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ارزیـابی اهمیـت صـــورت های مالی
با استفاده از بیانیه ی کاربردی شماره ی 2
هیئت استانداردهای حسابداری استرالیا
آوریل 2019

مرور کلی و اهداف 
هم اینک ریسک های مرتبط با آب و هوا و دیگر 
صورت های  از  بیرون  عمدتا  نوظهور  ریسک های 
اساسا  اگر  البته  می گیرند،  قرار  بحث  مورد  مالی 
این حال، همان طور  با  بگیرند!  قرار  بحث  مورد 
هیئت   2 شماره ی  کاربردی  بیانیه ی  در  که 
 )AASB( استرالیا  حسابداری  استانداردهای 
اهمیت1"  درباره ی  قضــاوت  "اِعمال  عنوان  با 
خارجی  عوامل  است،  شده  ذکر    )ABS/PS2(
آن  در  تجاری  واحد  که  صنعتی  همچون  کیفی 
فعالیت می کند، و انتظارات سرمایه گذاران ممکن 
است باعث شوند چنین ریسک هایی "با اهمیت" 
قلمداد شوند و افشای آنها را صرف نظر از تاثیرات 

عددی آنها ایجاب کند.

درباره ی  سرمایه گذار2"  "بیانیه های  به  توجه  با 
در  هوا  و  آب  با  مرتبط  ریسک های  اهمیت 
اهمیت  تعریف  اثر  سرمایه گذاران،  تصمیم گیری 
واحدهای  که  است  این    ABS/PS2 بیانیه ی  و 
مرتبط  ریسک های  با  نمی توانند  دیگر  تجاری 
صرفا  گویی  که  کنند  رفتار  چنان  هوا  و  آب  با 
موضوعی است که به مسئولیت اجتماعی شرکتی 
این  باشد  نیاز  است  ممکن  و  می شود،  مربوط 
خود  مالی  صورت های  متن  در  نیز  را  ریسک ها 
در  که  تجاری  واحد  یک  مثال،  کنند.  منظور 
تاثیر  تحت  احتماال  که  می کند  فعالیت  صنعتی 
ارزیابی  است،  هوا  و  آب  با  مرتبط  ریسک های 
می کند که الزم نیست در آزمون کاهش ارزش3  
دارایی های خود مفروض مشخصی را درباره ی این 
ریسک ها لحاظ کند. با این حال، با مد نظر قرار 
دادن دیدگاه های سرمایه گذاران درباره ی اهمیت 
تصمیمات  در  هوا  و  آب  با  مرتبط  ریسک های 
که  معقولی  انتظارات  نیز  و  سرمایه گذاری شان 
سرمایه گذاران برای تاثیرگذاری این ریسک ها بر 
واحد تجاری دارند، واحد تجاری با اعمال بیانیه ی 

مفروضاتش  که  می کند  برآورد   ABS/PS2

درباره ی ریسک های مرتبط با آب و هوا با اهمیت 
هستند و باید به دقت افشا شوند. حتی اگر مبالغ 
شناسایی شده در صورت های مالی تحت تاثیر این 

مسئله قرار نگیرند.

استرالیا  حسابداری  استانداردهای  هیئت 
و  حسابرسی  استانداردهای  هیئت  و   )AASB(
دارند  انتظار   )AUASB( استرالیا  اطمینان بخشی 
هنگام  حسابرسان  و  تهیه کنندگان  مدیران،  که 
تهیه ی و حسابرسی صورت های مالی میان دوره ی 
مد  را   APS/PS2 مالی  سال  پایان  و  شش ماهه 
الزامی  رهنمود  این  چند  هر  دهند.  قرار  نظر 
نیست، ولی نمایانگر بهترین تفسیر رویه ی هیئت 
از   )IASB( حسابداری  استانداردهای  بین المللی 
موضوع "اهمیت" است. البته واحدهای تجاری در 
استرالیا هم اینک نیز اگر بعضی از موارد الزم را 
افشا نکنند، ممکن است تحت پیگرد قضایی قرار 

گیرند.

