مداخله سیاسی، هشدار داد.

مقدمه
(CJBS) برای سازماندهی این  (Alan Jagolinzer) از کمبریج جاج بیزنس اسکول  آلن جاگولینزر  ابتدا می خواهم از پروفسور  در 
رویداد تشکر کنم. آلن همکار دانشگاهی حرفه در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بوده است، بنابراین او را به خوبی می شناسیم. 
آلن نمونه ای زنده دال بر این است که حسابداران لزوما اشخاص کسل کننده ای نیستند، زیرا وی به عنوان یک خلبان در نیروی هوایی 
ایاالت متحد (US) شروع به کار کرد. تا جایی که می دانم، او هیچ وقت هدف قرار نگرفته و اسیر نشده است، بنابراین گمان می کنم این 

موضوع حتی تا حدودی از او یک قهرمان می سازد! مطمئنا ما در کنار خود به همه قهرمانان برای مبارزه با تغییر آب وهوا نیاز داریم.
خوشــحالم که امشب درباره گزارشــگری مربوط به آب وهوا صحبت می کنم. ماموریت هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری، 
توســعه استانداردهای حسابداری است که شفافیت، پاســخگویی و کارامدی را برای بازارهای مالی در سراسر جهان به ارمغان بیاورد. 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای پاسخ به اطالعات مالی موردنیاز سرمایه گذاران و دیگر شرکت کنندگان در بازار طراحی 
شــده تا از تصمیمهای اقتصادی آنها پشــتیبانی کند. تمرکز بر اطالعات مالی مربوط برای سرمایه گذاران، در ذات هیئت جای گرفته و 

پیش زمینه ذهنی هیئت در هنگام توسعه استانداردها است.
144 حوزه گزارشگری در سراسر جهان استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را به کار گرفته اند. برخالف روند جدید ضدجهانی شدن، 
تعداد کشــورهایی که این اســتانداردها را به کار گرفته اند همچنان افزایش یافته است. مهمتر از این، بیشتر حوزه های گزارشگری در برابر 

آن چه گزارشگری پایداری
ممکن است به آن دست یابد
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وسوسه سازگارســازی استانداردها با شــرایط محلی، مقاومت 
کرده اند. این موضوع، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
را به احتمال، بدل به استانداردهایی کرده که بیشترین گستردگِی 

به کارگیری در سراسر جهان را دارند.
پیش از این که دیدگاه هایم در مورد گزارشگری مربوط به آب وهوا 
را با شــما در میان بگذارم، می خواهم اعتراف کنم. بعضی از شــما 
شــاید بدانید که من در گذشته زمان زیادی را به سیاست اختصاص 
داده ام. به عنوان یک سیاستمدار آزادیخواه متمایل به بازار آزاد، در 
ابتدا نسبت به تغییرات آب وهوایی بدبین شدم. این موضوع با من 
چندان ســازگار نبود که بســیاری از افراد در جنبش محیطی در آن 
زمان، دارای برنامه کار مخالف بازار و مخالف جهانی شــدن بودند. 
این موضوع، به خاطر کســانی که با آن همراهی می کردند، مسئله 

تغییر آب وهوا را تبدیل به مسئله ای مشکوک کرد.
طی ســالها من به تدریج تغییر عقیــده دادم. من تنها به بازارها 
معتقــد نیســتم، بلکه به علــم نیز معتقــدم و در حقیقــت دیگر 
نمی توانستم تعداد فزاینده برندگان جایزه نوبل (Nobel) که درباره 
تغییر آب وهوا هشــدار می دادند را نادیده بگیرم. افزون بر این، با 
وجود این که هنوز بر این باورم که سیاستهای بازار آزاد به طور کلی 
بهترین نتایج را دربر خواهد داشــت، همچنین می پذیرم که برای 

خنثی کردن شکستهای بازار، به سیاست همگانی نیاز است.

