اهیدهــی
دهــی
گزارشــگری و گواهی
زیستمحیطی،اجتماعیوراهبری
 :)ESGنقشه راه برای حسابرسان
((:)ESG
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گزارشــگری زیســتمحیطی ،اجتماعــی
و راهبــری چیســت؟
گزارشــگری زیســتمحیطی ،اجتماعــی و
راهبــری میتوانــد شــامل مباحــث کیفــی
و معیارهــای کمــی ،نظیــر معیارهــای
اندازهگیــری عملکــرد شــرکت در برابــر
ریســکهای زیســتمحیطی ،اجتماعــی و
راهبــری ،فرصتهــا و راهبردهــای مرتبــط
باشــد .اصطالحــات زیس ـتمحیطی ،اجتماعــی
و راهبــری ،پایــداری و مســئولیت اجتماعــی
شــرکتی  ، )CSR(1اغلــب در توصیــف
گزارشــگری زیســتمحیطی ،اجتماعــی
و راهبــری بــه جــای یکدیگــر اســتفاده
میشــو ند .
جــزء    E2یــا زیســتمحیطی اطالعــات
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری
شــامل نحــوۀ مواجهــه و مدیریــت ریســکها
و فرصتهــای مرتبــط بــا اقلیــم (آبوهــوا)،
کمبــود منابــع طبیعــی ،آلودگــی ،ضایعــات
و ســایر عوامــل محیطــی از ســوی شــرکت و

همچنیــن تأثیــر شــرکت بــر محیطزیســت
اســت.
3
جــزء  Sیــا اجتماعــی اطالعــات
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری شــامل
اطالعاتــی پیرامــون ارزشهــا و روابــط تجــاری
شــرکت اســت .بهعنــوان مثــال ،جــزء اجتماعی
شــامل مــواردی نظیــر اطالعــات مربــوط
بــه نیــروی کار و زنجیــرۀ تأمیــن ،کیفیــت
و ایمنــی محصــول ،موضوعــات مربــوط بــه
ســرمایۀ انســانی (ماننــد ســامت و ایمنــی
کارکنــان ،تنــوع و فراگیــری خطمشــیها و
تالشهــا) اســت.
جــزء  G4یــا راهبــری اطالعــات
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری
شــامل اطالعاتــی دربــاره راهبــری اســت.
ایــن اطالعــات میتوانــد پیرامــون ســاختار
و تنــوع هیأتمدیــران ،جبــران خدمــات
مدیــران اجرایــی ،پاســخگویی بــه رویدادهــای
مهــم ،تــابآوری شــرکتی ،خطمشــیها
و شــیوههای مربــوط بــه البیگــری،
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مشــارکتهای سیاســی و رشــوهخواری و
فســاد باشــد.
برخــی از افــراد ،موضوعــات زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری را صرفــاً بــا تغییــرات
اقلیمــی ،نظیــر تأثیــر کربــن یــا انتشــار
گازهــای گلخانـهای  )GHG(5شــرکت مرتبــط
میداننــد .اگرچــه تغییــرات آبوهوایــی
بخشــی از مؤلفــۀ زیســتمحیطی در
اطالعــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی و
راهبــری اســت و توجــه قابــل مالحظ ـهای را
از ســوی بــازار بــه خــود جلــب کــرده اســت و
بــا دیگــر عناصــر زیســتمحیطی ،اجتماعــی
و راهبــری وابســتگی متقابــل دارد ا ّمــا ایــن
مؤلفــهای اســت کــه چنانچــه موضوعــات
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری را
گســتردهتر مالحظــه کنیــم ،دارای ابعــاد
متعــددی اســت.
شــرکتهایی کــه مالحظــات زیس ـتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری را از طریــق گزارشــگری
آنهــا در راهبــرد تجــاری و شــیوههای
مدیریــت ریســک خــود بــه شــکل مؤثــری
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ادغــام میکننــد ،میتواننــد نحــوۀ تأثیــر چنیــن
بوکا ر و ارتبــاط ایــن عوامــل
مالحظاتــی بــر کسـ 
ن خــود اطالعرســانی کننــد.
را بــه ذینفعــا 
شــرکتها اطالعــات زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری را بنــا بــه دالیــل
بســیاری گــزارش میدهنــد .بهعنــوان مثــال،
شــرکتها از طریــق گزارشــگری ایــن عوامــل
قادرنــد کــه:
ریســکها و فرصتهــای کلیــدی
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری و
نحــوۀ مدیریــت آنهــا را اطالعرســانی کننــد.
پیشــرفت در تعهــدات شــرکت نســبت بــه
محیطزیســت و جامعــه را انتقــال دهنــد.
نشــان دهنــد کــه چگونــه راهبــرد
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری
شــرکت بــرای همــۀ ذینفعــان ارزش بــه
همــراه دارد.
اعتمــاد در نحــوۀ اولویتبنــدی و پیشــبرد
تعهــدات زیســتمحیطی ،اجتماعــی و
راهبــری از ســوی رهبــری شــرکت را
افزایــش دهنــد.