پیشنهادهای کلیدی
مالی  صورت های  تهیه کننده ی  تجاری  واحدهای 
طبق استانداردهای حسابداری استرالیا باید موارد 

زیر را مد نظر قرار دهند:
انتظار  می توانند  منطقا  سرمایه گذاران  آیا   
داشته باشند که ریسک های نوظهور، از جمله، 
بر  می توانند  هوا،  و  آب  با  مرتبط  ریسک های 
مبالغ و افشائیات ارائه شده در صورت های مالی 
تاثیر بگذارند و نشانگر اهمیت این اطالعات در 

تصمیم گیری های شان بوده اند یا نه؛ و 
ریسک های  تاثیرات  به  مربوط  افشائیات  کدام   
مرتبط با آب و هوا و دیگر ریسک های نوظهور 
مالی،  صورت های  تهیه ی  مفروضات  درباره ی 
 APS/PS2 در  ارائه شده  رهنمود  به  توجه  با 
آن طور که در درخت تصمیم گیری نمودار 1 
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نمودار 1 – مالحظات ارزیابی اهمیت با  مالی  در صورت های  است،  شده  ارائه  اختصار  به 
اهمیت هستند.

مرتبط  مالی  صورت های  الزامات  به  پیشنهادها  این 
هستند و ضرورت مد نظر دادن تعهدات گزارشگری در 
دیگر بخش های گزارش ساالنه، از قبیل بررسی عملیاتی و 
مالی / گزارش مدیریتی یا بیانیه ی راهبری شرکتی، را نفی 
نمی کنند. متقابال، افشائیات صورت گرفته در دیگر اسناد 
جای افشائیاتی را پر نمی کنند که باید در متن صورت های 

مالی انجام شوند و مورد حسابرسی قرار گیرند.

حسابرسان صورت های مالی نیز می توانند موارد زیر را 
مد نظر قرار دهند:

ریسک مرتبط با آب و هوا و دیگر ریسک های نوظهور   
به عنوان بخشی از برنامه ی ارزیابی ریسک واحدهای 
تجاری در رعایت استاندارد حسابرسی 315 استرالیا 
اهمیت  با  تحریف  ریسک های  ارزیابی  و  "شناسایی 

آن4"  محیط  و  تجـــاری  واحد  شناخت  طریق  از 
)ASA 315(. در صورتی که صورت های مالی شامل 
باشند،  اهمیت  با  تحریف  ارزیابی شده ی  ریسک 
حسابرسی  استاندارد  رعایت  با  حسابرس  گاه  آن 
ریسک های  به  حسابرس  "اظهارنظر  استرالیا   330
به ریسک های تحریف   )ASA 330( ارزیابی شده5" 

با اهمیت واکنش مناسب نشان خواهد داد.
ریسک های  دیگر  و  هوا  و  آب  تغییرات  ریسک  آیا   
جمله  از  حسابداری،  برآوردهای  برای  نوظهور 
مفروضات به کار رفته برای برآورد ارزش منصفانه و 
بالقوه، بر اساس استاندارد حسابرسی  کاهش ارزش 
و  حسابداری  برآوردهای  "حسابرسی  استرالیا   540
و  اهمیت  حائز   )ASA 540(  " مربوط6  افشائیات 

مربوط هستند یا نه.