تغییر آب وهوا- شکست بازار
تغییر آب وهوا نمونه ای کالن از چنین شکستهای بازار است. 
فقط به هوانوردی نگاه کنید. این صنعت یکی از منابع انتشار 
گازهای گلخانه ای است که دارای بیشترین سرعت رشد بوده 
وجود  با  است.  آب وهوا  به  حمل ونقل  شکل  وابسته ترین  و 
به هیچ وجه  بین المللی  هوایی  خطوط  بلیتهای  قیمت  این، 
محصوالت جانبی منفی پرواز را نشان نمی دهد. مالیاتهای در 
خورتوجه الزم است تا آثار محیطی نامناسب آن را پوشش دهد، 
اما در عوض، هوانوردی مشمول مالیات بر سوخت یا مالیات 
با  مقایسه  در  این صنعت  نیست.   (VAT) افزوده  ارزش  بر 
دیگر قسمتهای اقتصاد، کمک هزینه بیشتری دریافت می کند. 
درنتیجه، یک پرواز از لندن به آمستردام که گاز فراوانی تولید 
می کند، ممکن است ارزانتر از یک تاکسی دوگانه سوز دوستدار 
اقتصاد صنعت هوانوردی، شکستی  باشد!  به فرودگاه  اقتصاد 

برای بازار است، همراه با شکست سیاستهای همگانی.

در یــک دنیــای آرمانی، هیچ نیــازی به گزارشــگری پایداری 
نخواهد بود. محصوالت جانبی منفی مانند آلودگی، به طور مناسب 
مالیات بندی می شــود، بنابراین قیمت یک محصول نشان دهنده 
هزینه ای اســت که به محیط تحمیل می کنــد. مالیات واقعی تر بر 
کربن، باعث می شــود که صورتهای مالی صنایع دودزا هزینه های 
واقعــی محصوالت خــود را منعکس کنند. اگر ایــن هزینه ها یک 
فعالیت اقتصادی را امکان ناپذیر کند، آن گاه صورتهای مالی کاهش 
ارزش داراییهای مربوط را نشــان خواهد داد. گزارشــگری مالی و 

گزارشگری پایداری با هم یکی و مشابه خواهند بود.
همانطور که مثال من از صنعت هوانوردی نشان می دهد، ما 
از این دنیای آرمانی خیلی دور شده ایم. به همین دلیل است که 
بسیاری از افراد، گزارشگری تغییر آب وهوا یا گسترده تر از آن، 
گزارشــگری پایداری را به عنوان یک شتاب دهنده مهم برای 

تغییر می دانند.

روش شناسی گزارشگری پایداری
براساس گزارش فایننشال تایمز1 (FT)، دست کم 230 نواوری 
بخش   80 از  بیش  میان  در  پایداری  استانداردهای  در  بنگاه 
دو  پایداری،  نوارویهای  فزونی  این  در  دارد.  وجود  اقتصادی 

گرایش اصلی را می توان تشخیص داد.
اولین شاخه گزارشــگری پایداری در گزارشگری مسئولیت 
اجتماعــی بنــگاه (CSR) گنجانده شــده اســت. این نوع 
گزارشــگری در پــی آن اســت تا به وســیله الزام شــرکتها به 
نشــان دادن این کــه چگونه با مشــارکت در فعالیتهــای پایدار 
زیســت محیطی، به داشــتن یک دنیای بهتر کمک می کنند، 
تغییر رفتاری را ترویج کند. این شــاخه گزارشــگری پایداری 
به سمت کاالی موردنیاز همگانی گرایش دارد و جامعه را درکل 

به عنوان مخاطب گزارشگری درنظر می گیرد.
اگرچــه این شــاخه در گزارشــگری پایداری کامــال قانونی 
اســت، اما دامنه آن متفاوت با دامنه استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی اســت. اســتانداردهای ما درنظــر ندارند تا 
کمک یک شــرکت بــه کاالی مورد نیاز همــگان را به تصویر 
بکشــند، بلکه بــرای فراهم کردن اطالعاتی طراحی شــده اند 
که به ســرمایه گذاران در تــالش برای پیش بینــی جریانهای 
نقد آینده شــرکت کمک کنند. بنابراین، آن شاخه گزارشگری 
پایداری که شــبیه مســئولیت اجتماعی بنگاه است، به اهداف 
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گزارشــگری مالی دست نمی یابد، اگر چه ممکن است در عمل 
کمی همپوشانی وجود داشته باشد.