تئوریهــای افشــای اطالعــات
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و پایــداری:
تئوریهــای مختلفــی وجــود دارد کــه
انگیــزۀ شــرکتها بــرای افشــای اطالعــات
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و پایــداری را
توضیــح میدهــد؛ از جملــه تئــوری اقتصــاد
سیاســی ،6تئــوری مشــروعیت ،7تئــوری
عالمتدهــی ، 8تئــوری ذینفعــان  9و تئــوری
ســازمانی .10
تئــوری اقتصــاد سیاســی :تئــوری حســابداری
اقتصــاد سیاســی برمبنــای ادبیــات حســابداری
زیســتمحیطی و اجتماعــی کــه در دهــۀ
 1990از نوشــتههای پارکــر اســتخراج شــد،
بهطــور گســترده درخصــوص افشــای اطالعــات
زیس ـتمحیطی و اجتماعــی اســتفاده میشــود
و در قالــب مفهــوم قــرارداد اجتماعــی بیــان
میکنــد کــه اگــر مشــاهده شــود یــک ســازمان،
درگیــر فعالیتهــای اجتماعــی نامطلــوب شــده
اســت ،جامعــه از تأییــد آن ســازمان صرفنظــر
میکنــد و ایــن امــر منجــر بــه نابــودی آن
میشــود لــذا بهمنظــور حفــظ موقعیــت در
جامعــه ،مدیریــت ،ممکــن اســت اطالعــات
مرتبــط بــا فعالیتهــای زیســتمحیطی و
اجتماعــی ســازمان را منتشــر کنــد.
تئــوری مشــروعیت :ایــن تئــوری از پارادایــم
اقتصــاد سیاســی مشــتق شــده اســت و بــر ایــن
فــرض تمرکــز میکنــد کــه یــک ســازمان
بایــد نقــش اجتماعــیاش را بهوســیلۀ پاســخ
بــه نیازهــای جامعــه و دادن آنچــه جامعــه
میخواهــد ،حفــظ کنــد .تئــوری مذکــور بــر
ایــن مبنــا اســتوار اســت کــه میــان واحــد
تجــاری و جامعــهای کــه واحــد تجــاری در
آن فعالیــت میکنــد ،قــرارداد اجتماعــی
وجــود دارد .طبــق تئــوری قــرارداد اجتماعــی،
شــرکتها بــا جامعــه قــرارداد اجتماعــی دارنــد
تــا وظایــف مشــخصی را در محــدودۀ عدالــت
انجــام دهنــد .بــه عبــارت دیگــر ،تئــوری
مشــروعیت کــه توســعهیافتۀ تئــوری قــرارداد
اجتماعــی اســت ،شــرکتها را وادار بــه
پاســخگویی بــه تقاضــای گروههــای مختلــف
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ذینفــع ،از طریــق مشــروعیت بخشــیدن بــه
فعالیتهایشــان میکنــد.
تئــوری عالمتدهــی :ایــن تئــوری بیــان
میکنــد کــه عملکــرد شــرکت و هزینههــای
صــورت گرفتــه بــرای افشــای اطالعــات ،حــاوی
اطالعــات جدیــد اســت و مدیــران میتواننــد از
مــوارد مذکــور بــرای عالمـتدادن و رســاندن اخبار
خــوب بــه ســهامداران اســتفاده کننــد .بــه عبــارت
دیگــر ،عملکــرد مطلــوب و هزینههــای پایــداری
شــرکتی ،دارای محتــوای اطالعاتــی اســت و ایــن
اطالعــات را بــه ذینفعــان مخابــره میکنــد کــه
شــرکت احتمــاالً بــرای افشــای پایــداری شــرکتی
بیشــتر رغبــت میکنــد.
تئــوری ذینفعــان :براســاس تئــوری ذینفعــان کــه
مبتنــی بــر دیــدگاه اجتماعــی ایجــاد شــده اســت،
شــرکتها بایــد بهدنبــال بــرآورده ســاختن
انتظــارات اجتماعــی و سیاســی باشــند لــذا
شــرکتها بــا افشــای اطالعــات در گزارشهــای
ســاالنه ،تأثیــر مســتقیمی در افزایــش ســطح
اطمینــان جامعــه میگذارنــد و مشــروعیت
شــرکت در جامعــه را بهبــود میبخشــند.
تئــوری ســازمانی :تئــوری مذکــور بــه بررســی
چگونگــی ســاختار ســازمانی و فعالیتهــای
شــکل گرفتــه از طریــق نیروهــای فرهنگــی،
سیاســی و اجتماعــی کــه چنیــن نهادهایــی را
احاطــه میکننــد ،میپــردازد .ســازمانها جهــت
پایدارشــدن بایــد بــا محیــط اطرافشــان تبــادل
داشــته و بــا نهادهــای گوناگــون در آن محیــط در
ارتبــاط باشــند .اثبــات پایبنــدی و وفــاداری بــه
انتظــارات ،رفتارهــا و عقایــد ارزشــمند از طریــق
جامعــه بهطــور گســترده ممکــن اســت بــه
ســازمان در کســب حمایــت جامعــه و همچنیــن
قانونــی بــودن و مشــروعیت کمــک بســزایی داشــته
باشــد.
چــه عاملــی ســبب گســترش گزارشــگری
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری
میشــو د ؟
شــرکتها گزارشــگری زیســتمحیطی ،اجتماعــی
و راهبــری را راهــی بــرای رفــع نیازهــای اطالعاتــی
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ذینفعــان خــود و شفافســازی تعهداتشــان  23درصــد از شــرکتهای مــورد بررســی
میداننــد و از ایــن طریــق بــه شناســایی ،درخصــوص مســئولیت اجتماعــی و افشــای
حــد
مدیریــت و گــزارش ریســکهای مرتبــط زیســتمحیطی عملکــردی باالتــر از
ّ
بــا زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری متوســط داشــتهاند.
میپردازنــد .بــا توجــه بــه 10ریســک اول پورخانــی ذاکلهبــری ،جهانشــاد و حیدرپــور
جهانــی (از نظــر تأثیــر و احتمــال) کــه از ( ،)1399ابتــدا بــه ارائــۀ الگویــی بابــت
ســوی مجمــع جهانــی اقتصــاد    )WEF(11افشــای پایــداری شــرکتی و در مرحلــۀ
ذکــر شــده اســت و آنهــا را جــزو موضوعــات بعــد تأثیــر عوامــل مرتبــط بــا تئــوری
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری عالمتدهــی و ذینفعــان بــر گزارشــگری
میداننــد ،مدیریــت ایــن ریســکها هرگــز پایــداری شــرکتی پرداختنــد .یافتههــای
تــا ایــن حــد مهــم نبــوده اســت .بهعبــارت پژوهــش نشــان میدهــد از عوامــل مرتبــط
دیگــر شــرکتها بهطــور فزاینــدهای بــا تئــوری عالمتدهــی ،عملکــرد شــرکت بــر
اطالعــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی و شــاخص کل پایــداری شــرکتی ،افشــا از جنبۀ
راهبــری را بهصــورت داوطلبانــه گــزارش اقتصــادی و زیســتمحیطی تأثیــر مســتقیم
میدهنــد تــا از ایــن طریــق درخواســت دارد؛ بهعــاوه درصــد هزینههــای پایــداری
ســرمایهگذاران را اجابــت کننــد و بینــش شــرکت بــر شــاخص کل پایــداری شــرکتی،
بیشــتری درمــورد ارزش ســازمانی شــرکت افشــا از جنبــه عمومــی ،زیســتمحیطی و
ارائــه دهنــد.
اجتماعــی تأثیــر مســتقیم دارد .همچنیــن
ـان
ـ
نش
ـه
ـ
ک
دارد
ـود
ـ
وج
ـی
ـ
فراوان
پژوهشهــای
از عوامــل مرتبــط بــا تئــوری ذینفعــان نیــز،
میدهــد اهمیــت عوامــل زیســتمحیطی ،مالکیــت دولتــی بــر شــاخص کل و تمامــی
اجتماعــی و راهبــری شــرکتی نــزد جنبههــای پایــداری شــرکتی تأثیــر مســتقیم
شــرکتها ،ســرمایهگذاران و ســایر ذینفعــان دارد و مالکیــت اعضــای هیأتمدیــره بــر
رو بــه رشــد اســت؛ بهعنــوان مثــال:
شــاخص کل پایــداری شــرکتی ،افشــا از جنبه
قنبریقلعهرودخانــی ،وطنپرســت و آزادی عمومــی ،اقتصــادی و زیســتمحیطی تأثیــر
( ،)1400در پژوهشــی براســاس نظریــۀ مســتقیم دارد .لــذا یافتههــای پژوهــش فــوق،
توســعه پایــدار ،عملکــرد مســئولیت اجتماعــی اهمیــت الــزام افشــای اطالعــات غیرمالــی را
و افشــای اطالعــات زیســتمحیطی در بــرای قانونگــذاران و اســتانداردگذاران نشــان
شــرکتهای پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق میدهــد.
بهــادار تهــران را مــورد بررســی قــرار دادنــد .در برزگریخانقــاه و جعفریتراجــی ( ،)1395بــه
متغیــر بررســی رابطــۀ ویژگیهــای شــرکت و افشــای
پژوهــش فــوق  207شــاخص بــرای دو ّ
مســئولیت اجتماعــی و افشــای اطالعــات مســئولیت اجتماعــی و زیســتمحیطی
زیســتمحیطی برمبنــای ابعــاد (اقتصــادی ،شــرکتهای پذیرفتــه شــده در بــورس
اجتماعــی و محیطــی) بــرای مســئولیت اوراق بهــادار تهــران پرداختنــد .یافتههــای
اجتماعــی و ابعــاد (موجــودی مــواد ،مصــرف مطالعــه نشــان داده اســت کــه رابطــۀ مثبــت
انــرژی ،آب ،تنــوع زیســتمحیطی ،انتشــار و معنــاداری بیــن انــدازۀ شــرکت ،عملکــرد
گازهــا ،فاضــاب و پســماند ،محصــوالت شــرکت و حضــور مدیــران مســتقل بــا افشــای
و خدمــات ،تأمینکننــدگان مــواد اولیــه مســئولیت اجتماعــی و زیســتمحیطی
و شــکایت زیســتمحیطی) بــرای
متغیــر شــرکت وجــود دارد .همچنیــن ،رابطــۀ منفــی
ّ
شــد.
شناســایی
افشــای زیســتمحیطی
و معنــاداری بیــن مالکیــت نهــادی بــا افشــای
یافتههــای حاصــل نشــان داد کــه تنهــا مســئولیت اجتماعــی و زیســتمحیطی
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شــرکت وجــود دارد .بااینحــال ،هیــچ
رابطــۀ معنــاداری بیــن اهــرم مالــی،
ســاختار مالکیــت ،انــدازۀ حســابرس و
انــدازۀ هیأتمدیــره بــا افشــای مســئولیت
اجتماعــی و زیســتمحیطی شــرکت وجــود
نــدارد.
حیدرپــور و شــهبازی ( ،)1394بــه بررســی
رابطــۀ بیــن افشــای زیســتمحیطی و
ســازوکارهای حاکمیــت شــرکتی بــا مربــوط
بــودن ارزش و عملکــرد شــرکتهای پذیرفتــه
شــده در بــورس اوراق بهادار تهــران پرداختند.
نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد کــه کیفیــت
افشــای زیســتمحیطی و ســازوکارهای
حاکمیــت شــرکتی (شــامل درصــد مدیــران
ّ
غیرموظــف هیأتمدیــره ،درصــد مالکیــت
اعضــای هیأتمدیــره و مدیرعامــل و درصــد
مالکیــت ســهامداران نهــادی) بــا مربــوط
بــودن ارزش ســهام شــرکتهای بورســی
رابطــۀ مســتقیم و معنــاداری دارد .همچنیــن،
کیفیــت افشــای زیســتمحیطی بــا عملکــرد
ســهام شــرکتها رابطــۀ مســتقیم و
معنــاداری دارد.
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چشمانداز گزارشگری و اطمیناندهی
زیستمحیطی ،اجتماعی و راهبری در
حال حاضر چه وضعیتی دارد؟
در ســال  90 ،2019درصــد شــرکتهای
موجــود در شــاخص  500 S&Pبهصــورت
داوطلبانــه گزارشهــای پایــداری را منتشــر
کردنــد و ایــن گزارشهــا بــرای اطالعرســانی
از عملکــرد موضوعــات زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری طراحــی شــدند.
شــرکتها از انــواع چهارچوبهــا و
اســتانداردهای گزارشــگری پایــداری اســتفاده
میکننــد ،کــه عبارتنــد از :اســتانداردهای
طرحهــای ابتــکاری گزارشــگری جهانــی
 ،)GRI(11هیــأت اســتانداردهای حســابداری
پایــداری   )SASB(12و توصیههــای کارگــروه
افشــای مالــی پیرامــون مســائل اقلیمــی
(آ بوهــوا) .)TCFD(14
چهارچوبهــای گزارشــگری ،رهنمودهــای
مبتنــی بــر اصــول را ارائــه میدهنــد و از ایــن
طریــق بــه شــرکتها در شناســایی موضوعــات
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری یــاری
میرســانند تــا چگونگــی نظاممنــد شــدن

و تهیــۀ اطالعــات مربــوط بــه موضوعــات
مذکــور را کــه بایــد افشــا شــوند ،پوشــش
دهــد .اســتانداردهای گزارشــگری ،الزامــات
خــاص و تفصیلــی را ارائــه میدهــد و بــه
شــرکتها در تعییــن اینکــه کــدام اطالعــات
خــاص (یعنــی ،هــر دوی اطالعــات کیفــی و
کمــی) کــه بایــد بــرای هــر عنوان افشــا شــوند،
ّ
کمــک میکنــد( .بــرای مــرور ســطح بــاال از
چهارچوبهــا و اســتانداردهای گزارشــگری
پایــداری مشــترک بــه پیوســت  1مراجعــه
کنیــد) .اطالعــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی
و راهبــری از طریــق مســیرها یــا ســازوکارهای
افشــای مختلــف ،گــزارش میشــوند و ایــن
مســیرها عمدت ـاً شــامل وبســایتهای شــرکت
و انــواع گزارشهــا از گزارشهــای پایــداری
گرفتــه تــا گزارشهــای یکپارچــه ،متنــوع
هســتند.
اســتفادهکنندگان اطالعــات زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری ،شــامل ســرمایهگذاران
و ســایر ذینفعــان ،بــه دنبــال شــفافیت
طرحهــای ابتــکاری زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری و همچنیــن اطالعــات
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بــا کیفیــت ،دقیــق و قابــل اتّــکا هســتند،
لــذا خدمــات اطمینانبخشــی جهــت
تســهیل ایــن اهــداف بــا توجــه بــه اطالعــات
گــزارش شــدۀ زیســتمحیطی ،اجتماعــی
و راهبــری ،در نظــر گرفتــه شــده اســت .در
ســال  29 ،2019درصــد از شــرکتهای
موجــود در شــاخص ، 500 S&Pبخشــی یــا
تمــام اطالعــات پایــداری خــود را تحــت نوعــی
اطمینانبخشــی شــخص ثالــث قــرار دادنــد.
ایــن اطمینانبخشــی شــخص ثالــث متنــوع
اســت و از گواهیدهــی در ســطح بررســی
اجمالــی یــا رســیدگی توســط یــک مؤسســۀ
حسابرســی مســتقل تــا خدمــات تأییــد یــا
تصدیــق از ســوی شــرکتهای مهندســی و
مشــاور را شــامل میشــود.
گواهیدهــی در ســطح بررســی اجمالــی یــا
رســیدگی از ســوی یــک مؤسســۀ حسابرســی
مســتقل ســبب میشــود کــه یــک حســابدار
مســتقل بــه انتشــار گزارشــی اقــدام کنــد کــه
هدفــش ارتقــای قابلیــت اتــکای آن اطالعــات
نــزد اســتفادهکنندگان مــورد نظــری اســت
کــه از گــزارش گواهیدهــی بهــره میبرنــد،
گــزارش فــوق از طریــق ارائــۀ نتیجهگیــری یــا
اظهارنظــر پیرامــون آن اطالعــات (بهعنــوان
مثــال ،ادعاهــای مدیریــت ،دادههــا و ســایر
مــوارد افشــای انجــام شــده توســط مدیریــت)،
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بــه ایــن هــدف میرســد .مؤسســات
حسابرســی مســتقل بــه الزامــات مهــم در
راســتای حفــظ اســتقالل ،سیســتم کنتــرل
کیفیــت مؤسســه و دارا بــودن صالحیــت بــرای
موضــوع مــورد بحــث ،پایبنــد هســتند .کســب
هــر ســطح اطمینــان توســط حسابرســان
شــامل ارزیابــی فرایندهــا ،سیســتمها و
در صــورت لــزوم دادههــا و ســپس ارزیابــی
شــواهد بهدســتآمده و نتایــج روشهــای
انجــام شــده بهمنظــور نتیجهگیــری از
خدمــات بررســی اجمالــی یــا اظهارنظــر در
کارهــای رســیدگی ،اســت.
اطالعــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی
و راهبــری چگونــه گــزارش یــا افشــاء
میشوند؟
گزارشــگری پایــداری از لحــاظ تاریخــی خــارج
از فرمهــای معمــول نهادهــای ناظــر قــرار
میگیرنــد .بــا وجــود ایــن ،ســرمایهگذاران و
ســایرین بــه افشــای اطالعــات زیسـتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری در فرمهــای الزامــی
شــده توســط نهادهــای ناظــر (از جملــه
گزارشهــای ســاالنه و گزارشهــای
میــاندورهای) عالقـ ۀ فراوانــی دارنــد .چنانچــه
اطالعــات مزبــور توســط کارشــناس مســتقل
(حســابرس مســتقل) در معــرض گواهیدهــی