ریسک های مرتبط با آب و هوا کدامند؟ و چرا با 
دیگر ریسک های نوظهور تفاوت دارند؟

حوادث  ریسک های  هوا،  و  آب  با  مرتبط  ریسک های 

و  آب  الگوهای  در  تغییر  مزمن،  یا  حاد  طبیعی 
هوایی و فناوری مربوط، تغییر در بازار و قوانین و 
تغییرات در سیاست های دولت را شامل می شوند. 
در حالی که ریسک های نوظهور دیگری، همچون، 
سایبری  امنیت  ریسک های  اطالعات،  رفتن   لو 
گسترده تری  نظارتی  و  فناوری  ریسک های  و 
واحدهای  برای  است  ممکن  که  دارند  وجود  نیز 
سرمایه گذاران  ولی  باشند،  اهمیت  با  تجاری 
به  را  هوا  و  آب  با  مرتبط  ریسک های  مشخصا 
تصمیم گیری های شان  در  که  ریسک هایی  عنوان 
به کار برده می شوند شناسایی می کنند. ولی آن 
اندازه ی کافی در  باید این ریسک ها به  چنان که 
داده  قرار  توجه  مورد  ساالنه  مالی  گزارش های 

بیمه گران  بستانکاران،  سرمایه گذاران،  نمی شوند. 
بیشتر  روز  به  روز  بالقوه  و  فعلی  مشتریان  و 
افشا و مدیریت  را درباره ی  اطالعات مشخص تری 
مرتبط  ریسک های  زمینه ی  در  تجاری  واحدهای 
با آب و هوا طلب می کنند. شواهد این خواسته ی 
بدان ها  اخیرا  که  زیر  ابتکارات  در  سرمایه گذاران 

دست زده اند مشهود است:
اوایل امسال )2019(، هفت سازمان سرمایه گذار   
و  آب  تغییرات  در  سرمایه گذار  "گروه  جمله  از 
"اصول   ،) نیوزیلند7  استرالیا/   ،IGCC( هوایی" 
مالی  "ابتکار  و   )PRI( مسئول8"  سرمایه گذاران 
متحد9"  ملل  سازمان  محیطی  زیست  برنامه ی 
"بیانیه ی  توجیهی  گزارش   )UNEP FI(

انتظارات سرمایه گذاران
آیا سرمایه گذاران می توانند به طور منطقی انتظار داشته باشند که ریسک های مرتبط با آب و 
هوا یا دیگر ریسک های نوظهور اثر با اهمیت بر واحد تجاری دارند و آیا این ریسک ها به جای 

اثر کّمی بر صورت های مالی به طور کیفی بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر می گذارند؟

بله

بله بله

خیر

خیرخیر

ارزیابی واحد تجاری
آیا ریسک های مرتبط با آب و هوا یا دیگر 

ریسک های نوظهور احتماال اثر با اهمیتی بر 
شرایط مشخص واحد تجاری دارند؟

ارزیابی واحد تجاری
آیا این ریسک ها هیچ تاثیری بر مبالغ 

شناسایی شده یا افشاءشده در صورت های 
مالی دارند؟

افشاء نیاز نیست

هنگامی که مبالغ 
تعیین شده شناسایی 
شدند ریسک ها در 

نظر گرفته می شوند و 
افشائیات مربوط انجام 

می شوند

افشائیات مربوط را 
تعیین کنید

مفروضات را 
توضیح بدهید
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سرمایه گذار جهانی خطاب به دولت ها در زمینه 
تغییرات آب و هوایی10" منتشر کردند؛

شرکت سرمایه گذاری بلک راک11 )پذیرفته شده   
مباشرت  رویکرد  نیویورک(  سهام  بورس  در 
ریسک  به  پرداختن  در  خود  سرمایه گذاری 

مرتبط با آب و هوا را منتشر کرد12 ؛
شرکت های سرمایه گذاری ونگارد و بلک راک و   
مربوط  موارد  افشائیات  خواستار   HSBC بانک 
به آب و هوا شدند و از سرمایه گذاران خواستند 
تا ریسک مربوط با آب و هوا را در تصمیمات 

سرمایه گذاری خود لحاظ کنند13 ؛
تالش  وایت هیون14  سهامداران  از  گروهی   
کنند  صادر  عادی  قطعنامه ای  کردند 
دستورجلسه ی  در  شرکت  آن  طبق  که 
سال  برای  خود  ساالنه ی  عمومی  مجمع 
درباره ی   2018 ژوئن   30 به  منتهی  مالی 
هوا  و  آب  با  مرتبط  ریسک های  افشائیات 