بــا وجود این، شــاخه دیگری از گزارشــگری پایــداری، با 
تاثیر فزاینده، وجود دارد که بیشــتر بر تاثیر مسایل پایداری بر 
خود شــرکت تمرکز دارد، تا بر کاالی مــورد نیاز همگان. این 
گزارشــگری در پی آن است تا برای ســرمایه گذاران اطالعات 
در این باره فراهم کند که مســایل پایداری چگونه ممکن است 
بر عملکرد مالی شرکت در آینده اثر بگذارد. فعالیت نهادهایی 
 (TCFD) ازجملــه کارگروه افشای مالی مربوط به آب وهوا
زیرمجموعــه هیئت ثبات مالــی (FSB)، نمونه ای از چنین 
جهت گیری نســبت به ســرمایه گذاران و ارزش آفرینی است. 
دامنه چنین چارچوب افشایی بسیار نزدیک به دامنه چارچوب 

افشای هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری است.
این موضوع من را به این پرسش می رساند که گزارشگری پایداری 
چگونه به گزارشــگری مالی مربوط می شــود و هیئت استانداردهای 

بین المللی حسابداری چه نقشی ممکن است ایفا کند.

نقش هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری
هیئت  نمی کنم  فکر  من  که  کنم  روشن  بدهید  اجازه  ابتدا 
به  مستقیم  ورود  برای  حسابداری  بین المللی  استانداردهای 
استانداردهای  تدوین  باشد.  مجهز  پایداری  گزارشگری  زمینه 
گزارشگری پایداری، تخصصی را می طلبد که ما حقیقتا نداریم. 
افزون بر این، در حال حاضر بیش از مقدار کافی در این زمینه 

استانداردگذار وجود دارد.
با وجود این، مســایل پایداری می تواند اثری داشــته باشد که 
باید در گزارشــگری مالی منعکس شــود، همان طور که در حال 
حاضــر این چنین اســت. هیئت اســتانداردهای حسابداری 
استرالیا (AASB) به تازگی یک سند بسیار جالب منتشر کرد که 
در این باره گفتگو می کند که چه زمانی افشای مربوط به آب وهوا 
بااهمیت اســت، و درنتیجــه باید در صورتهــای مالی مطابق با 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی گنجانده شود2. 
این سند اشــاره می کند که در صنایع خاص، ارزش ثبت شده 
داراییهــا، مانند اموال، ماشــین االت و تجهیــزات و داراییهای 
شناسایی شــده در ارتباط با منابع معدنــی، می تواند بیش نمایی 
شود، اگر اثر ریسکهای مربوط به آب وهوا به طور مناسب درنظر 

گرفته نشــده باشد. وقتی ریســکهای مربوط به آب وهوا ممکن 
است اثر درخورتوجهی بر عملیات شرکت داشته باشد، اطالعات 
مربوط به چگونگی به حساب گرفته شــدن این اثر در محاسبات 
کاهش ارزش، برای کاربران صورتهای مالی مربوط خواهد بود. 
به عنوان نتیجه گیری، وقتی آثار تغییر آب وهوا چشمگیرتر شود، 

این آثار در صورتهای مالی بیشتر و بیشتر نمایان خواهد شد.
با این حال، بســیاری از مســایل پایداری ممکن است تنها 
در درازمدت پدیدار شــوند. در چنین مواردی، این مسایل این 
خاصیت را دارند که از صورتهای مالی که به ضرورت گذشته نگر 
هستند، دور بمانند. اما حتی در چنین مواردی هم ما باور داریم 
که هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری، نقشی برای ایفا 
کردن دارد؛ به طور مشخص از طریق تالش برای بهبود آن چه 
از آن با نام »گزارشــگری مالی گســترده تر« یاد می کنیم. اجازه 

دهید در این باره منظورم را توضیح دهم. 