قرارگیــرد ارزش آن اطالعــات بیشــتر خواهــد
شــد.
مقــررات مرتبــط بــا گزارشــگری یــا افشــای
ّ
اطالعــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی و
راهبــری در ایــران بــه شــرح زیــر اســت:
طبــق مــادۀ ( )38پیشنویــس آییننامــۀ
راهبــری شــرکتی در شــرکتهای دولتــی
تهیــه شــده توســط وزارت امــور اقتصــادی
و دارایــی ،شــرکتها بایــد در راســتای
مســئولیت اجتماعــی بــا رویکــرد توســعۀ
پایــدار و ایجــاد ســازوکاری بــرای ســنجش و
ارزیابــی تــوان ایجــاد ارزش در کوتاهمــدت و
بلندمــدت ،اطالعــات الزم در زمینــۀ مســائل
مالــی ،اقتصــادی ،محیطــی و اجتماعــی را
در قالــب گزارشــگری یکپارچــه تهیــه و در
پایــگاه اینترنتــی خــود ارائــه کننــد.
طبــق مــواد ( )42و ( )43دســتورالعمل
حاکمیــت شــرکتی شــرکتهای پذیرفتــه
شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران و
فرابــورس ایــران مصــوب 1397/04/27
هیأتمدیــرۀ ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار ،شــرکتها میتواننــد بــا رویکــرد
توســعه و ایجــاد ســازوکاری بــرای
ســنجش و ارزیابــی تــوان ایجــاد ارزش در
کوتاهمــدت و بلندمــدت ،اطالعــات الزم در
زمینــه مســائل مالــی ،اقتصــادی ،محیطــی و
اجتماعــی را در قالــب گزارشــگری یکپارچــه
تهیــه و در پایــگاه اینترنتــی خــود ارائــه
کننــد .بهعــاوه هيأتمديــره بايــد در
گــزارش تفســيري مديريــت ،ضمــن ارزيابــي
ميــزان تحقــق برنامههــاي راهبــردي،
گــزارش اقدامــات شــركت در رابطــه بــا
رعايــت اصــول راهبــري شــركتي را ارائــه
كنــد .در ايــن گــزارش بايــد گــزارش عضــو
مســتقل هيأتمديــره در خصــوص رعايــت
اصــول حاكميــت شــركتي نيــز درج شــود.
طبــق مــواد ( )98الــی ( )100دســتورالعمل
الزامــات ناظــر بــر حاکمیــت شــرکتی در
مؤسســات اعتبــاری غیردولتــی مصــوب
مقــررات،
 1396/02/12مدیریــت کل
ّ

حسابدار

شمارۀ ۳40
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مجوزهــای بانکــی و مبــارزه بــا پولشــویی
مقــررات بانکــی بانــک
ادارۀ مطالعــات و
ّ
مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و مــواد
( )94الــی ( )96دســتورالعمل الزامــات ناظــر
بــر حاکمیــت شــرکتی در بانکهــای
دولتــی مصــوب  25مهــر  1396معاونــت
امــور بانکــی ،بیمــه و شــرکتهای دولتــی
ارائــه شــده توســط وزارت امــور اقتصــادی
و دارایــی ،هیأتمدیــره مؤسســۀ اعتبــاری/
بانــک موظــف اســت ســازوکاری را فراهــم
کنــد کــه اطالعــات مربــوط بــه حاکمیــت
شــرکتی مؤسســۀ اعتباری/بانــک مطابــق بــا
«ضوابــط ناظــر بــر حداقــل اســتانداردهای
شــ ّفافیت و انتشــار عمومــی اطالعــات
توســط مؤسســات اعتبــاری» ابالغــی از
ســوی بانــک مرکــزی ،بــرای عمــوم منتشــر
شــود .هیأتمدیــرۀ مؤسســۀ اعتباری/بانــک
موظــف اســت عــاوه بــر اهــداف کسـبوکار،
خطمشــیهای مربــوط بــه اخــاق
حرفــهای ،مســئولیت اجتماعــی و حمایــت
از محیطزیســت مؤسســۀ اعتباری/بانــک
را افشــا کنــد .همچنیــن هيأتمديــرۀ
مؤسســۀ اعتباري/بانــک ملــزم بــه افشــاي
خطمشــيهاي منابــع انســاني درخصــوص
مــواردي نظيــر برنامههــاي آمــوزش
و توســعۀ منابــع انســاني و طرحهــاي
مالکيــت ســهام کارکنــان اســت.
طبــق راهنمــای بهکارگیــری «ضوابــط
گــزارش تفســیری مدیریــت» بــرای ناشــران
پذيرفتهشــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران
و فرابــورس ایــران مصــوب 1396/10/04
هیأتمدیــرۀ ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار ،شــرکتها بایــد در قســمت اهــداف
مدیریــت و راهبردهــای مدیریــت بــرای
دســتیابی بــه آن اهــداف ،سیاســتهای
شــرکت در ارتبــاط بــا راهبــری شــرکتی و
گامهــای صــورت گرفتــه در رابطــه بــا آن
و اطالعاتــی درخصــوص مســئولیتهای
اجتماعــی و زیســتمحیطی شــرکت را
افشــا کننــد.
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مالحظــات

ت میتوانــد از ریســک و
آیــا یــک شــرک 
مؤسس ـ ۀ حسابرســی مســتقل یکســانی حسا بر ســا ن
بــرای حسابرســی صورتهــای ماننــد هــر کار گواهیدهــی دیگــری،
مالــی و گواهیدهــی اطالعــات حسابرســان بایــد ریســکها و مالحظــات
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری حقوقــی مربــوط بــه ارائـۀ خدمــات گواهیدهی
در مــورد اطالعــات زیس ـتمحیطی ،اجتماعــی
خــود اســتفاده کنــد؟
بلــه ،انجــام خدمــات بررســی اجمالــی یــا و راهبــری را در نظــر بگیرنــد؛ بهویــژه هنگامــی
رســیدگی بــه اطالعــات زیســتمحیطی ،کــه چنیــن اطالعاتــی در گزارشهــای
اجتماعــی و راهبــری بــه شــرط تأییــد ســاالنه یــا میــاندورهای گنجانــده میشــود.
قبلــی کمیتــه حسابرســی ،بــرای مؤسســۀ  اســتانداردهای بینالمللــی گواهیدهــی در
حسابرســی مســتقل کــه حسابرســی ایــن خصــوص چندیــن پیششــرط را ارائــه
صورتهــای مالــی را نیــز انجــام میدهــد ،میدهــد کــه بایــد قبــل از پذیــرش یــا ادام ـۀ 
جــزو خدمــات مجــاز تلقــی میشــود .انجــام کار بــه انجــام برســند .ایــن اســتانداردهای
خدمــات گواهیدهــی بررســی اجمالــی یــا اعتباردهــی و رهنمــود مرتبــط بــا آن ،ماننــد
رســیدگی توســط یــک مؤسســۀ حسابرســی راهنمــای گواهیدهــی پایــداری انجمــن
مســتقل ،مســتلزم آن اســت کــه مؤسســه ،حســابداران رســمی آمریــکا ،پروتکلهایــی را
الزامــات اســتقالل خاصــی را بــرآورده کنــد .بــرای حسابرســان برقــرار کردهانــد تــا هنــگام
بــا وجــود ایــن ،ایــن کار میتوانــد توســط پذیــرش کار گواهیدهــی زیســتمحیطی،
مؤسســۀ حسابرســی مســتقل متفاوتــی نیــز اجتماعــی و راهبــری ،در نظــر بگیرنــد.
معمــوالً مســائلی ماننــد مدیریــت ریســک
انجــام شــود.
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حقوقــی

داخلــی ،منابــع حقوقــی و اســتقالل
حسابرســان هنــگام پذیــرش صاحبــکار و پــس
از آن بهصــورت مــداوم بهعنــوان بخشــی از
ارزیابــی نحــوۀ ســاختاردهی ،اجــرا و گــزارش
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری بایــد
رایزنــی شــوند.
اســتانداردهای کنتــرل کیفیت (اســتانداردهای
 1و  ،)220حسابرســان مســتقل را ملــزم
میکنــد تــا مســائلی ماننــد اینکــه آیــا
صاحبــکار پذیرفتــه شــود یــا ارتبــاط بــا وی
ادامــه یابــد یــا کار رســیدگی خاصــی بــرای
آن صاحبــکار انجــام شــود یــا خیــر را ارزیابــی
کننــد .اســتانداردهای کنتــرل کیفیــت ایجــاب
میکنــد کــه مؤسســه ،خطمشــیها و
رویههایــی را تعییــن کنــد تــا اطمینــان
معقــول حاصــل شــود کــه مؤسســه:
احتمــال ارتبــاط بــا صاحبــکار را کــه
مدیریــت آن فاقــد درســتکاری اســت بــه
حداقــل میرســاند؛
تنهــا آن کارهایــی را میپذیــرد کــه
بهطــور منطقــی انتظــار مــیرود مؤسســه
بتوانــد بــا صالحیــت حرفــهای بــه اتمــام
برســاند؛ و
ریســکهای مربــوط بــه ارائــۀ خدمــات
حرفــهای بــه اقتضــای شــرایط را بهگونــۀ
مناســبی در نظــر میگیــرد.