کند؛ ارائه  اطالعاتی 
صندوق های بزرگ خواستار گزارش وضعیت آب   
اقدامات دادگاه های  از  و هوایی به عنوان یکی 

نمودار 2 – قضاوت کردن درباره ی اهمیت در صورت های مالی طبق 
استانداردهای حسابداری استرالیا

خود شدند؛ و
هشتم آگست 2017 گروه داوطلبانه ی  "عدالت   
دو  از  نمایندگی  به  استرالیا15"  زیست محیطی 
دعوی  یک  استرالیا  کامن ولث  بانک  سهامدار 
این  در  کرد.  مطرح  بانک  این  علیه  قضایی 
آب  با  مرتبط  ریسک های  استدالل شد  پرونده 
و هوا، ریسک های مالی مهمی را برای این بانک 
و مشتریان آن ایجاد می کنند، و این که بانک 
از  منصفانه  و  درست  ارائه ی چشم انداز  عدم  با 
افشای  به سبب  مالی خود  عملکرد  و  وضعیت 
قانون تجارت مصوب سال  این ریسک،  ناکافی 
2001 را نقض کرده است. این پرونده پس از 
آن که بانک کامن ولث در گزارش ساالنه ی خود 
در چندین صفحه به بحث درباره ی موضوعاتی 
افشائیات  "کارگروه  پیشنهادهای  با  مطابق 
پس  پرداخت،   " هوا16  و  آب  با  مرتبط  مالی 

گرفته شد.

هیئت   2 شماره ی  کاربردی  بیانیه ی 
عنوان  با  استرالیا  حسابداری  استانداردهای 

و  اهمیت" چیست؟  "قضاوت کردن درباره ی 
چگونه برای افشای ریسک های مرتبط با آب و 
هوا و دیگر ریسک های نوظهور به کار می رود؟

نیست.  اجباری   )APS/PS2( بیانیه  این  الزامات 
هیئت  و  هیئت  این  رهنمود  نمایانگر  ولی 
استانداردهای بین المللی حسابداری برای قضاوت 
درباره ی اهمیت است که استانداردهای حسابداری 
استرالیا اجرای آن را هنگام تهیه ی صورت های مالی 
در انطباق با این استانداردها ضروری ساخته است. 
این بیانیه فقط درباره ی صورت های مالی مصداق 
پیدا می کند و درباره ی دیگر اطالعات ارائه شده در 
طور  همان  نمی شود.  برده  کار  به  ساالنه  گزارش 
که در استاندارد حسابداری شماره ی 101 استرالیا 
)AASB 101( و استاندارد بین المللی حسابداری 
ارائه ی صورت های مالی، و   ،)IAS 1( 1 شماره ی
بیانیه )APS/PS2(، توضیح داده شده است،  این 
یا  است که حذف  اهمیت  با  اطالعات در صورتی 
بر  که  استفاده کنندگان  تصمیمات  بر  آن  تحریف 
تجاری  واحد  یک  درباره ی  مالی  اطالعات  مبنای 
مشخص می گیرند، تاثیر بگذارد. در استانداردهای 
ارائه ی صورت های مالی )AASB 101/IAS 1( در 
تعریف اهمیت تاکید می شود که ارزیابی بر مبنای 
اندازه )کمی( و ماهیت )عوامل کیفی( یا ترکیبی 
 )APS/PS2( از هر دو صورت می گیرد. این بیانیه
نیز تاکید دارد که یک قلم اطالعات ممکن است 
تصمیمات استفاده کنندگان اصلی را صرف نظر از 
اندازه ی آن تحت تاثیر قرار دهد، هر چند ممکن 
یابد،  تقلیل  تا صفر  آستانه ی کمی حتی  تا  است 
اطالعات  اصلی  استفاده کنندگان  که  وقتی  مثل 
مربوط قصد دارند یک معامله، رویداد یا شرایطی 

دیگر را به دقت مورد بررسی قرار دهند.

