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  مقدمه
براي بیش از دو دهه از افشاء اجتماعی شرکت هـا   1980افشاء اطالعات زیست محیطی و اجتماعی از سال 
تحقیقات گذشته نشـان داد کـه اطالعـات زیسـت محیطـی      . به موضوع مهمی در تحقیقات دانشگاهی تبدیل شد

ها به طور قابل توجهی توسط ذینفعان شرکت درخواست شده و این اطالعـات نقـش مهمـی در تصـمیم      شرکت
افشاء مسئولیت هاي اجتماعی شرکت، فرایند ارتباط تـأثیرات زیسـت    .) Cho, 2007(کند گیریهایشان بازي می

اقتصادي یک سازمان بر منافع گروه هاي خاص درون جامعه و در سطح وسـیع   محیطی و اجتماعی فعالیت هاي
گزارش اطالعات زیست محیطی و اجتماعی با افشاء اطالعـات توسـط    ).al, 2001 .Gray et(تر بر جامعه است

سازمان در مورد محصول، منـافع مصـرف کننـده، منـافع کارمنـدان، فعالیـت هـاي اجتمـاعی و تـأثیرات زیسـت           
بخشی از مسئولیت سازمان نسبت به ذینفعانش و پاسخ بـه انتظـارات    ، این افشاء اطالعات. رو کار داردمحیطی س
  .)Azizul Islam, 2009(آنهاست

هاي شرکت با توقعات جامعه بیشتر باشد، تالش بیشتري براي تأثیر  یتفعالهر چه احتمال ناسازگاري 
تواند به  یمافشا  (Deegan, 2007).عی شرکت نیازستگذاشتن بر فرآیندها از طریق افشاي اطالعات اجتما

در صورت  با اهمیت (ي مالی ها صورتهر نحوي که امکان گزارش آن وجود دارد انجام شود مثآلً در متن 
ي ها دادهافشاي . ي خاص صورت پذیردها گزارشهاي توضیحی همراه و یا تهیه  ، در یادداشت)بودن آن

سازد، موقعیت شرکت در خصوص  یمي مختلف جامعه را قادر ها بخشی، حسابداري زیست محیطی و اجتماع
ي زیست محیطی و اجتماعی را ها موضوعحفاظت از محیط زیست را درك نموده و چگونگی توجه سازمان به 

در مقاله حاضر ضمن تشریح هدفهاي افشاي اطالعات و ارائه ). 1389زهدي و همکاران، (بررسی نمایند 
سطوح، دامنه، مخاطبین و روشهاي افشاء، به مقایسه افشاي داوطلبانه با افشاي اجباري مختصري در زمینه 

بیان  و اجتماعی  اطالعات پرداخته شده و در نهایت دالیل افشا یا عدم افشاي اطالعات زیست محیطی
  .                 گردد می

  افشاء
این اصل، باید کلیـه اطالعـات مربـوط بـه     اساس ر افشاء به عنوان یکی از اصول حسابداري مطرح است و ب

ملکیـان،  (ي مختلـف اسـتفاده کننـده قـرار گیـرد     هـا  گروهي شرکت به نحو مناسب و به موقع در اختیار ها تیفعال
 درو  )Hendrikson & Breda,1992(بـه معنـاي انعکـاس اطالعـات اسـت       1در حالـت کلـی افشـاء   ). 1376
به . گذار معمولی، مفید واقع شود و موجب گمراهی خواننده نگرددي اطالعاتی است که براي سرمایه  رندهیبرگ

صورتی آشکارتر، اصل افشاء بدین معنی است که هیچ اطالعات مهم مورد توجه و عالقه سرمایه گذار معمـولی  
ي هـا  صـورت اگر حذف اطالعات معینی باعث گردد کـه  ). 1387ریاحی بلکویی، (نباید حذف و یا پنهان شود 

ي هـا  صورت کند یمرعایت الزامات افشاء ایجاب  . کننده شوند، افشاي آن اطالعات ضروري استمالی گمراه 
مکان کامل ي گزارشگري مالی، قابل فهم، آگاه کننده و حتی االها هدفي تهیه شود که از لحاظ ا گونهمالی به 

ـ  د باشد همچنین عالوه بر مـوار  ـ ر ی، اطالعـات غیـ  اطالعـات کم اطالعـاتی شـامل   . ودشـ  یمـ ی را نیـز شـامل   کم
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همگـی از  ... ي احتمـالی و ها یبدهي حسابداري، تغییرات حسابداري، رویدادهاي بعد از تاریخ ترازنامه، ها هیرو
ي هـا  ادداشـت مـوارد در ی  اتفـاق اکثـر قریـب بـه    . انواع اطالعات کمی و کیفی هستند که الزم است افشاء شوند

ي پذیرفته شـده در بـورس، ارائـه    ها شرکتاساسی توسط  ي مالیها صورتي مالی به همراه ها صورتتوضیحی 
و  کننـد  یمـ و رویدادها و اطالعات مالی با اهمیت کمک شـایانی   تر مناسببه افشاي  ها ادداشتاین ی. گردند یم

  ). 1382ثابتی، (ناقض الزامات افشاء است ها آني مالی بدون ها صورتگفت که تهیه  توان یمبه جرات 
مخصوصا کاربرد بنیادي . مهمی در تصمیم گیري هاي شرکت و اشخاص بازي می کند افشاء حسابداري نقش

گذاریشان  اطالعات حسابداري، کمک به سرمایه گذاران است تا تصمیم مؤثري درباره پرتفوي سرمایه
افشاء نباید تنها در حیطه ارائه اطالعات براي سرمایه گذاران . )Omran Elsayed & Hogue, 2010(بگیرند