ارائــه میشــود؛ و
(ت) اطالعــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی و
راهبــری و گــزارش گواهیدهــی مرتبــط
بــا آن چگونــه افشــاء میشــوند و مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد؟

چــه اطالعاتــی در دامنــه کار
گواهیدهــی قــرار میگیرنــد؟
ایــن موضــوع میــان شــرکتهای مختلــف،
متفــاوت اســت؛ ممکــن اســت برخــی از
شــرکتها انتخــاب کننــد کــه گــزارش
پایــداری  آنهــا کامــ ً
ا تحــت رســیدگی
گواهیدهــی قــرار بگیــرد ،در حالــی کــه
برخــی دیگــر ممکــن اســت فقــط معیارهــا
یــا مــوارد افشــای منتخبــی را برگزیننــد
(بهعنــوان مثــال ،انتشــار گازهــای
گلخانــهای) .دامنــۀ کار گواهیدهــی توســط
مدیریــت ،تعییــن میشــود ا ّمــا مالحظــات
مدیریــت ریســک ،حسابرســان را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد.
ارزیابــی حسابرســان از تناســب دامنــۀ کار
گواهیدهــی بــا درنظــر گرفتــن شــواهد
موردنیــاز ،اهــداف مدیریــت از ارائــۀ 
اطالعــات معیــن ،تعییــن ســطح اهمیــت
آن اطالعــات توســط مدیریــت ،پیامــی کــه
شــرکت ســعی در انتقــال آن دارد ،نیازهــا
و انتظــارات اســتفادهکنندگان موردنظــر و
عوامــل دیگــر ،تعییــن میشــود.
ویژگیهــای تصمیمگیــری  مهــم شــامل
حسابرســان همچنیــن بایــد بررســی کننــد
مــوارد زیــر اســت ا ّمــا محــدود بــه آنها نیســت:
(الــف) چــه اطالعاتــی در دامنــۀ کار
کــه آیــا آنهــا قــادر خواهنــد بــود شــواهد
گواهیدهــی قــرار میگیرنــد (موضــوع
کافــی و مناســبی بــرای دســتیابی بــه
موردنظــر)؛
ســطح اطمینــان موردنظــر بهدســت
(ب) موضــوع موردنظــر بــا چــه معیارهــای
آورنــد یــا خیــر .عواملــی نظیــر ماهیــت
گزارشــگری اندازهگیــری میشــود
افشــا(ها) ،ماهیــت و پیچیدگــی فرایندهــا
(بهعنــوان مثــال ،طــرح گزارشــگری
و کنترلهــای مدیریــت درخصــوص
هیــأت
اســتانداردهای
جهانــی،
چگونگــی ایجــاد اطالعــات الزم بــرای
اســتانداردهای حســابداری پایــداری،
مــوارد افشــاء و خــود گــزارش ،از بیــن
معیارهــایتدویــنشــدهتوســطشــرکت)؛
عوامــل دیگــر میتواننــد درنظــر گرفتــه
(پ) چــه ســطحی از خدمــات گواهیدهــی
شــوند.
(کارهــای رســیدگی و بررســی اجمالــی)
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موضــوع مــورد نظــر بــا چــه معیارهــای
گزارشــگری اندازهگیــری میشــود؟
حسابرســان بایــد قبــل از پذیــرش کار
گواهیدهــی ،مناســب و در دســترس بــودن
معیارهــای مــورد اســتفاده در تهیــه و ارزیابــی
موضــوع موردنظــر را تعییــن کننــد .برخــی
از شــرکتها اطالعــات زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری را مطابــق با اســتانداردها
یــا چهارچوبهــای گزارشــگری پایــداری
(بهعنــوان مثــال ،اســتانداردهای هیــأت
اســتانداردهای حســابداری پایــداری ،طــرح
گزارشــگری جهانــی ،کارگــروه مــوارد افشــای
مالــی مربــوط بــه اقلیــم) تهیــه میکننــد،
درحالیکــه برخــی دیگــر از معیارهــای
تدویــن شــده توســط شــرکت یــا معیارهــای
سفارشــی اســتفاده میکننــد کــه ممکــن
اســت اســتانداردهای موجــود را بهعنــوان
نقطـۀ شــروع بــه کار نبرنــد .حسابرســان بایــد
ارزیابــی کننــد کــه آیــا معیارهــای انتخــاب
شــده توســط طــرف مســئول (یعنــی شــرکت)
ویژگیهــای مناســب بــودن را بــرآورده
میکنــد یــا خیــر.
معیارهایــی را کــه شــرکتها بــرای گــزارش
اطالعــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی و
راهبــری اســتفاده میکننــد ،میتــوان
بهطــور گســترده بــه دو دســتۀ اســتانداردها
یــا چهارچوبهــای گزارشــگری پایــداری
(بهعنــوان مثــال ،اســتانداردهای هیــأت
اســتانداردهای حســابداری پایــداری ،طــرح
گزارشــگری جهانــی ،کارگــروه مــوارد افشــای
مالــی مربــوط بــه اقلیــم) و معیارهــای تدویــن
شــده توســط شــرکت یــا معیارهــای سفارشــی
طبقهبنــدی کــرد.
چهارچوبهــای
یــا
اســتانداردها
گزارشــگری پایــداری :ســرمایهگذاران
بهطــور فزاینــدهای انتظــار دارنــد تــا
اطالعــات مطابــق بــا چهارچوبهــا و
اســتانداردهای موجــود ارائــه شــوند.
حتــی هنگامــی کــه شــرکتی از ایــن
اســتانداردهای شــناخته شــده اســتفاده
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میکنــد ،حسابرســان همچنــان ملــزم
هســتند مناســب و در دســترس بــودن
معیارهــای انتخــاب شــده را تعییــن کننــد.
چهارچوبهــا ،رهنمودهــای مبتنــی بــر
اصولــی را ارائــه میکننــد تــا بــه شــرکتها
بــرای شناســایی موضوعات زیس ـتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری بهمنظــور پوشــش و
تعییــن نحــوه ســاختاردهی و آمادهســازی
اطالعــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی و
راهبــری کــه افشــا میکننــد ،کمــک کنــد.
اســتانداردها ،الزامــات خــاص و تفصیلــی
را ارائــه میدهنــد کــه ممکــن اســت بــه
شــرکتها در تعییــن معیارهــای مشــخص
بــرای افشــای یــک موضــوع کمــک کنــد.
در اغلــب موقعیتهــا ،توصیــف اساســی
معیارهــا بایــد بــا جزئیــات اضافــی تکمیــل
شــود تــا کفایــت روشــن بــودن معیارهــا
بــرای کار اطمینانبخشــی مطابــق بــا
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اســتانداردها مشــخص شــود .ایــن فراینــد
شــامل درنظــر گرفتــن فراینــد شــرکت برای
جمــعآوری اطالعــات اســت و ایــن کــه
کــدام اطالعــات موجــود اســت.
معیارهــای تدویــن شــده توســط شــرکت
یــا معیارهــای سفارشــی :متشــکل از
معیارهایــی اســت کــه بــا اســتانداردها و
چهارچوبهــای موجــود مطابقــت ندارنــد
یــا ممکــن اســت از آنهــا فاصلــه بگیرنــد یــا
آنهــا را تغییــر دهنــد .شــرکتها ممکــن
اســت ایــن معیارهــا را ترجیــح دهنــد
زیــرا بــه آنهــا اجــازه میدهــد تــا دیــدگاه
منحصــر بــه فــرد خــود را ارائــه دهنــد و
کیفیــت افشــا(ها) را بــه کمــک اطالعــات
مخصــوص و مربــوط بــه شــرکت خــود،
ارتقــاء دهنــد .ارائ ـۀ اطالعــات ،بــا اســتفاده
از معیارهــای تدویــن شــده توســط شــرکت،
بــر پایـۀ دالیــل منطقـی و اهــداف معتبــری

میتوانــد قــرار بگیــرد .بنابرایــن ،درک
هــدف و منطــق اینکــه چــرا یــک شــرکت
از معیارهــای مخصــوص بــه خــود اســتفاده
میکنــد ،مهــم اســت.
ممکــن اســت معیارهــای تدویــن شــده
توســط شــرکت چالشهــای مخصــوص بــه
خــودش را نیــز داشــته باشــد ،از جملــه:
ممکــن اســت شــرکت بتوانــد پیامدهــای
مطلوبتــری را نســبت بــه آنچــه کــه
در صــورت اســتفاده از اســتانداردهای
گزارشــگری پایــداری بهدســت میآیــد،
ارائــه دهــد.
ممکــن اســت ارزیابــی پایــداری و در
دســترس بــودن معیارهــا چالشبرانگیزتــر
از زمانــی شــود کــه از اســتانداردها و
چهارچوبهــای گزارشــگری موجــود
اســتفاده میشــد.
ممکــن اســت معیــار تعریــف شــده توســط
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شــرکت تنهــا تفــاوت اندکــی نســبت
بــه معیــار تعریــف شــده توســط یــک
اســتاندارد یــا چهارچــوب گزارشــگری
پایــداری را منعکــس نمایــد ،کــه احتمــاالً
ایــن ســؤالها پیــش میآیــد کــه چــرا
از اســتاندارد یــا چهارچــوب گزارشــگری
پایــداری اســتفاده نشــده اســت.
ایــن چالشهــا ممکــن اســت بــا کمــک
مــوارد زیــر کاهــش یابنــد:
اســتفاده از روششناســی یکســان در طــول
دورههــا؛
تدویــن مــوارد افشــا و شــفاف کــردن
چگونگــی انتخــاب معیارهــای تدویــن شــده
توســط شــرکت یــا معیارهــای سفارشــی؛ و
توضیــح اینکــه معیارهــا بهطــور کامــل
بــا ســایر اســتانداردها یــا چهارچوبهــای
موجــود یــا معیارهــای بــا عنــوان مشــابه
اســتفاده شــده در دیگــر شــرکتها ،قابــل
مقایســه نیســتند.
در صــورت لــزوم ،حسابرســان میتواننــد
در خصــوص الزامــات قابــل اجــرا در مــورد
معیارهــا و مالحظــات مرتبــط بــه تبعیــت از
معیارهــا ،بــه طــرف مســئول مشــورت دهنــد.
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همچنیــن ممکــن اســت حسابرســان دربــاره
نحــوه بــرآورده نمــودن شــرایط معیارهــای
مناســب ،مشــروط بــه رعایــت قواعــد
اســتقالل قابــل اجــرا ،بــه طــرف مســئول
توصیههایــی داشــته باشــند.
چــه ســطحی از خدمــات گواهیدهــی
حاصــل میشــود؟
مدیریــت ســطح خدمــات گواهیدهــی را
کــه از حسابرســان درخواســت خواهــد کــرد،
تعییــن میکنــد (بهعنــوان مثــال ،اینکــه کار
بررســی اجمالــی یــا رســیدگی انجــام شــود)
و ایــن تصمیــم را براســاس عوامــل مختلفــی،
از جملــه اهــداف مدیریــت در ارائـه اطالعــات،
تعییــن ســطح اهمیــت آن اطالعــات توســط
مدیریــت ،پیامــی کــه شــرکت قصــد انتقــال
آن را بــه ذینفعــان دارد و نیازهــا و انتظــارات
اســتفادهکنندگان مــورد نظــر ،میگیــرد.
اهــداف یــک کار رســیدگی بهدســت
آوردن اطمینــان معقــول (ســطح بــاالی
اطمینــان ا ّمــا نــه مطلــق) و اظهارنظــر در
مــورد مطابقــت اطالعــات زیس ـتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری بــا معیارهــا ،از تمــام