مثال K در این بیانیه )APS/PS2( نشان می دهد 
که  صنعتی  همچون  بیرونی  کّمی  عوامل  که 
انتظارات  و  می کند،  فعالیت  آن  در  تجاری  واحد 

  در نظر گرفتن اهمیت هنگامی 
که افشــا در صورتهای مالی 

دستوری است! 

  بیانیــه ی APS/PS2 را فقط 
به دلیل این که غیردستوری 

است نمی توان نادیده گرفت

 بیانیه ی APS/PS2 رهنمودی 
درباره ی الزاماتی که دستوری 

است ارائه می کند

دستوری

غیر دستوری

تعریف جدید اهمیت

بیانیه  شماره ی 2
AASB/IASB

استاندارد ارائه ی صورتهای مالی
AASB 101/IAS 1
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سرمایه گذاران، هنگام قضاوت درباره ی اهمیت به 
منظور رعایت الزامات افشا در صورت های مالی مد 
نظر قرار می گیرند. هر چند این مثال به بانک ها 
واحدهای  برای  اندازه  همان  به  می شود،  مربوط 
تجاری که در معرض ریسک های مربوط به آب و 
هوا قرار دارند نیز حائز اهمیت است. در این مثال، 
واحد تجاری در صنعتی مشغول به فعالیت است 
که در معرض بدهی نشات گرفته از کشوری قرار 
دارد که در حال حاضر اقتصاد ملی آن معضالت 
واقعیت  این  می کند.  تجربه  را  شدیدی  مالی 
است  ممکن  نیز  بین المللی  بانک های  دیگر  که 
تجربه ی چنین بدهی را داشته باشند، این انتظار 
معقول را به وجود می آورد که بانک گزارشگر نیز 
ممکن است در معرض چنین ریسکی قرار داشته 
باشد. این عوامل کیفی بیرونی در ارزیابی این که 
برای  ریسکی  چنین  تجربه ی  نداشتن  افشای  آیا 
بانک گزارشگر اهمیت دارد یا نه، مد نظر قرار داده 

می شود.

همان طور که در بخش قبل ذکر شد، هم اینک 
ریسک های  برای  مشابهی  بیرونی  کیفی  عوامل 
ممکن  و  هستند،  مطرح  هوا  و  آب  به  مربوط 
برای  نیز  نوظهور  ریسک های  دیگر  است 
در  باشند.  مطرح  خاصی  تجاری  واحدهای 
آب  با  مرتبط  مالی  افشائیات  کارگروه  گزارش 
به عنوان  زیر  تجاری  واحدهای   )TCFD( و هوا 
دارد  احتمال  که  شده اند  معرفی  واحدهایی 
تحت تاثیر ریسک های مربوط به آب و هوا قرار 

باشند: داشته 
بانک ها،   – مالی  بخش  تجاری  واحدهای   
)شرکت های  دارایی ها  مالکان  بیمه،  گروه های 

سرمایه گذاری(، و مدیران دارایی ها، و 
انرژی،    – مالی  غیر  بخش  تجاری  واحدهای   
حمل و نقل، مصالح و ساختمانی و کشاورزی، 

مواد غذایی و محصوالت جنگلی.

با توجه به عوامل بیرونی که در بخش قبل عنوان 
یادشده  فعال در صنایع  تجاری  واحدهای  شدند، 
تعیین  را  اهمیت  با  موارد  افشای  که  باال  در 
می کنند، احتمال دارد به این ارزیابی برسند که آیا 
ریسک مرتبط با آب و هوا را در ارزیابی های خود 
از کاهش ارزش دارایی ها مد نظر قرار داده اند یا نه، 
و چگونه این کار را کرده اند، و نیز این که چگونه 
ریسک های مرتبط با آب و هوا بر دیگر تصمیمات 
اندازه گیری  یا  شناسایی  با  رابطه  در  اتخاذشده 
تاثیرگذار  آنها  مالی  صورت های  در  موارد  دیگر 
حتی  مسئله  این  ببینید(.  را  بعد  )بخش  بوده اند 
ارزش  کاهش  گونه  هیچ  تجاری  واحد  که  وقتی 
در صورت های  را  مرتبط  تاثیرات  دیگر  یا  دارایی 
)مانند  دارد  وجود  نمی کند  شناسایی  خود  مالی 