هر واحد تجاري به عنوان یک واحد گزارشگر، کم و بیش ذینفعان متعددي دارد . اعتباردهندگان قرار گیردو 
در سایه  ها آنکه شامل مدیران، کارکنان، مشتریان، دولت، مراجع قانون گذاري و عامه مردم است که حقوق 

تصاد امروز که اطالعات مالی و در اق. مالکیت سهامداران و حقوق دارندگان اوراق بدهی، کم رنگ شده است
ي تجاري نقش مهمی در واحدهاي بازارهاي سرمایه است، مدیران ها يریگ الی مبناي بسیاري از تصمیممغیر 

تمایلی به افزایش  ها شرکتکه  دهد یمبررسی سوابق نشان ). 1388قربانی، (کنند یمافشاي این اطالعات ایفا 
ي بهینه ها میتصملیکن افشاي اطالعات یک امر حیاتی براي اخذ . ارندي مالی خود ندها صورتمیزان افشاء در 
  ). 1388صالحی نژاد و طباطبائیان، (باشد یمگذاران و نیز براي بقاي سرمایه  توسط سرمایه

افشاي اطالعات زیست محیطی شرکت بخشی از گزارشگري و افشاء زیست محیطی و اجتماعی است که اکثراً 
عنصري  به عنوانافشاي اطالعات حسابداري محیط زیست . )Hossain et al, 2006(ماهیت غیرمالی دارد 

تا از این اطالعات براي درك وضعیت  سازد یمرا قادر  ها شرکتکلیدي در گزارشگري زیست محیطی، 
همچنین با افشاي مناسب . حفاظت از محیط زیست و برخورد با موضوعات زیست محیطی استفاده نمایند

نگرشی مثبت در میان سهامداران و بازار سرمایه  توان یمت محیطی از طریق گزارشگري مالی اطالعات زیس
ایجاد و به تبع آن از طریق افزایش عایدي و درآمد هر سهم و نهایتاً افزایش ارزش روز سهام، زمینه افزایش 

  ).1390دهقان و خلیلی، (ثروت سهامداران را فراهم کرد
  :و اجتماعی شرکت چندین نقش داردافشاي اطالعات زیست محیطی 

  ارزیابی تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی فعالیتهاي شرکت -1
 اندازه گیري موثر برنامه هاي زیست محیطی و اجتماعی شرکت -2

 گزارش مسئولیتهاي زیست محیطی و اجتماعی شرکت -3

منـابع و اثـرات پایـداري    اجازه دادن به سیستمهاي اطالعات داخلی و خارجی براي ارزیـابی جـامع همـه     - 4     
  (Jenkins & Yakovleva, 2006). شرکت

به عنوان مثال . در بسیاري از کشورهاي دنیا مقررات متنوع و با اهمیتی براي گزارشگري مالی و افشا وجود دارد
ین تـدو  ءي اقتصادي براي دسترسی به بازارهاي سرمایه ملزم به رعایت مقررات و قوانین افشـا ها بنگاهدر آمریکا 

افشـاي  «در فصـل سـوم آیـین نامـه      18در ایـران طبـق مـاده     ).1386نـادي قمـی،   (باشند یم SECشده به وسیله 
و  1381ي هـا  سـال مصـوب  » شیوه افشـاي اطالعـات  «تحت عنوان » ي پذیرفته شده در بورسها شرکتاطالعات 
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اطالعات موضوع این آیین شوراي بورس، مقرر شده است به منظور اطمینان از دسترسی همزمان کاربران  1382
مهـدوي پـور و   (کننـد  ءنامه، ناشر بورس اطالعات مربوط را در مهلـت مقـرر از طریـق انتشـار در اینترنـت افشـا      

  ).1389همکاران 

  هدفهاي افشاي اطالعات 
   در واقع هدف اصلی از افشـاء عبارتسـت از؛ کمـک بـه اسـتفاده کننـدگان در تصـمیم گیـري مربـوط بـه                    
، ارزیابی عملکرد مدیریت، پیش بینی جریانات وجوه نقد آتی، در ها شرکتگذاري، تغییر وضعیت مالی  هسرمای

ي مناسب و کامل افشا شوند، تـا امکـان اتخـاذ    ا گونهي با اهمیت واحد اقتصادي به ها تیواقعاین راستا باید کلیه 
بـه بیـان دیگـر هـدفهاي افشـاي       ).1376ملکیـان،  (تصمیم فراهم گردد و از سردرگمی جلوگیري به عمـل آورد 

  :اطالعات را می توان به شرح زیر برشمرد
ایـن اقـالم؛ غیـر از مقـادیر ارائـه شـده در       » مربـوط «شده و ارائه مقادیر ) ثبت(ارائه شرحی از اقالم شناسایی   -1

  .صورتهاي مالی
 . باشند» سودمند«نشده و ارائه اطالعاتی که در مورد این اقالم ) ثبت(شرح اقالم شناسایی  -2

ارائه اطالعات به منظور کمک به اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران جهت ارزیابی ریسکها و توانایی هاي  -3
 . نشده) ثبت(شده و اقالم شناسایی ) ثبت(بالقوه اقالم شناسایی 

ورد که مقادیر ارائه اطالعات مهم که براي استفاده کنندگان از صورتهاي مالی این امکان را به وجود آ -4
 . با مقادیر متعلق به یک سال را با هم مقایسه کنند) یا دوره هاي درون یکسال(متعلق به دو سال 