جنبههــای بااهمیــت اســت .یــک حســابرس
همــان ســطح اطمینــان را در کار رســیدگی
بــه دســت مـیآورد کــه حســابرس دیگــری
هنــگام حسابرســی صورتهــای مالــی
کســب میکنــد؛ بنابرایــن ،ممکــن اســت
ریســک ســوء تعبیــر اســتفادهکنندگان از
ســطح اطمینــان اطالعات در مقایســه با کار
بررســی اجمالــی کــه حســابرس اطمینــان
محــدودی را کســب میکنــد ،کمتــر
باشــد .مــکان و چگونگــی افشــای اطالعــات
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری نیــز
ممکــن اســت بــر کســب ســطح اطمینــان
شــرکت از آن اطالعــات ،تأثیــر بگــذارد.
همانطــور کــه یــک حســابرس ســطح
اطمینــان را ارزیابــی میکنــد ،آنهــا بایــد
چشــمانداز اســتفادهکنندگان گــزارش،
ســودمندی بــرای ســرمایهگذاران و
مدیریــت ریســک را نیــز در نظــر بگیرنــد.
هــدف از یــک کار بررســی اجمالــی ،کســب
اطمینــان محــدود و بیــان نتیجهگیــری در
مــورد ایــن اســت کــه آیــا حســابرس بــه
تغییــرات بااهمیتــی کــه بایــد در اطالعــات
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری
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مروری بر چهارچوبها و استانداردهای مهم گزارشگری پایداری
استفاده موردنظر

استانداردها:

الزامات خاص،
قابلتکرار و همراه
با جزئیات برای
«آنچه» که باید
برای هر موضوع
گزارش شود

چهارچوبها:
مجموعهای از
رهنمودهای
مبتنی بر اصول که
برای «چگونگی»
نظاممند شدن
اطالعات و تهیه
آن و اینکه چه
موضوعات وسیعی
پوشش داده
میشوند ،است
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مزایا

در یک نگاه

شرکتها را قادر میسازد تا
شاخصهای بااهمیت مالی
که مختص صنعت هستند
را گزارش کنند تا نیازهای
سرمایهگذاران را بهصورت جهانی
تأمین کنند و ممکن است
بهعنوان مبنایی برای معیارهای
مناسب در قرارداد خدمات
گواهیدهی بهکار برده شوند

از ارائۀ جهانی
اطالعات بااهمیت
مالی برای اطالع از
تصمیمهای تخصیص
سرمایه حمایت
میکند

استانداردهای هیأت
استانداردهای
حسابداری پایداری
()SASB

میتواند برای شناسایی،
مدیریت و انتقال اطالعات
مالی بااهمیت پایداری به
سرمایهگذاران ،استفاده شود

استانداردهای
ابتکاری گزارشگری
جهانی ()GRI

شرکتها را قادر میسازد تا
تأثیر فعالیتهای اجتماعی
میتواند برای کمک به
کسبوکارها بهمنظور شناخت و زیستمحیطی خود را به
و اطالعرسانی تأثیر کسبوکار ذینفعان مختلف گزارش دهند
و ممکن است بهعنوان مبنایی
بر مسائل ضروری پایداری
برای معیارهای مناسب در
به طیف وسیعی از ذینفعان،
قرارداد خدمات گواهیدهی
استفاده شود
مورد استفاده قرار گیرند

از ارائۀ اطالعات
بااهمیت اجتماعی
که میتواند مناسب
فرهنگها و مناطق
جغرافیایی باشد
حمایت میکند

بر موارد افشای مالی مربوط به
توصیههای مبتنی بر اصول که توصیههای مبتنی بر
توصیههای کارگروه اقلیم (آبوهوا) تمرکز میکند
بهعنوان مبنایی برای موارد
اصول برای مدیریت
موارد افشای مالی
تا به سرمایهگذاران و سایرین
افشای مسائل جهانی مرتبط و گزارش ریسک
بهمنظور شناخت ریسکهای
مربوط به اقلیم
بوهوا)
بوهوا) به کار برده اقلیم (آ 
با اقلیم (آ 
(آبوهوا) ( )TCFDبااهمیت مربوط به تغییرات
میشوند
بهصورت جهانی
اقلیم (آبوهوا) کمک کند

چهارچوب
گزارشگری یکپارچه
()IR

حسابدار
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تفکر و گزارشگری یکپارچه را
میتواند به ارائهدهندگان
رواج میدهد تا ارائهدهندگان
سرمایۀ مالی توضیح دهد که
سرمایۀ مالی را قادر سازد که مدل
چگونه یک شرکت در طول
بوکار و چگونگی افزایش
کس 
زمان ،با ارائۀ هردوی اطالعات
بوکار را در
ارزش استراتژی کس 
مالی و غیرمالی مربوط ،ایجاد
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
ارزش میکند
درک کنند

چهارچوب مبتنی بر
اصول که شاخصها
یا اهداف مشخصی را
تجویز نمیکند
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ایجــاد شــود تــا مطابــق بــا معیارهــا باشــد
برخــورد کــرده اســت یــا خیــر .دامنــه
کارهــای بررســی اجمالــی بــه مراتــب کمتــر
از کارهــای رســیدگی اســت کــه منجــر بــه
ســطح اطمینــان معنــادار ا ّمــا پایینتــری
میشــود.
یــک حســابرس میتوانــد بــه طــرف
مســئول در درک الزامــات مربــوط بــه هــر
ســطح اطمینــان و ســایر مالحظــات کمــک
کنــد و اینکــه آیــا:
بررســی اجمالــی یــا رســیدگی ،اهــداف
اســتفادهکنندگان موردنظــر را بــرآورده
میکنــد؛ و
اســتفادهکنندگان تفــاوت بیــن کارهــای
رســیدگی و بررســی اجمالــی را درک
نمیکننــد و در نتیجــه ،بیشــتر از حــدی
کــه تضمیــن شــده بــه کار بررســی اجمالــی
اتــکا میکننــد.
عوامــل اضافــی مؤثــر بــر ســطح خدمــات
گواهیدهــی  کــه مدیریــت شــرکت از
حسابرســان درخواســت میکنــد شــامل
ماهیــت اســتفادهکنندگان موردنظــر و
میــزان اهمیــت اطالعــات بــرای آنهــا
میشــو د .
هنگامــی کــه از مــوارد افشــای
زیسـتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری بــرای
تصمیمگیــری در مــورد ســرمایهگذاری
اســتفاده میشــود ،ممکــن اســت ســطح
اطمینــان کار رســیدگی مناســبتر از
ســطح اطمینــان کار بررســی اجمالــی باشــد.
ســطح اطمینــان کار رســیدگی ممکن اســت
بــرای معیارهــای هیــأت اســتانداردهای
حســابداری پایــداری کــه بــرای بــرآورده
نمــودن نیازهــای ســرمایهگذاران طراحــی
شــده اســت ،مناســبتر باشــد.
دیگــر موضوعــات مرتبــط بــا گزارشــگری
کــه ممکــن اســت بــر مالحظــات حقوقــی و
ریســک حســابرس تأثیرگــذار باشــند
آیــا گزارشــگری زیســتمحیطی،
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اجتماعــی و راهبــری ســال بــه ســال
بهطــور یکنواخــت اســت؟
گزارشــگری یکنواخــت کــه ســال بــه ســال
از روش یکســانی اســتفاده میکنــد ،بــا
تغییراتــی کــه بهوضــوح توضیــح داده
شــده اســت میتوانــد بــه محــدود کــردن
توانایــی شــرکت بــرای انتخــاب گزینشــی،
دســتکاری یــا ارائــۀ اطالعــات گمراهکننــده
کمــک کنــد .اطالعــات گزارششــدهای کــه
شــامل اطالعــات مقایس ـهای ســال قبــل نیــز
باشــد ،میتوانــد توانایــی شــرکت در انتخــاب
گزینشــی اطالعــات ،دســتکاری یــا ارائــۀ
اطالعــات گمراهکننــده را محــدود کنــد.
آیــا گزارشــگری زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری شــرکت بــا
همتایــان آن قابــل مقایســه اســت؟
معیارهــا و اطالعــات قابــل مقایســه شــرکت
بــا معیارهــا و اطالعــات افشاشــده از
ســوی شــرکتهای همتــا میتوانــد بــه
اســتفادهکنندگان ایــن اطالعــات کمــک
کنــد تــا بیــن شــرکتهای مذکــور بــه
مقایســه بپردازنــد.
چگونــه میتــوان شــرکتها را از
انتخــاب گزینشــی ســودمندترین
معیارهــا دور کــرد؟
حســابرس بایــد ارزیابــی کنــد کــه آیــا
اطالعــات گزارششــده در چهارچــوب
قــرارداد ،همانطــور کــه توســط اســتانداردهای
بینالمللــی الزامــی شــده اســت ،گمراهکننــده
اســت یــا خیــر (بــرای مثــال ،میتــوان ایــن
اطالعــات را بهعنــوان «گلچیــن» معیارهــای
مطلــوب در نظــر گرفــت).
آیــا تکــرار و زمانبندیگزارشــگری
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری
کافــی و مناســب اســت؟
اطالعــات گزارششــده برمبنــای ســاالنه (یــا
مکررتــر) ،ماننــد ســایر اَشــکال گزارشــگری

