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حسابداران حرفهای؛ پیاماوران تغییر


زهرا نوری

حسابداران حرفهای ،پیوسته نیازمند دانشی عمیق در زمینه
اسـتانداردهای حـرفهای و اخـالقـی موجـود و چارچـوبهای
قانونی و همچنین بهروزرسـانی منظم و توسـعه مهارتهای
خود بهمنظور پاسخگویی به تغییرات پویای بازار و تحوالت
جهانی هستند.
شــاید این نیاز ،حتــی در محیط فعلی مبــادالت پیچیده و
فناوریهای جدید موجود ،بیشتر باشد .دیدگاه جامعتر در زمینه
کسبوکار ،نهتنها مسائل حسابداری را پوشش میدهد ،بلکه
تقاضای باال برای اقدام و اطالعات مربوط به عوامل محیطی،
اجتماعی و راهبری 1شرکتی را نیز دربر میگیرد.
در ایــن زمینــه ،تاکید بر توســعه هیئت اســتانداردهای

کیفیــت اطالعات در ایــن زمینه را بهمیــزان درخورتوجهی
بهبود بخشد.
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بینالمللی پایداری ،2زیر هماهنگی بنیاد اســتانداردهای

تقاضا بــرای اطالعــات غیرمالی در حال افزایش اســت،

بینالمللــی گزارشــگری مالی ،3با حمایت فدراســیون
بینالمللی حسابداران 4و ســایر نهادهای جهانی ،ارزشمند

سودبران گزارش
زیرا در حال حاضر ،از نظر ســرمایهگذاران و
ِ
شــرکتی ،اطالعات موجود در گزارشهای شرکتی ،در صورتی

است.

که تاثیر مثبتی بر مردم ،جامعه و محیطزیســت نداشته باشد،

تشــکیل این هیئت ،این اطمینان را به مــا خواهد داد که

برای نمایش سوداوری شرکت کافی نیست.

یک اســتاندارد جهانی برتر در زمینه گزارشدهی شرکتی ،بر

افــزون برایــن ،ارزشــها و ماموریتهــای بســیاری از

مبنای تجربیات در زمینه مدلهــای موجود وجود دارد و باید

کسبوکارها با مسائل غیرمالی ،همانند تعهدات اجتماعی و
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اقلیمی مرتبط هستند .این مسائل ،عوامل افزوده و حساس
در درک و پذیــرش چگونگی ایجاد و حفظ ارزشــهای واحد

باید مسئولیت خود را

تجاری هستند.
بنابراین ،کیفیت اطالعات ارایهشده برای سودبران مختلف

بهعنوان نمایندگان تغییر

گزارشــهای شــرکتی در جهت حمایت از کارایی بازار سرمایه

درک کنیم

بسیار با اهمیت است .درنتیجه ،سرمایهگذاران امروزی و سایر
ســودبران صورتهای مالی شــرکتها بهطور روزافزون خوستار
اطالعات مقایسهپذیر و اتکاپذیر درباره عوامل زیستمحیطی،
اجتماعی و راهبری شرکتی هستند.
بههمین دلیل ،ما حســابداران و حسابرســان حرفهای،
بایــد از هدف بنیاد اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری

زمانــی امکانپذیر خواهد بود که مســئولیت خــود را مبنی بر

مالی در راســتای تشــکیل هیئت بینالمللی استانداردهای

بلندپــروازی و آیندهنگری بپذیریــم .از این لحاظ ،برعهده ما

پایــداری حمایت کنیم .اکنون بــا اظهارنظرهای بیطرفانه

است که بهدنبال این موقعیتها باشیم.

در مورد اتکاپذیری موارد افشــای شرکتها ،بخش مهمی از

اکنون زمــان آن نیســت که بهعنوان حســابداران ســنتی

بازار مالی هســتیم .طبیعی است که مشارکت ما با باالترین

عددنویــس خود را تســلیم کنیم ،بلکه باید مســئولیت خود را

قدرتهــای تصمیمگیری در بخــش عمومی و خصوصی در

بهعنــوان نماینــدگان تغییر درک کنیــم و در جهت فرصتهای

قوای مقننــه و مجریه در دولت مرکزی و ایالتی و در هیئت

جدیدی قدم بگذاریم که تمایز ایجاد میکنند.

مدیره شرکتها ،بهطور جدیتری گسترش مییابد .با توجه به

جهان دستخوش تغییرات و چالشــهای عمیقی است .باید

اینکه مشارکت ما بهمنظور خدمت در جهت منافع همگانی

بهطور روزافزون در گفتگوهای متنوعتر و با ســایر متخصصان

اســت ،دانش و عملکرد تخصصی حســابداران حرفهای با

شــرکت کنیم تــا این تغییــرات را پیش ببریــم و از فرصتهای

نگاه تردیــد حرفهای ،بازدهــی درخورتوجهی برای جامعه

پیشروی خود استفاده کنیم .رو به جلو!
ِ

فراهم میکند.
در دنیــای تصمیمگیــری ،جای کافــی برای حســابداران
حرفــهای فعالتر وجود دارد .با این حــال ،چنین جریانی تنها

پانوشتها:

)1- Environmental, Social, and Governance (ESG

)2- International Sustainability Standards Board (ISSB
3- IFRS Foundation
)4- International Federation of Accountants (IFAC

تقاضا برای

در حال
افزایش است

is the Time to Embrace our Role as Agents of Change,
IFAC.org, August 26, 2021
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اطالعات غیرمالی
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