 .ارائه اطالعات درباره جریانهاي نقدي ورودي یا خروجی آینده -5

 ).1387ریاحی بلکویی،(ازده سرمایه گذاریها ه سرمایه گذاران در راه ارزیابی بکمک ب -6

  1سطوح افشاء
در حسابداري، از این اصطالح به . اصطالح افشاء در گسترده ترین مفهوم به معناي ارائه اطالعات است

شود و صرفاً به معناي ارائه اطالعات مالی مرتبط به یک شرکت در گزارشهاي  نحو محدودتري استفاده می
حدودتر و به معناي ارائه اطالعاتی در برخی موارد، مفهوم افشاء باز هم م. باشد مالی و یا گزارشهاي ساالنه می

مسائل مرتبط با ارائه اطالعات در ترازنامه، صورت سود . شود که در صورتهاي مالی منظور نشده است تلقی می
و زیان و صورت گردش وجوه نقد نیز بر اساس ضوابط شناخت و اندازه گیري حل و فصل می گردد بنابراین 

مواردي نظیر بحث و تحلیل مدیریت، یادداشتهاي توصیفی همراه  افشاء در محدودترین معناي خود شامل
  .شود صورتهاي مالی و صورتهاي مالی مکمل می

سطح اطالعاتی که الزم است افشاء شود تا حدودي به میزان اطالعات و تخصص استفاده کنندگان بستگی 
  :این مورد به شرح زیر استمثالً نقطه نظر هیأت تدوین استانداردهاي حسابداري مالی ایران در . دارد
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. آثار آن را ارزیابی کنند اطالعاتی قابل فهم است که استفاده کنندگان عادي بتوانند موضوع را درك و
کنندگان عادي از اطالعات مالی کسانی هستند که دانش متعارفی از مسائل کسب و کار، اقتصاد و  استفاده

سطح . طالعات، براساس آن قضاوت یا تصمیم گیري کنندخواهند با مطالعه دقیق ا حسابداري دارند و می
مفاهیم توصیه شده در . اطالعات افشا شده، در عین حال به مفاهیم مورد قبول حرفه حسابداري نیز بستگی دارد

  .3افشاي کامل 2، افشاي منصفانه،1این مورد عبارتند از افشاي مناسب
گیرد و به معناي ارائه حداقل  مورد استفاده بیشتري قرار میمفهوم افشاي مناسب  از مفاهیم ذکر شده در باال، 

مفهوم افشاي منصفانه به معناي . اطالعات مورد نیاز استفاده کنندگان به نحوي است که آنان را گمراه نکند
. دنبال کردن هدفی اخالقی است که تمامی گروههاي استفاده کننده را به یک اندازه مورد توجه قرار دهد

اما چنانچه مفاهیم سه گانه باال به شکل مناسب  گیرد مل نیز ارائه تمامی اطالعات مرتبط را در بر میافشاي کا
  ).1384شباهنگ، (مد نظر قرار گیرد تفاوت واقعی میان آنها وجود نخواهد داشت 

ند، ک تواند به دلیل اینکه محصول شرکت ذهنیت منفی در جامعه ایجاد می وسعت و الگوهاي افشاء شرکت می
متفاوت باشد مثل شرکت تولید تنباکو یا شرکت هایی که محصول اصلی آنها مطلوب است اما یک محصول 

انتظار می رود شرکت هایی که محصول آنها  ).Campbell et al, 2003(فرعی نامطلوب از آن تولید می شود
  . مضر است اطالعات زیست محیطی و اجتماعی بیشتري افشاء نمایند

ه اطالعات زیست محیطی منفی از طریق توجه به رسانه ها دریافت می شود، انگیزه افشاء بیشتر در شرایطی ک
تحقیقات تجربی بیشتر از این دیدگاه حمایت کرد که رابطه مثبتی بین سطح توجه رسانه ها و مقدار افشاء . است

  .مرتبط به مسائل زیست محیطی در گزارش ساالنه وجود دارد
ست محیطی و اجتماعی طی سال ها افزایش یافته است، هنوز شرکت ها راجع به اطالعات اگرچه سطح افشاء زی

زیست محیطی و اجتماعی جزئیات کلی در گزارش هاي ساالنه شان ارائه می نمایند که اغلب کیفی هستند نه 
  .)Jenkins & Yakoveleva, 2006(کمی

  گسترش دامنه افشاي اطالعات
ندازه گیري حسابداري مسئله گسترش دامنه افشاي اطالعات حسابداري با گسترش معیارهاي سنجش و ا

شود و از سوي  اجتماعی کشیده می –شود که گستره آن از بحث ساختار سرمایه تا ساختار اقتصادي مطرح می
 دیگر دامنه آن به محاسبه داده هاي اقتصادي و انتقال این داده ها به دیگران تا محاسبه داده هایی که بیانگر

. شود که در رابطه با استفاده از منابع اقتصادي مطرح اند اجتماعی است، کشیده می –فعالیتهاي اقتصادي
گسترش دادن دامنه افشاي اطالعات حسابداري مستلزم گسترش دادن ویژگیهاي افشاي اطالعات است که در 

  :شود زیر بر شمرده می
سهامداران، اعتبار دهندگان، مدیران، مردم گسترش دادن محدوده استفاده کنندگان که حدود آن از  -1

  .شود و عموم تا گروههاي عمومی کشیده می
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گسترش دادن حوزه استفاده کنندگان که دامنه آن از ارزیابی پیشرفت اقتصادي، تقویت مبناي  -2
ارزیابیها و کمک به تصمیم گیریهایی در زمینه سرمایه گذاري، تا هماهنگ نمودن امور بین شرکتها، 