شــرکتی (یعنــی صورتهــای مالــی) ،ســبب
ارتقــای یکنواختــی و قابلیــت مقایســه
گزارشهــا میشــود.
گزارشــگری اطالعــات قدیمــی میتوانــد
نشــان دهــد کــه نارســاییهای خاصــی
ممکــن اســت در فراینــد شــرکت وجــود
داشــته باشــد و بهطــور بالقــوه میتوانــد
کفایــت یــا تناســب فرایندهــای گزارشــگری و
کنترلهــای مرتبــط را زیــر ســؤالببــرد.
آیــا راهبــری و کنترلهــای مناســبی بــر
فراینــد گزارشــگری زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری وجــود دارد؟
تهیــۀ اطالعــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی
و راهبــری عمومــاً تحــت پوشــش سیســتم
کنترلهــای داخلــی حاکــم بــر گزارشــگری
مالــی   )ICFR(15شــرکت قــرار نمیگیــرد.
کنترلهــا و رویههــای افشــا  )DCPS(16
بهشــکلی گســتردهتر میتوانــد توســط
مقرراتگــذار و ناظــر (ماننــد
نهادهــای ّ
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،بانــک مرکــزی
و )...تعریــف شــود و مربــوط به تمــام اطالعاتی
باشــد کــه بایــد از ســوی شــرکتها افشــا
شــود .ایجــاد راهبــری خــوب ،خطمشــیها
و کنترلهــای حاکــم بــر فراینــد گزارشــگری
میتوانــد ســبب ارتقــای دقــت در جم ـعآوری
و گزارشــگری اطالعــات زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــریشــود .بهعنــوان مثــال،
بایــد توجــه داشــت کــه آیــا:
نقشهــا و مســئولیتهای تعریفشــده
بــا نظــارت مالــکان دادههــای موضوعــات
مذکــور ،وجــود دارنــد یــا خیــر؛
خطمشــی و رویههــای دادههــای
موضوعــات مذکــور ،از جملــه] ،ا ّمــا نــه
محــدود بــه آنهــا[ ،تکــرار گزارشــگری،
اندازهگیــری ،تجمیــع دادههــا و روشهــای
ارزیابــی خطــا وجــود دارنــد یــا خیــر و یــا
مســتند هســتند یــا خیــر؛
کنترلهایــی بــرای جمــعآوری دادههــا
وجــود دارنــد یــا خیــر؛ و
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نظــارت هیأتمدیــره بــر افشــای اطالعــات
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری،
وجــود دارد یــا خیــر؛ دادههــای ورودی از
نظــر ســطح اطمینــان مطلــوب هســتند
یــا خیــر؛ و پــس از آنکــه اطالعــات
زیسـتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری افشــا
شــد ،آیــا بررســی اینکــه چنیــن اطالعــات
و کنترلهایــی بــرای گزارشــگری بهموقــع
و صحیــح در دســترس اســت ،صــورت
میگیــرد یــا خیــر.
بــدون داشــتن نقــش مدیریتــی در طراحــی
کنترلهــا ،حســابرس ممکــن اســت بــه
مشــاورۀ طــرف مســئول ،درمــورد کفایــت
ســاختار راهبــری صاحبــکار و کنترلهــای
افشــا بــر فراینــد گزارشــگری اطالعــات
زیسـتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری بپــردازد.
بــرای انجــام بحــث پیرامــون اقدامــات
مهمــی کــه شــرکت میتوانــد در برقــراری
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راهبــری مؤثــر بــر اطالعــات گزارش-شــده
زیس ـتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری صــورت
دهــد ،لطفــاً بــه پیوســت  2مراجعــه کنیــد.
حسابرســان چــه قوانیــن ،مقــ ّررات و
الزاماتــی را در رابطــه بــا موضوعــات
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری
بایــد در نظــر داشــته باشــند؟
عــاوه بــر مــوارد بیــان شــده در بخــش
«اطالعــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی
و راهبــری چگونــه گــزارش یــا افشــا
مقــررات مرتبــط بــا
میشــوند؟» قوانیــن و
ّ
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری کــه
الزم اســت مــورد توجــه قــرار گیــرد بــه شــرح
زیــر اســت:
اصــل  50قانــون اساســی :در جمهــوری
اســامی ،حفاظــت محیطزیســت کــه نســل
امــروز و نسـلهای بعــد بایــد در آن حیــات

اجتماعــی رو بــه رشــدی داشــته باشــند،
وظیفــۀ عمومــی تلقــی میشــود .از ایــن
رو فعالیتهــای اقتصــادی و غیــر آن کــه
بــا آلودگــی محیطزیســت یــا تخریــب
غیرقابــل جبــران آن مالزمــه پیــدا کنــد،
ممنــوع اســت.
اهــداف ســازمان حفاظــت محیطزیســت:
تحقــق اصــل پنجاهــم قانــون اساســی
جمهــوری اســامی ایــران بهمنظــور
حفاظــت از محیطزیســت و تضمیــن
بهرهمنــدی صحیــح و مســتمر از
محیطزیســت بهنحــوی کــه ضمــن حفــظ
تعــادل مناســبات زیســتی موجبــات توســعه
پایــدار و بهبــود ،رشــد و اعتــای کیفــی
انســانها فراهــم آیــد.
بندهــای  10و  11سیاســتهای کلــی
محیطزیســت :بندهــای  10و 11
سیاســتهای کلــی ابالغــی مقــام معظــم
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رهبــری (تاریــخ  )1394/08/26بــه اســتقرار
حسابرســی زیس ـتمحیطی و تأمیــن مالــی
ســبز اشــاره دارد:
بنــد  :10اســتقرار نظــام حسابرســی
زیســتمحیطی در کشــور بــا لحــاظ
ارزشهــا و هزینههــای زیســتمحیطی
(تخریــب ،آلودگــی و احیــا) در حســابهای
ملــی.
بنــد  :11حمایــت و تشــویق
ســرمایهگذاریها و فناوریهــای ســازگار
بــا محیطزیســت بــا اســتفاده از ابزارهــای
مناســب از جملــه عــوارض و مالیــات ســبز.
مــاده  232قانــون تجــارت و مــواد
 41و  45قانــون بــازار اوراق بهــادار
در خصــوص ارائــۀ گــزارش دربــاره
فعالیــت و وضــع عمومــی شــرکت:
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در چهارچوب
وظایــف و اختیــارات خــود و بهمنظــور
تأمیــن نیازهــای اطالعاتــی ســرمایهگذاران،
گــزارش نمونــه «فعالیــت و وضــع عمومــی
شــرکت» را تهیــه کــرده اســت کــه یکــی
از ســرفصلهای آن گــزارش عملکــرد
اجتماعــی بــه شــرح زیــر اســت:
گــزارش وضعیــت مصــرف انرژی در شــرکت
(شــامل تمهیــدات انجــام شــده در زمینــه
صرفهجویــی انــرژی)،
گــزارش عملکــرد زیســتمحیطی شــرکت
در ســال مالــی مــورد گــزارش و پیشبینــی
رونــد آتــی آن،
تشــریح اقدامــات انجــام شــده درخصــوص
مقــررات حاکــم بــر
رعایــت قوانیــن و
ّ
تأثیــرات زیســتمحیطی فعالیــت شــرکت
بــه خصــوص در حــوزه پســماندها ،منابــع
آب و آلودگــی هــوا،
گــزارش عملکــرد اجتماعــی شــرکت شــامل
کمکهــای عامالمنفعــه و همــکاری
بــا مؤسســات خیریــه و کمــک بــه رفــاه
عمومــی جامعــه (بــا اشــاره بــه مصوبــه
مجمــع عمومــی مربوطــه)،
گــزارش عملکــرد شــرکت در رابطــه بــا
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افزایــش ســطح رفاهــی ،بهداشــتی و
آموزشــی کارکنــان.
نتیجهگیری
از آنجایــی کــه اطالعــات زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری بــه شــکل فزاینــدهای
توســط بازارهــای ســرمایه و ســایر گروههــای
ذینفــع اســتفاده میشــود ،لــذا چنیــن
اطالعاتــی بایــد قابــل اتــکا و معتبــر باشــند و
بهخوبــی پشــتیبانی شــوند.
هیــچ رویکــردی بــرای گزارشــگری اطالعــات
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری وجــود
نــدارد کــه متناســب بــا همــۀ شــرایط باشــد
ا ّمــا حسابرســان و مدیریــت شــرکت نقشهــای
مهمــی را در ایــن زمینــه ایفــا میکننــد .آنهــا
میتواننــد از طریــق نظــارت و گفتوگــوی
مســتمر بــا ســایر ذینفعــان اصلــی ،بــه تکامــل
گزارشــگری زیســتمحیطی ،اجتماعــی و
راهبــری و شــیوههای گواهیدهــی بــا هــدف
رفــع نیازهــای ذینفعانــی بپردازنــد کــه از
ایــن اطالعــات در تصمیمگیریهــا اســتفاده
میکننــد.
در حــال حاضــر در ایــران چهارچــوب یــا
اســتاندارد گزارشــگری مشــخصی در رابطــه
بــا گزارشــگری زیســتمحیطی ،اجتماعــی
و راهبــری وجــود نــدارد پــس الزم اســت
مقرراتگــذار و ناظــر (ســازمان
نهادهــای ّ
حسابرســی ،بانــک مرکــزی ،ســازمان بــورس
اوراق بهــادار و )...چهارچــوب گزارشــگری
مربــوط و نحــوۀ اطمینانبخشــی بــه اطالعــات
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری را
تدویــن و مشــخص کننــد.

اقدامــات مهــم بــرای ایجــاد راهبــری
مؤثــر بــر گزارشــگری زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری
بــرای شــرکتهایی کــه تــازه شــروع بــه کار
کردهانــد
ایجــاد راهبــری مناســب بــرای گزارشــگری

اطالعــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی و
راهبــری ،یــک ســفر اســت .شــرکتهایی کــه
تــازه شــروع بــه کار کردهانــد بایــد مهمتریــن
موضوعــات خــود را بــرای رســیدگی شناســایی
کننــد ،بــا آنهــا شــروع کننــد و از آنجــا رشــد
کننــد .ایــن فراینــد ،زمانبــر اســت و بایــد
بهعنــوان یــک ســفر در نظــر گرفتــه شــود.
راهبــری خــوب نقــش مهمــی در توانایــی
شــرکت بــرای تهیــۀ اطالعــات باکیفیــت،
دقیــق و قابــل اتــکا دارد .بــا وجــود ایــن،
نوآوریهــای زیســتمحیطی ،اجتماعــی
و راهبــری اغلــب بهطــور جداگانــه از
ســایر کســبوکارها بــا کارکردهایــی نظیــر
پایــداری ،بازاریابــی ،ارتباطــات شــرکتی یــا
روابــط عمومــی ،مدیریــت میشــوند .در
نتیجــه ،اطالعــات پایــداری عمومــاً جــدا
از فعالیــت مالــی و خــارج از سیســتمهای
گزارشــگری مالــی بــدون راهبــری و
کنترلهــای داخلــی ضــروری بــر فراینــد
گزارشــگری ،تهیــه میشــوند .ایــن فرایندهــا
عمومـاً دســتی هســتند و اغلــب بــا اســتفاده از
صفحــات گســترده (اکســل) انجــام میشــوند
و ممکــن اســت میــان بخشهــا ،واحدهــای
کســبوکاری و نواحــی جغرافیایــی ،متفــاوت
باشــند.
بــرای بهبــود قابلیــت اعتبــار و اتــکای
اطالعــات پایــداری ،راهبــری مؤثــر و
کنترلهــای داخلــی الزم اســت .ســطح
یکســان ســختگیری (دقــت زیــاد) کــه در
اندازهگیــری و گزارشــگری اطالعــات مالــی
اعمــال شــده اســت ،بایــد در گزارشــگری
پایــداری نیــز اعمــال شــود .ایــن ســطح دقــت
منجــر بــه اعتمــاد بیشــتر اســتفادهکننده در
اطالعــات میشــود و بــه تصمیمگیریهایــی
کــه بــرای کسـبوکار و ذینفعــان ایجــاد ارزش
میکنــد ،یــاری میرســاند.
اقداماتــی کــه در زیــر شــرح داده شــدهاند،
بخشــی از فراینــد تکــراری را شــکل میدهنــد
کــه بــه یــک شــرکت کمــک میکنــد تــا
راهبــری مؤثــری بــر اطالعــات گــزارش شــدۀ
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زیس ـتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری ،ایجــاد
کننــد و امــکان بهبودهــای مســتمر در طــول
زمــان را فراهــم کنــد.
 .1بــرای تعییــن اینکــه کــدام موضوعــات
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری،
بــرای ســازمان ،ســرمایهگذاران آن و ســایر
ذینفعــان ،مهــم یــا «بااهمیــت» هســتند،
ارزیابــی اهمیــت یــا ریســک را انجــام دهیــد.
انجــام ارزیابــی اهمیــت یــا ارزیابــی ریســک
بــه شــرکت اجــازه میدهــد تــا موضوعــات
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری کــه
بــرای کس ـبوکار ،ســرمایهگذاران آن و ســایر
ذینفعــان ،از مهمتریــن مســائل هســتند را
شناســایی و اولویتبنــدی کنــد .ایــن کار
شــرکت را قــادر میســازد تــا تــاش خــود
را بــر مهمتریــن (یــا «بااهمیــت» تریــن)
موضوعــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی و
راهبــری متمرکــز کنــد و همچنیــن بــه
شــرکت کمــک میکنــد از منابــع محــدود
شــرکت اســتفادۀ بهینــه کنــد.
بســیاری از منابــع موجــود ،بینشهــا یــا
ابزارهایــی را بــرای اجــرای ارزیابیهــای
اهمیــت زیسـتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری
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بــه اشــتراک میگذارنــد .اســتانداردها و
چهارچوبهــای خــاص گزارشــگری پایــداری،
مالحظاتــی را در مــورد چگونگــی شناســایی
موضوعــات بااهمیــت هنــگام گزارشــگری
مطابــق بــا آن اســتانداردها و چهارچوبهــا،
ارائــه میدهنــد .در مرحلــۀ ارزیابــی اهمیــت،
ممکــن اســت یــک شــرکت هنــوز تصمیــم
نگرفتــه باشــد کــه مطابــق بــا کــدام اســتاندارد
یــا چهارچــوب گزارشــگری ،گــزارش ارائــه
دهــد ا ّمــا بررســی رویکردهــای مختلــف ارائــه
شــده در آن اســتانداردها و چهارچوبهــا
میتوانــد مالحظــات مفیــدی را بــه شــرکت
ارائــه دهــد کــه بهعنــوان نقطــۀ شــروع بــرای
ایجــاد فراینــد ارزیابــی اهمیــت خــود ،بــه کار
بــرده شــوند .منابــع مفیــد عبارتنــد از:

نقشــۀ اهمیــت 17هیــأت اســتانداردهای

حســابداری پایــداری ( –)SASBایــن
نقشــه مســائل پایــداری را کــه احتمــاالً
بــر شــرایط مالــی یــا عملکــرد اجرایــی
شــرکتها در صنعــت تأثیــر میگذارنــد،
مشــخص میکنــد.
اســتانداردهای ابتــکاری گزارشــگری
جهانــی -مبحــث اصــل گزارشــگری

بااهمیــت در  :GRI 101پایهگــذاری شــده
در  ،2016مالحظاتــی را بــرای شناســایی و
اولویتبنــدی موضوعــات بااهمیــت ارائــه
میدهــد.
چهارچــوب بینالمللــی گزارشــگری
یکپارچــه -مبحــث رهنمــود اصــل اهمیــت
در ایــن چهارچــوب ،روشــن میکنــد کــه
«فراینــد تعییــن اهمیــت» شــامل چــه
مــواردی میشــود.
کارگــروه مــوارد افشــای مالــی مرتبــط
بــا اقلیــم (آبوهــوا)  -هیــأت ثبــات
مالــی ،ایــن کارگــروه را تأســیس کــرد تــا
توصیههایــی را بــرای مــوارد افشــای مؤثــر
مرتبــط بــا اقلیــم (آبوهــوا) تعییــن کنــد که
میتوانــد ســرمایهگذاری آگاهانــه ،اعتبــار
و تصمیمهــای بیمهپذیــری را بیشــتر
ترویــج دهــد و بهنوبــۀ خــود ،ذینفعــان را
قــادر ســازد کــه تمرکــز بــر داراییهــای
مرتبــط بــا کربــن در بخــش مالــی و مواجهــه
سیســتم مالــی بــا ریســکهای مرتبــط بــا
اقلیــم (آبوهــوا) را بهتــر درک کننــد.
 .2نظــارت مناســب هیأتمدیــره
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در مــورد موضوعــات بااهمیــت
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری را
پیادهســازی کنیــد.
ماننــد ســایر موضوعــات مهــم شــرکت ،اعضــای
هیأتمدیــره بایــد در راهبــری و نظــارت
بــر موضوعــات بااهمیــت زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری مشــارکت داشــته
باشــند .هیأتمدیــره نقــش مهمــی در تنظیــم
فضــای شــرکت و بررســی اینکــه تالشهــای
زیس ـتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری شــرکت
بــه روش مناســبی اولویتدهــی شــده اســت
یــا خیــر ،دارد .عــاوه بــر ایــن ،همانطــور کــه

هیأتمدیــره  شــرکتها در ارائــۀ نظــارت
مســتقل و ایجــاد و حفــظ راهبــری مؤثــر بــر
گزارشــگری مالــی نقــش دارنــد ،آنهــا بایــد
نقــش مشــابهی در گزارشــگری پایــداری را در
نظــر داشــته باشــند .ایــن موضــوع به ویــژه در
مــورد موضوعــات زیس ـتمحیطی ،اجتماعــی
و راهبــری کــه در فرمهــای نظارتــی شــرکت
گــزارش میشــوند ،صــادق اســت.
یــک شــرکت میتوانــد گامهــای مختلفــی
بــرای تقویــت راهبــری زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری در ســطح هیأتمدیــره
بــردارد .ایــن گامهــا دربرگیرنــده تجمیــع یــا

در دســترس قــرار دادن تجربــه و خبرگــی
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری در
ســطح هیأتمدیــره بــوده اســت ،بهوضــوح
نقشهــای مرتبــط بــا زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری و مســئولیتهای
هیأتمدیــره یــا ســایر کمیتههــا را تعریــف
کــرده اســت ،از نظــارت هیأتمدیــره بــر
مهمتریــن موضوعــات زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری اطمینــان حاصــل
میکننــد ،خطمشــیهای مرتبــط بــا
موضوعــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی و
راهبــری را توســعه میدهنــد و پایــش
منظــم عملکــرد زیســتمحیطی ،اجتماعــی
و راهبــری شــرکت را پیادهســازی میکننــد.
منابــع متعــدد موجــود ،بینشهایــی را بــرای
تقویــت نظــارت هیأتمدیــره بــر موضوعــات
بااهمیــت زیســتمحیطی ،اجتماعــی و
راهبــری ،ارائــه میدهنــد.
چهارچــوب نظــارت زیســتمحیطی،

اجتماعــی

و

راهبــری

بــرای

مدیــران :ابهامزدایــی از موضوعــات

زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری

بــرای اعضــای هیأتمدیــره – ایــن
نشــریۀ شــرکت مدیریــت ســرمایهگذاری،
دربرگیرنــدۀ رهنمــودی اســت کــه بــه
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هیأتمدیــرۀ شــرکتها کمــک میکنــد
موضوعــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی
و راهبــری را در ســازمانهای خــود
اولویتبنــدی کننــد.

رهنمــود بهکارگیــری مدیریــت ریســک

ســازمانی  )ERM(18در ریســکهای
مرتبــط بــا موضوعــات زیســتمحیطی،

اجتماعــی و راهبــری – یــک نشــریۀ جامــع
توســط کارگــروه ســازمانهای پشــتیبان
مالــی کمیســیون تــردوی    )COSO(19و
شــورای تجــارت جهانــی بــرای توســعۀ پایــدار
 ،)WBCSD(20رهنمــودی را بــه اشــتراک
میگــذارد کــه بــرای کمــک بــه مدیریــت
ریســک و حسابرســان پایــداری بهمنظــور
ا ِعمــال مفاهیــم و فرایندهــای مدیریــت
ریســک ســازمانی در ریســکهای مرتبــط
بــا موضوعــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی و
راهبــری ،طراحــی شــدهاند .فصــل «راهبــری
و فرهنــگ بــرای ریســکهای مرتبــط بــا
موضوعــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی
و راهبــری» بینشهــای متعــددی را در
مــورد مشــارکت هیأتمدیــره در موضوعــات
مذکــور ارائــه میدهــد.
نقــش حسابرســان در اطالعــات

زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری
تهیــه شــده توســط شــرکت :حــال و

مدیریــت ریســک ســازمانی ،یکپارچــه/
هماهنــگ کنیــد.

بــا توجــه بــه فراگیــری ریســکهای مرتبــط
بــا موضوعــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی و
راهبــری و اینکــه آنهــا ده مــورد از باالتریــن
ریســکهای جهــان را در برمیگیرنــد،
ضــروری اســت کــه ایــن ریســکها بهعنــوان
بخشــی از فراینــد کلــی مدیریــت ریســک
ســازمانی شــرکت ،نــه بهعنــوان ریســکهای
جداگانــه و مســتقل ،مدیریــت شــوند.
مدیریــت ریســکهای مرتبــط بــا موضوعــات
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری
بهعنــوان مدیریــت ریســک ســازمانی کلــی
جهــت اطمینــان از اینکــه بــه تمــام ریسـکها
توجــه شــده اســت و منابــع مناســب را دریافــت
میکننــد ،کمــک میکنــد .عــاوه بــر ایــن،
آنهــا نقــش مهمــی در کاهــش ایــن احتمــال
دارنــد کــه ریســکهای بااهمیــت مرتبــط
بــا موضوعــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی
و راهبــری کــه در گزارشهــای پایــداری
یــا وبســایت شــرکت ،گــزارش شــدهاند از
پروندههــای نظارتــی حــذف نشــوند .طبــق
یــک مطالعــه توســط شــورای تجــارت جهانــی
بــرای توســعۀ پایــدار ،کــه پایــداری و مــوارد
افشــای ریســک شــرکتهای عضــو ایــن شــورا
را مقایســه کــرده بــود ،بهطــور متوســط تنهــا

 29درصــد از حوزههایــی کــه در یــک گــزارش
پایــداری «بااهمیــت» شــمرده میشــدند در
افشــای ریســکهای حقوقــی یــک شــرکت،
افشــا شــدند.
یــک منبــع مفیــد کــه شــامل رهنمــود جامــع
بــرای ادغــام ریسـکهای مرتبــط بــا موضوعات
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری در
مدیریــت ریســک ســازمانی گســتردهتر
اســت ،انتشــارات کارگــروه ســازمانهای
پشــتیبان مالــی کمیســیون تــردوی و شــورای
تجــارت جهانــی بــرای توســعۀ پایــدار ،تحــت
عنــوان رهنمــود بهکارگیــری مدیریــت
ریســک ســازمانی در ریســکهای مرتبــط
بــا موضوعــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی
و راهبــری اســت .رهنمــود فــوق بــرای ایــن
امــر طراحــی شــده اســت کــه بــه حسابرســان
مدیریــت ریســک و پایــداری کمــک کنــد تــا
مفاهیــم و فرایندهــای مدیریــت ریســک
ســازمانی را بــرای ریســکهای مرتبــط بــا
موضوعــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی و
راهبــری بهکارگیرنــد.
 .4ادغــام موضوعــات زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری در اســتراتژی کلــی

شــرکت.