گزارشگری مالی گسترده تر
هیئت  کار  بنیاد  کالسیک  گزارشگری مالی  که  این  وجود  با 
را  گزارشگری  این  محدودیتهای  همیشه  هیئت  ماند،  خواهد 
اندکی  اطالعات  مالی  صورتهای  مثال،  برای  است.  شناخته 
آن  در  که  اقتصادی  محیط  یا  شرکت  کسب وکار  مدل  درباره 
فعالیت می کند، ارایه می کنند. همچنین، آنها شامل اطالعات 
را  کسب وکار  موفقیت  که  نامشهود  منابع  و  روابط  همه  درباره 
از  به پیش می رانند، نیستند. این اطالعات به دالیل مناسبی 
صورتهای مالی بیرون گذاشته شده اند. تالش برای ثبت ارزش 
اقالم نامشهود، یک فعالیت به شدت ذهنی است که چالشهای 

بیشماری در زمینه شناخت و اندازه گیری پیش می آورد.
همچنیــن صورتهای مالی، اطالعــات آینده نگر محدودی 
را دربــر می گیرد، ازجمله درباره مســایل پایداری نوپدید. این 
موضوع، تشــخیص این مســئله را خیلی سخت می کند که آیا 
شــرکت به قیمت ازدســت دادن ارزش آفرینی درازمدت تر، به 
اهــداف مالی کوتاه مدت اولویت داده اســت، زیرا این مســئله 
بالفاصله در صورتهای مالی شناســایی نمی شود. این، ممکن 
اســت منجر به جابه جایی سرمایه از شرکتهایی که راهبردهای 
درازمدت را دنبال می کنند، به شــرکتهایی شود که به سودهای 

کوتاه مدت اولویت می دهند.
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در پاســخ به این نیاز، در سال 2010 ســندی منتشر کردیم که 
آن را »بیانیــه حرفه ای گزارش تفســیری مدیریت« می نامیم، که 
در اصــل یک رهنمود غیرالزام آور برای چگونگی نوشــتن مقدمه 
یک گزارش ســاالنه است. این بیانیه باید به مدیریت کمک کند تا 
مضمون گسترده تری برای صورتهای مالی فراهم کند، که به همین 

دلیل می خواهم درباره اطالعات مالی گسترده تر، صحبت کنم.
از ســال 2010 تاکنون، در این فضا اتفاقهای بسیاری روی 
داده است. از آنجا که غولهای فناوری سرعت گرفته اند، توجه 
بیشــتری به اثر اقالم نامشــهود معطوف شده است. شورای 
بین المللــی گزارشــگری یکپارچــه (IIRC) از چارچوب 
گزارشــگری یکپارچه خود رونمایی کرد. همچنین نواوریهای 
زیادی از حوزه های گزارشــگری دیده ایم، مانند دســتورالعمل 
گزارشگری غیرمالی اتحادیه اروپا (EU). و البته پیشرفتهای 
زیادی در فضای گزارشــگری زیســت محیطی، پایداری و 
راهبری (ESG) صورت گرفته کــه هیچکدام از آنها در بیانیه 
حرفه ای هیئت پیش بینی نشــده اند. با وجــود این، هیئت به 
گوش دادن به نگرانیهای سرمایه گذاران درباره کیفیت و تمرکز 

اطالعاتی که دریافت می کنند، ادامه می دهد.
هیئت به این دالیل، کار برای اصالح اساسی بیانیه حرفه ای 
را شروع کرد. بیانیه حرفه ای روزامدشده، همچنان به طور عمده 
بر نیاز سرمایه گذاران به اطالعات مالی گسترده تر متمرکز خواهد 
بود. هیئــت از شــرکتها می خواهد که آن چه برایشــان اهمیت 
راهبردی دارد را گزارش کنند، ازجمله این که چگونه سیاستهای 
مزایــای مدیران با اهداف درازمدت آنها همســو اســت. تمرکز 

بیشتری بر اقالم نامشهود معطوف خواهد شد. 
و البته، شــرکتها باید اعالم کنند که چگونه مســایل پایداری 
ازجملــه تغییرات آب وهوا، ممکن اســت بر کســب وکار آنها اثر 
بگــذارد، اگر ایــن اثر بااهمیت باشــد. فعالیــت نهادهایی مانند 
کارگروه افشــای مالی مربوط به آب وهوا ممکن است به خوبی به 
شرکتها در براوردن الزامات گزارش تفسیری مدیریت کمک کند.