نیازهاي خاص استفاده کنندگان، از نظر اطالعاتی و تقویت اعتماد مردم به فعالیتهاي شرکت  تأمین
 .شود کشیده می

گسترش دادن نوعی از اطالعات که دامنه آن از ارزیابی اقالم پولی در رابطه با فعالیتهاي داخلی و  -3
شاي اطالعاتی در زمینه شود، با هدف اف واحد سازمانی تا ارائه اطالعات داخلی و خارجی کشیده می

فعالیتهایی که داراي ماهیت اقتصادي (امور درون سازمانی و در رابطه با جو حاکم بر فعالیتهاي داخلی 
 .گیرد ، و بدان جاي می رسد که کل حوزه علوم مدیریت را در بر می)باشند اجتماعی می –

و دفتر داري، با توجه به کل گسترش دادن شیوه هاي سنجش و اندازه گیري، از نظر سیستم محاسبه  -4
علوم مدیریت، گسترش کیفیت اطالعات افشاء شده که دامنه آن از تأمین نیازهاي گذشته، به بهترین 

تر، در رابطه با تصمیم گیریهایی خاص، » مربوط«شود و تا ارائه اطالعات  شکل ممکن، آغاز می
 .شود کشیده می

متعلق به نیازهاي گذشته شروع » عالی«که دامنه آن از  شود، باال بردن کیفیت اطالعاتی که افشاء می -5
 .هاي ویژه می انجامد براي تصمیم» مربوط« شود و به بهبود اطالعات  می

افزایش راهها و روشهاي افشاي اطالعات که دامنه این فعالیتها از صورتهاي مالی متعارف شروع  -6
  ).1387ریاحی بلکویی،(شود  ده میشود و تا افشاي اطالعات به وسیله رسانه هاي جمعی کشی می

  مخاطبین افشاء 
سئوال درباره مخاطبین افشاي اطالعات مالی، یعنی اینکه اطالعات مالی براي چه اشخاصی باید افشا شود، 
به طور سنّتی به این ترتیب پاسخ داده شده است که گزارشهاي مالی اساساً براي سرمایه گذاران و اعتبار 

هدف «: مثالً نظر هیأت تدوین استانداردهاي حسابداري مالی ایران اینست که. شود ه میدهندگان تهیه و ارائ
آثار مالی معامالت، عملیات و رویدادهاي مالی موثر بر  کلی گزارشگري مالی فراهم آوردن اطالعاتی است که 

اعطاء کنندگان وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه گذاران، 
تسهیالت مالی و سایر استفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیري نسبت به امور یک واحد 

اما افشاي اطالعات مالی براي دریافت کنندگان ثانویه گزارشهاي مالی نظیر کارکنان، » .انتفاعی یاري دهد
یکی از دالیل عدم تأکید بر نیازهاي . ر گرفته استمشتریان عمده، نهادهاي دولتی و جامعه نیز مد نظر قرا

در حالیکه الگوهاي . اطالعاتی گروههاي ثانویه، نداشتن اطالع کافی از ماهیت تصمیمات آنان است
گذاران  مثالً سرمایه .گیري سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان نسبتاً روشن و به خوبی تعریف شده است تصمیم

ش یا نگهداري سهام و اعتبار دهندگان درباره اعطاي اعتبار به واحد انتفاعی بدواً درباره خرید، فرو
سهامداران و در برخی موارد اعتبار دهندگان، ممکن است درباره ابقاء، عزل و حقوق و . کنند گیري می تصمیم

ن، هدفهاي بنابرای. هاي واحدهاي انتفاعی نیز تصمیم گیري کنند مزایاي مدیریت و تغییرات عمده در خط مشی
در مورد سایر استفاده کنندگان، به . گزارشهاي مالی در مورد این گروه از استفاده کنندگان نسبتآً روشن است
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شود که اطالعات سودمند براي سرمایه  دلیل نداشتن اطالعات دقیق از ماهیت تصمیمات آنان کالً فرض می
  ).1384 شباهنگ،(اهد بودگذاران و اعتبار دهندگان، براي سایر گروهها نیز مفید خو

   1روشهاي افشاء
اما چندین روش و ابزار مختلف براي افشاء در . در تمامی فرایند گزارشگري مالی، موضوع افشاء مطرح است

. باشد که انتخاب بهترین آنها در هر مورد، به ماهیت و اهمیت نسبی اطالعات مورد نظر بستگی دارد دسترس می
  .توان به شرح زیر طبقه بندي کرد یروشهاي متداول افشاء را م

  شکل و ترتیب صورتهاي مالی اساسی -1
داراییها و بدهیها . ترین و با اهمیت ترین اطالعات باید حتی االمکان در متن صورتهاي مالی انعکاس یابد مربوط

اعتماد آن با  آثار منتج از آنها بر سود خالص و حقوق صاحبان سهام باید به محض اینکه اندازه گیري قابل و 
توان  اما شکل و ترتیب صورتها را می. سطح معقولی از صحت امکان پذیر باشد، در صورتهاي مالی افشاء شوند

  .شود نیز در بر گیرد به نحوي اثر بخش تغییر داد تا برخی از اطالعاتی را که در صورتهاي مالی سنتی افشاء نمی
  اصطالحات و ارائه مطالب توصیفی -2
جزئیات اقالم مندرج در صورتهاي مالی نیز به اندازه، شکل و ترتیب آنها از لحاظ مقاصد افشاء توصیف و  

عناوین و توصیف مناسب اقالم مندرج در صورتهاي مالی براي استفاده کنندگان روشنگر . اهمیت دارد
نیز در صورت  اصطالحات فنی حسابداري. کند شود و از گمراهی یا سوء تفاهم آنها جلوگیري می محسوب می