گنجانــدن

موضوعــات

زیســتمحیطی،

آینــده  -اگرچــه ایــن نشــریۀ مرکــز کیفیــت
حسابرســی ،در ابتــدا چگونگــی اســتفادۀ
ســرمایهگذاران از اطالعــات زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری و نقــش برجســته و رو
بــه رشــد حسابرســان در ارتقــای قابلیــت
اتــکا ،قابلیــت مقایســه و مربــوط بــودن
ایــن گزارشــگری را مطــرح میکنــد ،ایــن
ســند همچنیــن شــامل بخشــی در مــورد
مالحظــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی و
راهبــری و پرســشهایی بــرای هیأتمدیــره
شــرکتها اســت.
 .3موضوعــات بااهمیــت زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری را در فراینــد
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اجتماعــی و راهبــری در فراینــد برنامهریــزی
اســتراتژیک کلــی ،شــرکت را قــادر میســازد
تــا اســتراتژی موضوعــات زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری را که توســط چشـمانداز و
مأموریــت وســیعتر شــرکت اطالعرســانی شــده
اســت ،توســعه دهــد .مشــابه ادغــام موضوعــات
بااهمیــت زیسـتمحیطی ،اجتماعــی و راهبری
در فراینــد مدیریــت ریســک ســازمانی ،داشــتن
یــک اســتراتژی یکپارچــه بــه کاهــش بیشــتر
ریســک حــذف موضوعــات بااهمیــت مرتبــط
بــا زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری از
پروندههــای نظارتــی کمــک میکنــد.
منابعــی کــه بینشهایــی در مــورد ادغــام
موضوعــات زیســتمحیطی ،اجتماعــی و
راهبــری در اســتراتژی کلــی شــرکت ارائــه
میدهنــد عبارتنــد از:
رهنمــود بهکارگیــری مدیریــت ریســک
ســازمانی در ریســکهای مرتبــط بــا
زیســتمحیطی ،اجتماعــی ،راهبــری–

52

فصــل اســتراتژی و تعییــن هــدف بــرای
ریســکهای مرتبــط بــا زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری ،بینشهایــی را
در مــورد ادغــام موضوعــات مذکــور در
اســتراتژی کلــی شــرکت ارائــه میدهــد.
 .5کنتــرل داخلــی مؤثــر بــر فرایندهــای
جمـعآوری ،پــردازش و گزارشــگری دادههــای
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری را
پیادهســازی کنیــد.
توانایــی یــک شــرکت بــرای ارائــۀ اطالعــات
صحیــح و قابــل اتــکای زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری ،بــه ســرمایهگذاران
و ســایر ذینفعــان ،بهطــور وســیعی ،بــه
طراحــی و اثربخشــی کنترلهــای داخلــی
شــرکت بســتگی دارد (یعنــی ،فرایندهــا،
خطمشــیها و رویههــای موجــود در مــورد
اندازهگیــری و گزارشــگری) .بهکارگیــری
همــان ســطح از دقــت نســبت بــه فرایندهــا
و کنترلهــای داخلــی بــرای اندازهگیــری

و گزارشــگری اطالعــات زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری همانطــور کــه در
گزارشــگری مالــی اعمــال میشــود ،میتوانــد
کنتــرل داخلــی بــر گزارشــگری موضوعــات
زیسـتمحیطی ،اجتماعــی ،راهبــری را بهبــود
بخشــد .ایــن موضــوع بهویــژه آنجــا مهــم
اســت کــه اطالعــات مذکــور بایــد همــراه بــا
اطالعــات مالــی بــا کیفیــت و قابــل اتــکا در
پروندههــای نظارتــی گــزارش شــوند.
اقداماتــی کــه شــرکتها میتواننــد بــرای
بهبــود کنتــرل داخلــی بــر گزارشــگری
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری انجــام
دهنــد ،عبارتنــد از :تنظیــم فضــای اخالقــی
(بــه اقــدام  2در بــاال مراجعــه کنیــد) ،توســعه
و مستندســازی خطمشــیها و رویههــای
گزارشــگری پایــداری ،توســعه یــک سیســتم
مدیریــت دادههــا ،توســعه و مستندســازی
فعالیتهــای کنترلــی ،در برگیرنــده وظایــف/
منابــع مناســب در فراینــد (بهعنــوان مثــال،
مالــی ،حسابرســی داخلــی) و برداشــتن
گامهایــی بهمنظــور پایــش خطمشــیها
و فرایندهــا و انجــام بهبودهــای ضــروری در
طــول زمــان.
بهکارگیــری کنترلهــای داخلــی کــوزو -
چهارچــوب یکپارچــه بــرای بهبــود اطمینــان
در دادههــای عملکــردی پایــداری ،منبــع
جامعــی شــامل رهنمــودی بــرای بهکارگیــری
کنترلهــای داخلــی کــوزو  -چهارچــوب
یکپارچــه در گزارشــگری موضوعــات
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و راهبــری اســت.
ایــن نشــریه بررســی میکنــد کــه ایــن کار
چطــور ممکــن اســت انجــام شــود و شــامل
«برداشـتهای کلیــدی از توســعۀ بازار» اســت
کــه بینشهــای عملــی شــرکتهای باتجربــه
در مــورد اســتفاده از تخصــص و کنترلهــای
موجــود را بــه اشــتراک میگــذارد و بــه
فناوریهــا و بســترها ایــن امــکان را میدهــد
تــا یــک سیســتم مؤثــر کنتــرل داخلــی بــر
گزارشــگری موضوعــات زیســتمحیطی،
اجتماعــی و راهبــری را ایجــاد و حفــظ کننــد.
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منطــق فــازی ،فصلنامــه دانــش حســابداری و
حسابرســی مدیریــت ،زمســتان  ،1400ســال
دهــم ،شــماره .40
 .12وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی،
«پیشنویــس آییننامــه راهبــری شــرکتی در
شــرکتهای دولتــی».
 .13وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ،معاونــت
امــور بانکــی ،بیمــه و شــرکتهای دولتــی،
دفتــر امــور بانکــی و بیمــه،1396/07/25 ،
«دســتورالعمل الزامــات ناظــر بــر حاکمیــت
شــرکتی در بانکهــای دولتــی».
 .14هیأتمدیــره ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار ،1396/10/04 ،راهنمــای بهکارگیــری
«ضوابــط گــزارش تفســیری مدیریــت» بــرای
ناشــران پذيرفتهشــده در بــورس اوراق بهــادار
تهــران و فرابــورس ایــران.
 .15هیأتمدیــره ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار« ،1397/04/27 ،دســتورالعمل
حاکمیــت شــرکتی شــرکتهای پذیرفتــه
شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران و
فرابــورس ایــران».

مقــررات ،مجوزهــای بانکــی و
مدیریــت کل
ّ
ـررات
مبــارزه بــا پولشــویی اداره مطالعــات و مقـ ّ
بانکــی« ،1396/02/12 ،دســتورالعمل الزامــات
ناظــر بــر حاکمیــت شــرکتی در مؤسســات
اعتبــاری غیردولتــی».
 .4برزگــری خانقــاه ،جمــال و جعفــری تراجــی،
قاســم ( ،)1395بررســی نقــش ویژگیهــای
شــرکت و حاکمیــت شــرکتی در مشــروعیت
ســازمانی ،مجلــه پژوهشهــای حســابداری
مالــی ،پاییــز  ،1395ســال هشــتم ،شــماره ،3
ص ص  101تــا .120
 .5پورخانــی ذاکلهبــری ،مظفــر؛ جهانشــاد،
آزیتــا و حیدرپــور ،فرزانــه ( ،)1399ارائــه
الگویــی بــرای افشــای اطالعــات پایــداری
شــرکتی و ارزیابــی اثــر عوامــل مرتبــط
بــا تئــوری عالمتدهــی و ذینفعــان بــر
گزارشــگری ایــن اطالعــات ،دو فصلنامــه
حســابداری ارزشــی و رفتــاری ،پاییــز و
زمســتان  ،1399ســال پنجــم ،شــماره  ،10ص
ص  385تــا .421
 .6حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای،1394/08/26 ،
سیاســتهای کلــی محیطزیســت.
 .7حیدرپــور ،فرزانه و شــهبازی ،ناصر ( ،)1394مرتضــی اســدی :حســابدار مســتقل،
بررســی رابطــه بیــن افشــای زیس ـتمحیطی و حســابدار رســمی
ســازوکارهای حاکمیــت شــرکتی بــا مربــوط الهه مهدوی ثابت :دکتری حسابداری
بــودن ارزش و عملکــرد ،فصلنامــه حســابداری
ســامت ،تابســتان  ،1394ســال چهــارم،
شــماره  ،2ص ص  39تــا .59
 .8ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،گــزارش
نمونــه «فعالیــت و وضــع عمومــی شــرکت».
 .9علیخانــی ،راضیــه و مرانجــوری،
مهــدی ( ،)1393کاربــرد تئوریهــای افشــای
اطالعــات زیس ـتمحیطی و اجتماعــی ،نشــریه
مطالعــات حســابداری و حسابرســی ،بهــار
 ،1393شــماره .9
 .10قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 .11قنبــری قلعــه رودخانــی ،مصطفــی؛
وطنپرســت ،محمدرضــا و آزادی ،کیهــان
( ،)1400عملکــرد مســئولیت اجتماعــی و
افشــای اطالعــات زیســتمحیطی :آزمــون
نظریــه توســعه پایــدار بــا اســتفاده از
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