اندیشه های گزارشگری پایداری
در آخرین بخش از سخنانم، می خواهم چند مشاهده عمومی 

از گزارشگری پایداری را برای شما بیان کنم. 
ابتــدا، حقیقتــا اســتانداردها و نواوریهای زیــادی در فضای 

گزارشــگری پایداری وجــود دارد. این منجر به ســردرگمیهای 
بســیار در میان کاربران و شرکتها خواهد شد. برای مثال، تسال 
 (MSCI) از نظر شــاخص پایداری ام اس ســی آی (Tesla)

باالترین رتبــه را دارد، درحالی که اف تی اس یی (FTSE) این 
شــرکت را به عنوان بدترین تولیدکننده ماشین در سطح جهان از 
نظر مسایل زیست محیطی، پایداری و راهبری معرفی می کند. 
در عین حال یک موسســه دیگر این شــرکت را جایی در میانه 
فهرست قرار می دهد3 . مردم را نمی توان مالمت کرد اگر چیزی 
از ایــن اطالعات درک نکننــد. افزون بر این، با داشــتن تعداد 
زیادی از اســتانداردها، احتمال سرریز افشا بســیار زیاد است. 
روشن است که به تلفیق نیاز داریم. اولین قدم مفید، تالشهای 
گفتمان گزارشگری بنگاه4 به ریاست همکار سابق من، یان 
مکینتاش (Ian Mackintosh) است که به منظور همسوکردن 
چارچوبهای استانداردهای مختلف در این حوزه انجام می شود.

دوم، مــا نبایــد دربــاره انتظــارات از گزارشــگری پایداری 
به عنوان نماینده ای برای تغییر، زیــاده روی کنیم. اجازه بدهید 
فرامــوش نکنیم که شــفافیت کامل برای مهــار فزونی مزایای 
مدیران شــرکتها کار زیادی انجام نداد. همچنین ما نباید انتظار 
داشــته باشیم که گزارشــگری پایداری در واداشــتن شرکتها به 
اولویت دادن به ســیاره زمین به جای ســود، چندان موثر باشد. 

گزارش تفسیری مدیریت

باید به مدیریت کمک کند تا

مضمون گسترده تری برای

صورتهای مالی 

فراهم کند
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تظاهر به دوستدار محیط زیســت بودن فراگیر شده است. وقتی 
رسوایی انتشار گازهای گلخانه ای به وسیله شرکت فولکس واگن 
(VW) پیش آمد، این شرکت در بخش خودرو شاخص پایداری 

داوجونز (Dow Jones) پیشــتاز بود، و آئودی (Audi) واحد 
فرعی این شرکت در حال پخش تبلیغات تلویزیونی بود که در آن 
قورباغه سبز این آواز را می خواند: "دوستدار محیط زیست بودن 
آسان نیست." به صنعت هوانوردی بازگردیم، ما به گزارشگری 
پایداری نیاز نداریم تا بدانیم که پرواز برای محیط-زیست بسیار 
بد اســت. با این حال، همگی ما ســفر بر فراز آسمان را دوست 
داریم و تعداد پروازها هر سال نسبت به سال قبل بیشتر می شود.

در پایــان، مشــوقهای مالی همچنــان در مبــارزه با تغییر 
آب وهــوا ضروری هســتند. به همین دلیل، من به شــدت باور 
دارم نویدبخش ترین شــاخه گزارشــگری پایداری شــامل آن 
اســتانداردهایی است که بر ســرمایه گذار و اثر مسایل پایداری 
بر بازدهی آینده شــرکت تمرکز دارد. این، نوعی از گزارشگری 
پایداری اســت که با بیانیه حرفه ای گزارش تفسیری مدیریت 
به خوبی جور اســت، بیــش از آن نوع گزارشــگری که به طور 
عمده بر کمک شــرکت بــه کاالی مورد نیــاز همگانی تمرکز 
دارد. درحالی که بعضی از ســرمایه گذاران ممکن اســت مایل 
به ســرمایه گذاری در شرکتهایی باشــند که امتیاز خوبی برای 
مســئولیت بنگاه به دســت آورده انــد، در نهایت اثر مســایل 
پایداری بــر بازدهی مالی آینده، اثــر بزرگتری بر تصمیمهای 