اما برخی از . تواند مفید واقع شود دارا بودن معناي دقیق و درك یکسان استفاده کنندگان از آن مفاهیم می
در این گونه موارد حسابداران باید اصطالحات توصیفی را به همان . باشند اصطالحات فاقد معناي دقیق می

  .ان آگاه مورد استفاده  قرار می گیرد به کار برندشکلی که توسط تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگ
  اطالعات داخل پرانتز  -3

با اهمیت ترین اطالعات باید در متن صورتهاي مالی ارائه شود و انعکاس آنها در یادداشتهاي همراه یا فهرستی 
امل و بدون چنانچه عناوین اقالم مندرج در صورتهاي مالی را نتوان با توصیف ک. مکمل توجیه پذیر نیست

  . تطویل آنها ارائه کرد می توان در داخل پرانتز  و متعاقب عنوان، شرح اضافی را براي توصیف آن آورد
  یادداشتهاي همراه صورتهاي مالی -4

از یک سو، این یادداشتها موجب . درباره یادداشتهاي همراه صورتهاي مالی، دیدگاهاي متفاوتی وجود دارد
زیرا به افشاي بهتر و کامل تر رویدادهاي مالی و اطالعات مالی مربوط منجر شده شود  بهبود گزارشگري می

. اما از سوي دیگر استفاده گسترده از یادداشتها موجب تأخیر در بسط و تکامل صورتهاي مالی شده است. است
هاي مالی زیرا اطالعات مندرج در یادداشتها در اغلب موارد جایگزین انعکاس بهتر اطالعات در متن صورت

اگرچه یادداشتهاي همراه صورتهاي مالی جایگاه مناسبی در گزارشگري مالی دارد اما تأکید . گردیده است
بیش از اندازه بر افشاء از طریق یادداشتها یا توجیه انعکاس اطالعات ناکافی در صورتهاي مالی نیز مخاطراتی را 

                                                 
1 - Procedures of disclosure 
 



 ٧

توان به  ه صورتهاي مالی، افشاي اطالعاتی است که نمیهدف از استفاده یادداشتهاي توصیفی همرا. در بر دارد
بندي مناسب یا  از یادداشتها نباید به عنوان جایگزین طبقه. طور مناسب در متن صورتهاي مالی منعکس کرد
ها نباید تکرار یا  به عالوه، اطالعات مندرج در یادداشت. ارزشیابی و تشریح در صورتهاي مالی استفاده کرد

  ).1384 شباهنگ،(ت مندرج در متن صورتهاي مالی باشدناقض اطالعا
  :متداول ترین نمونه هاي یادداشتهاي پیوست صورتهاي مالی عبارتند از

  سیاستهاي حسابداري -1
 جدولها و نمودارها  -2

 توجیه اقالم تشکیل دهنده صورتهاي مالی -3

 ).1388پارسائیان، (اطالعات عمومی درباره شرکت  -4

  صورتها و جداول مکمل  -5
راي اینکه بتوان اطالعات مالی را به نحوي مناسب تلخیص و ارائه کرد تا استفاده کنندگان نسبتاً مطلع بتوانند ب

آنرا درك کنند، الزم است برخی از اطالعات تفصیلی از صورتهاي مالی خارج و در جداول تکمیلی ارائه 
دیگر در بخش متعاقب آن گزارش می این جداول در برخی موارد در یادداشتهاي همراه و در مواردي . شود

  .گردند
  نکات مندرج در گزارش حسابرسی  -6

اما می . گزارش حسابرسی اساساً جایگاهی براي افشاي اطالعات مالی با اهمیت مرتبط با واحد انتفاعی نیست
  .توان از آن به عنوان ابزاري براي افشاي اطالعات زیر استفاده کرد

  روشهاي حسابداري متفاوت با روشهاي پذیرفته شده حسابداري اثر با اهمیت به کارگیري -1
  اثر با اهمیت تغییر یک روش پذیرفته شده حسابداري به روش پذیرفته شده دیگر -2
اختالف نظر حسابرس و مسئولین مالی واحد انتفاعی در مورد پذیرفته شده بودن روشهاي حسابداري بکار  -3

  گرفته شده توسط واحد انتفاعی 
  گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام -7
) و بازرس قانونی(صورتهاي مالی اساسی همراه با یادداشتها و جداول مکمل به انضمام گزارش حسابرس  

تمامی اطالعات مربوط و با اهمیت باید در این گزارش منظور . گزارش مالی حسابداري را کامل می کند
تواند در گزارش هیأت مدیره آورده  توصیه نهادهاي حرفه اي برخی از کشورها میاقالمی که با توجه به . شوند

  :شود شامل موارد زیر است
  .برآوردها، قضاوتها و مفروضاتی که در گزارشگري مالی مورد استفاده قرار گرفته است -1
 .ابهامات با اهمیتی که درباره برآوردها و مفروضات وجود دارد -2

در گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام یا در بخش بحث و تحلیل  جایگاه این قبیل اظهارات،
  .آل باید شامل موارد زیر باشد بخش بحث و تحلیل مدیریت در شرایط ایده. گزارشهاي ساالنه است

  .رویدادهاي غیر مالی که طی دوره مالی بر عملیات واحد انتفاعی تأثیر داشته است -1
 نعت و اقتصاد و نقش واحد انتفاعی در ارتباط با این انتظارات آینده ص انتظارات مربوط به -2
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 .طرحهاي رشد و توسعه و تغییر عملیات در دوره یا دوره هاي آتی -3