سرمایه گذاری خواهد گذاشت.
در این زمینه، هنوز کارهای بسیاری باید انجام شود. همین 
چندوقت پیش، اکونومیســت (Economist) یک ماجرای 
تامل برانگیــز با عنوان »حقیقت درباره نفــت و تغییر آب وهوا« 
منتشــر کرد. این ماجرا نشــان داد با این که گزارشهای ساالنه 
شــرکتهای بزرگ انرژی از نظر مســایل زیست محیطی مثبت 
هســتند، اما سرمایه گذاری در ســوختهای فسیلی همچنان با 
قدرت رو به افزایش است و سرمایه گذاری را از موادتجدیدپذیر 
دور می کند5 . شــرکتهای نفتی می بینند که تقاضا برای انرژی 
زیاد است و هیچ دلیل فوری برای ترس از سنجه های قدرتمند 
قیمت گذاری کربن در بســیاری از قسمتهای جهان نمی بینند. 
برای سرمایه گذاران، این شــرکتها همچنان جذاب هستند، با 
علم به این که چهار شــرکت از 20 شرکت بزرگ پرداخت کننده 

سود سهام، شرکتهای مهم نفتی هستند.
این نشــان می دهد کــه الزامات گزارشــگری پایــداری با 
توجه بــه نیاز به سیاســتهای معتبر در زمینــه تغییر آب وهوا، 
نمی تواند مسئولیت را از دوش سیاستمداران بردارد. این خوب 
اســت که گروه 20 (G20) در حال ترویج افشــای مربوط به 
آب وهواست؛ اما صدبار بهتر خواهد بود اگر آنها می توانستند بر 

سر معرفی مالیات بر نفت سفید توافق کنند.

سخن پایانی
من  که  اولی  روزهای  از  دارد.  وجود  امیدواری  برای  دالیلی 
یک منتقد تغییر آب وهوا بودم، مسئله تغییر آب وهوا قطعا به 
جریان اصلی سیاست وارد شده است. ممکن است متوجه شده 
باشید که حتی منتقدین تغییر آب وهوا هم در واقع دیگر تغییر 
آب وهوا را رد نمی کنند. حقیقتا شواهد زیادی وجود دارد: آنها 
می پذیرند که تغییر آب وهوا واقعی است. در عوض، آنها اکنون 
نمی پذیرند که این موضوع ساخته دست بشر است. دست کم 
آنها می دانند که باید علم کاذب خود را تعدیل کنند تا همچنان 

اعتبار اندک خود را حفظ کنند.
تغییر آب وهوا به صدر نگرانیهای مردم منتقل شده و این امر 
می تواند فضای بیشــتری برای سیاستهای همگانی مناسب در 
آینده فراهم کند. هرچه این سیاستها گزنده تر باشند، گزارشگری 
پایــداری مربوط تر خواهد شــد. از توجه شــما سپاســگزارم و 

امیدوارم ادامه کنفرانس برای شما مفید باشد.

پانوشتها:
1- Financial Times, Defective Data is a Big Problem 
for Sustainable Investing, 2019
2- AASB, Climate-related and Other Emerging Risks 
Disclosures: Assessing Financial Statement Material-
ity Using AASB Practice Statement, 2018 
3- Wall Street Journal, 17 September, 2018
4- Corporate Reporting Dialogue
5- Economist, The Truth About Big Oil and Climate 
Change, 2019

منبع:
• H. Hoogervorst, What Sustainability Reporting Can 
and Cannot Achieve, IFAC, April 2019
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 •  با حضور در گروه مشترکان ارجمند مجله حسابرس از دریافت به موقع و مطمئن مجله برخوردار شوید.
•  با اشتراک و دریافت مرتب مجله حسابرس، آرشیوتان را کامل کنید.

•  هزینه پستی مشترکان بر عهده مجله حسابرس است.
•  استادان و دانشجویان دانشگاه ها با دریافت اشتراک مجله حسابرس از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد.

 •  مشترکان مجله حسابرس می توانند مطالب مجله را به صورت دیجیتال نیز دریافت کنند.
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اگر مجله جدید ظرف سه ماه از دریافت آخرین شماره، به دستتان نرسید، لطفًا با دفتر مجله تماس بگیرید.
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