شباهنگ، (مبلغ و اثر مورد انتظار از انجام مخارج سرمایه اي جاري و آتی و فعالیتهاي تحقیق و توسعه  -4
1384.( 

ي تهیـه شـود مسـتقیماً بـر     ا دورهبه صورت سالیانه یـا میـان    تواند یممسئولیت تهیه گزارش عملکرد مدیریت که 
ي هـا  سـتم یسبدین منظور مدیریت بایـد تمـام تـدابیر و اقـدامات الزم بـراي اسـتقرار       . ه استریمدي هیات  عهده

را تشـکیل   هـا  گـزارش اطالعاتی مدیریتی مناسب براي تهیه اطالعـات اطمینـان بخـش کـه مضـمون و محتـواي       
  . اذ کنداتخ دهد یم

ي حسابرسـی و از طریـق    تـه یکماما نکته حائز اهمیت از این قرار است که گزارش عملکرد مدیریت باید توسـط  
ي  تـه یکم. ي الزم نسبت به اتکاپذیري آن به دست آیـد  هیاولاطمینان و حسابرسی داخلی رسیدگی و کنترل شود 

ی از گزارش عملکـرد مـدیریت را حسابرسـی    حسابرسی ممکن است از حسابرسان مستقل بخواهند تمام یا قسمت
  . کنند

 درجي خـود  ها گزارشي گزارش عملکرد مدیریت را در  ارائهبه هر حال حسابرسان مستقل تهیه و ارائه یا عدم 
یی براي تبدیل گزارشگري عملکرد مدیران از توصیه و رهنمود بـه  ها کوششابراز عقیده و اظهارنظر و . کنند یم

نمونـه هـایی از افشـاي اطالعـات حسـابداري      ). 1389فخاریـان،  (الرعایه به عمل آمده اسـت   استانداردهاي الزم
  :جدید شامل

  گزارش ارزش افزوده -1
 گزارش اطالعاتی درباره ي کارکنان -2

 حسابداري منابع انسانی -3

 حسابداري  و گزارشگري اجتماعی -4

 افشاي اطالعات مرتبط به بودجه  -5

 ).1387حی بلکویی ،ریا(حسابداري و گزارشگري جریان نقدي  -6

  افشاي داوطلبانه در مقایسه با افشاي اجباري اطالعات 
ها در مورد مسئولیت اجتماعی و پایداري شرکت ها در بسیاري از کشورها مسئله  در سالهاي اخیر نگرانی

 2هو افشاء داوطلبان 1افشاء زیست محیطی و اجتماعی شامل دو بخش افشاء اجباري. اي شده است بسیار برجسته
است که توسط شرکت ها درباره مسائلی که بیشتر از مسائل صرفاً اقتصادي اهمیت دارد براي طیف وسیعی از 

  .)Jenkins & Yakoveleva, 2006( ذینفعان ارائه می شود
توانند ارتباطات ذینفعشان را مدیریت کنند، از طریق  یک روش کلیدي در آن دسته از شرکتهایی که می

مفهوم قرارداد اجتماعی پیشنهاد . (Hrasky, 2012)کند ست که قرارداد اجتماعی را تأیید میافشاء اطالعاتی ا
اگر مشاهده شود که یک شرکت . کند که وجود یک سازمان متکی بر حمایت همه جانبه جامعه است یم
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مر منجر به کند و این ا یمهایی اجتماعی ناخوشایند شده است، جامعه از تایید شرکت صرف نظر  یتفعالدرگیر 
به همین جهت به منظور حفظ موقعیتشان در جامعه، مدیریت ممکن است اطالعات مرتبط . شود یمنابودي آن 

سطوح فزاینده افشاء  .)Williams, 1999(شان را منتشر نمایند  یاجتماعهاي  زیست محیطی و  یتفعالبا 
افشا داوطلبانه از طریق بهبود  (Hrasky, 2012).تواند پیامدهاي  سودمندي داشته باشد داوطلبانه می

ي اطالعاتی و مالی شرایط ارتقاء کارایی بازار ها ه واسطنقدشوندگی سهام، کاهش هزینه سرمایه و افزایش 
البته افشاء داوطلبانه در صورتی از تخصیص نامناسب منابع در بازار سرمایه جلوگیري . آورد یمسرمایه را فراهم 

 & Bushman(معتبر بوده و از سایر منابع و حتی افشاء اجباري قابل کسب نباشد که اطالعات مزبور  کند یم

Smith, 2001.(  تحقیق افشاء داوطلبانه بر نقش اطالعات در فرایند گزارشگري مالی در بازارهاي سرمایه
  (Healy & Palepu, 2001).کند  تمرکز می

محیطـی، متغیرهـاي کنتـرل کننـده مـالی بـر مبنـاي        ي افشـاء زیسـت    همزمان با افزایش تعداد مطالعات در زمینـه 
توجیه تئوري افشاء داوطلبانه براي ایـن گونـه کنترلهـا    . استدالل تئوري افشاء داوطلبانه مورد استفاده قرار گرفتند

بین مـدیران و سـرمایه    1بر مبناي مفروضاتی است که از افشاء به عنوان ابزاري براي کاهش عدم تقارن اطالعاتی
ي مشروعیت مبتنی بر مطالعات افشـاء زیسـت محیطـی و     نتایج بدست آمده در محدوده. کند ستفاده میگذاران ا

 به حیات سازمان که است منبعی مشروعیت .(Hasseldine & Morris, 2012)اجتماعی گزارش شده است

 مـدیران  ه عبـارتی، بـ . دسـتکاري نمایـد   را آن یا و گذاشته اثر منبع براین تواند یم سازمان است اما آن وابسته

مـران جـوري و   (دهنـد  افـزایش  آن را تـا مشـروعیت   کننـد  سـعی مـی   شـکلی  هـر  بـه  سازمان حیات ادامه براي
  ).1390خانی، علی

تواند مدیران را تحریک کند به منظور کاهش هزینه هاي  تهدید مشروعیت به دلیل عدم کفایت افشاء می
همچنین مدیران به منظور مطلع نمودن . )Skinner, 1994(مشروعیت، افشاء داوطلبانه داشته باشند 

گذاران از توانایی مدیریتی شان و اجتناب از ارزشیابی اشتباه از فعالیت ها و عملکردشان همچنین کاهش  سرمایه
 & Iatridis, 2008: Eng(هزینه هاي نظارت بوسیله ذینفعان برون سازمانی تمایل به افشاء داوطلبانه دارند 

Mak, 2003(  
جهت اینکه مدیران انگیزه کافی براي افشاء داوطلبانه در جهت منافع خود دارند، لذا اعتبار افشاهاي مـدیریت   به

ي اطالعـاتی  هـا  واسـطه نخسـت  . دو مکـانیزم بـراي افـزایش اعتبـار افشـاهاي داوطلبانـه وجـود دارد       . پایین است
از طریق گزارشـگري   ءدوم، اعتبار افشا. یندنسبت به افشاي اطالعات توسط مدیریت ایجاد اطمینان نما توانند یم

با گذشـت زمـان و    تواند یمبه عنوان مثال، پیش بینی مدیریت از درآمدها و سود . شود یممالی گذشته مشخص 
چنانچه بابت ارائه عمدي اطالعات غلط، جرایمـی بـراي مـدیریت در نظـر     . تحقق درآمد، مورد تایید قرار گیرد

سیستم قانونی و هیات مدیره نقش مهمی در تحمیـل  . در افشا معتبر، موثر خواهد بود گرفته شود این رویکرد نیز
کاهش عدم تقارن اطالعاتی در پی افشاء داوطلبانه حسابداري منجر ). 1386نادي قمی، (دینما یماین جرایم ایفا 

  ).Bushman & Smith, 2001(به کاهش هزینه هاي سیاسی و نمایندگی مرتبط خواهد شد 

                                                 
1 - Information asymmetry 
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ی که شرکت ها قصد دارند اوراق بدهی یا سهام منتشر نمایند یا شرکت دیگري را تحصیل کنند افشاهاي زمان
معموال از طریق افشا داوطلبانه، اطالعاتی که ماهیتاَ . )Iatridis & Valahi, 2010(داوطلبانه خواهند داشت 

تواند  از اینرو افشاء داوطلبانه نمی.شود و اطالعات منفی کمتر گزارش می گردد هستند ارایه می) مطلوب(مثبت 
  ). Cowan, 2007(لزوما گزارش صحیحی از عملکرد واقعی زیست محیطی و اجتماعی فراهم کند

بسیاري از صاحبنظران حسابداري بر این باورند که شرکتها، داوطلبانه تمامی اطالعاتی را که براي عملکرد بهینه 
و به نظر این گروه، افشاء نکردن برخی از اطالعات، به این دلیل است  کنند بازار سرمایه ضرورت دارد افشاء می

برخی دیگر از پژوهشگران . شود که یا براي سرمایه گذاران نامربوط محسوب یا از منابع دیگر دریافت می
که شرکتهاي سهامی در صورتی که از طرف حرفه حسابداري  دهد یمکنند که شواهد نشان  حسابداري ادعا می

  ).1384شباهنگ،(هادهاي دولتی و قانونی ملزم نشوند، در مورد افشاي اطالعات اضافی تمایل ندارند یا ن

  دالیل افشا یا عدم افشاي اطالعات زیست محیطی
در تحقیقات خود به بررسی دالیـل افشـاء یـا عـدم افشـاي اطالعـات زیسـت محیطـی         ) 2002(سولمان و لوئیس 

توسط محققان مذکور در خصوص حمایت از فرایند رو به افزایش افشـاي   یکی از دالیل شناخته شده. پرداختند
ي هـا  تیـ مقبولقادرنـد بـه    هـا  شـرکت  هـا  آنکه از طریق  باشد یمي اجتماعی ها مشوقاطالعات زیست محیطی، 

خصــوص ر را د هــا آنپژوهشـگران مزبــور، واکـنش ســه گـروه فرعــی و اسـتنباط     . اجتمـاعی دســت پیـدا کننــد  
نتایج تحقیقـات نشـان داد کـه دالیـل اصـلی بـراي افشـاي        . یطی مورد بررسی قرار دادندگزارشگري زیست مح

  :باشد یماطالعات زیست محیطی، شامل موارد زیر 
  ي اجتماعی توسط شرکت،ها تیمسئولقبول  )1
 بهبود اعتبار شرکت در جامعه، )2

 ).1387جاللی، (پیروي از قوانین  )3

  :مایل به افشاي اطالعات زیست محیطی نداشته باشندممکن است ت ها شرکتدر صورت وجود شرایط زیر، 
  عدم رغبت نسبت به گزارش اطالعات حساس، )1
 جهت گزارش اطالعات زیست محیطی، ها شرکتفقدان تعهد قانونی براي  )2

 .اجتناب از ارائه اطالعات به رقبا )3

لیل جهـت ممانعـت از   د نیتر عمدهمیزان توجهی که در ارتباط با اطالعات زیست محیطی وجود دارد، به عنوان 
تصـمیم بـه افشـا یـا عـدم افشـاي        توانـد  یمـ زمانی یک شرکت . شود یمارائه اطالعات زیست محیطی محسوب 

اطالعـات  . باشـد  فعـان ینذاطالعات بگیرد که قادر به حفظ اعتبـار اجتمـاعی خـود جهـت افـزایش ارزش بـراي       
تمایلی نسبت به گـزارش چنـین    ها شرکتبراین، بنا. قرار دهد ریتأثجامعه را به طور منفی تحت  تواند یمحساس 

اعتبار شـرکت را در   الزاماًباور داشته باشند که افشاي موارد حساس،  ها شرکتدر صورتی که  .اطالعاتی ندارند
و افشاي چنین اطالعاتی مناطق وجود مشکل را مشـخص نمایـد، تمـایلی بـه افشـاي ایـن        بخشد ینمجامعه بهبود 

  ). 1387جاللی، (اطالعات نخواهند داشت
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  نتیجه گیري و پیشنهادها
ي مالی واحـد تجـاري، از الزامـات    ها تیفعالي با اهمیت و مربوط درباره رویدادها و ها تیواقعافشاي کلیه 

اولیه حسابداري است و در واقع فرآیندي است که ارتباط اطالعاتی درون واحد تجاري را با بیرون امکان پـذیر  
هـاي   یـت فعالوابسـته بـه بقـاء محـیط زیسـت و جامعـه اسـت الزم اسـت اثـر           ها سازمانقاء از آنجا که ب. سازد یم

اقتصادي شرکتها بر محیط زیست و جامعه گزارش شود، امـا بـه دلیـل اینکـه حسـابداري سـنّتی و مرسـوم بـراي         
ست حسابداري اطالعات زیست محیطی و اجتماعی مناسب و کافی نیست اکثر کشورهاي پیشرفته، اطالعات زی

افشاء مسئولیتهاي  زیست محیطـی و اجتمـاعی شـرکت،    . کنند یممحیطی و اجتماعی را به شکل داوطلبانه افشاء 
گزارش اطالعات مالی و غیر مالی در ارتباط با کنش متقابل سـازمان و محـیط اجتمـاعی و فیزیکـی اطـراف آن      

  .است
ران مطلـع و غیرمطلـع را کـاهش داده و بـه     افشاء اطالعات حسابداري، عدم تقارن اطالعـاتی بـین سـرمایه گـذا     

هـاي   یوهشـ دهـد کـه    یمـ سوابق تجربی نشان . اخذ تصمیمات بهینه و موثر کمک می کندسرمایه گذاران جهت 
در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه و خصوصـیات   ها شرکتافشاي اطالعات زیست محیطی و اجتماعی 

  .ي مختلف، متنوع استها بخشبین و الگوهاي افشاي زیست محیطی و اجتماعی 
بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، فاقد قوانین و مقررات الزم براي وادار کردن شرکتها به رعایت مسائل 

رسانی به محیط  باشند و عمالً قادر به بازداشتن این شرکتها از آسیب محیط زیست و حقوق کارکنان و جامعه می
رکه اصلی در رعایت مسئولیت اجتماعی، وجدان این شرکتها و روحیات و در چنین شرایطی مح. زیست نیستند

وضع قوانینی با پیش بینی جرائم سنگین براي عدم رعایت مسئولیت هاي اجتماعی، در  .تلقیات مدیران آنهاست
  .بسیاري موارد، شرکت ها را وادار به رعایت این مسئولیتها می کند

ارتباط با مسائل زیست محیطی، حفاظـت از محـیط زیسـت را کـه نسـل      در ایران اصل پنجاه قانون اساسی در 
از . نمایـد  امروز و نسلهاي بعدي باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدي داشته باشند، وظیفه عمـومی تلقـی مـی   

اینرو فعالیتهاي اقتصادي و غیر اقتصادي که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمـه پیـدا   
شرکت هاي ایرانی به طور سنتی با فشارها و الزامات قانونی کمی براي رعایت مسائل  .ند را ممنوع کرده استک

زیست محیطی و  افشاء اطالعات زیسـت محیطـی و اجتمـاعی مواجـه هسـتند و از طرفـی چنانچـه قـادر بـه رفـع           
  .مشکالت زیست محیطی نباشند تمایلی به افشاي این اطالعات نخواهند داشت

وضع و اصالح قوانین . رخی از قوانین و مقررات صنایع آالینده محیط زیست نیازمند بازبینی و اصالح استب
منجر به پیگیري و توجه بیشتر شرکت ها نسبت به جلوگیري از ایجاد آالینده ها یا کاهش آنها و ارائه گزارش 

هاي به کار گرفته شده براي جلوگیري درباره وضعیت عملکردشان در مورد نحوه برخورد با آالینده ها و روش
  .یا کاهش آلودگی خواهد شد

به نهادها و مراجع ذیصالح پیشنهاد می شود سازوکارهاي مرتبط با افشاي بیشتر اطالعات زیست محیطی و 
اجتماعی را در گزارشهاي ساالنه شرکتها بهبود بخشند تا از این طریق کیفیت و قابلیت اتکاء اطالعات تقویت 

  .شود
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تر براي استفاده کننـدگان و افـزایش امکـان     شود از طریق فراهم کردن گزارش هاي جامع به مدیران پیشنهاد می
درك اطالعات توسط ذینفعان از اطالعات ترکیبـی، جـداول و نمودارهـا نیـز بـه منظـور افـزایش سـطح افشـاي          

ی ذینفعـان و افـزایش پاسـخگویی    اطالعات زیست محیطی و اجتماعی و در نتیجه تأمین بیشتر نیازهـاي اطالعـات  
  .شرکت استفاده نمایند
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