.)K مثال

آب  با  مرتبط  محتوای  از  باال  سطح  بررسی  یک 
داد  نشان   2018 ساالنه ی  گزارش های  در  هوا  و 
ریسک مرتبط با آب و هوا در حال در نظر گرفته 
شدن است، هر چند در صورت های مالی منعکس 
نمی شود. هم اینک اکثریت افشائیات مرتبط با آب 
و هوا در گزارش های ساالنه، و عمدتا در گزارش 
راهبری  بیانیه های  و  مجمع  به  مدیره  هیئت 
شرکتی و نه در صورت های مالی، ارائه می شوند. 
در حالی که به کار بردن تعریف اهمیت و اصول 
تا  می شود  باعث   APS/PS2 بیانیه ی  در  مندرج 
بعضی از واحدهای تجاری پاره ای از این اطالعات 
را در صورت های مالی خود ارائه کنند. مثال، یک 
واحد تجاری ممکن است مجبور شود قضاوت خود 
را این گونه توضیح دهد که لحاظ کردن تغییر آب 
و هوایی در مفروضات کاهش ارزش دارایی هایش 
برآوردهای  چگونه  یا  است،  نبوده  ضروری 
تعدیالت  پیش بینی شده،  آتی  نقدی  جریان های 
یا عمرهای مفید تحت  تنزیل  نرخ های  با  ریسک 
تاثیر تغییر آب و هوایی قرار گرفته یا نگرفته است. 

واحدهای تجاری بخش مالی می توانند تا جایی 
که سرمایه گذاری یا پرتفوی وام شان در معرض 
میزانی  به  و  می گیرد  قرار  هوایی  و  آب  ریسک 
دارایی ها  این  ارزش گذاری  در  ریسک  این  که 
دهند.  قرار  نظر  مد  را  افشا  است،  شده  لحاظ 
صورت های  همراه  یادداشت های  در  افشائیات 
مشخصی  مفروضات  و  مسائل  بر  باید  مالی 
در  مندرج  مربوط  مبالغ  با  که  باشند  متمرکز 
صرفا  نباید  و  باشند،  مرتبط  مالی  صورت های 

باشند.  مکررات  تکرار 

که  می شوند  مشخص  حوزه هایی  بعد،  بخش  در 
شوند.  متاثر  افشائیات  این  از  بسیار  است  ممکن 
به  تجاری  واحد  کلی  رویکرد  درباره ی  نظرات 
ریسک های مرتبط با آب و هوا و دیگر ریسک های 
اسناد دیگری  و  است در گزارش ها  تجاری ممکن 
غیر از صورت های مالی از جمله گزارش تفسیری 
اهمیت  درباره ی  قضاوت  شوند.  افشا  نیز  مدیریت 
موضوعات همچنین ممکن است به افشای اطالعاتی 
آنها  افشای  بینجامد که استانداردهای حسابداری 
بند  در  که  طور  همان  است.  ندانسته  ضروری  را 
مالی  ارائه ی صورت های  استاندارد حسابداری   31
در  و  شده  داده  توضیح   )AASB 101/IAS 1(
مثال C بیانیه ی کاربردی تبیین شده است، واحد 
تجاری این مسئله را بررسی می کند که آیا نسبت 
استانداردهای  که  کند  اقدام  اطالعاتی  ارائه ی  به 
است  نکرده  مشخص  را  آنها  استرالیا  حسابداری 
درک  برای  اطالعات  آن  که  این  به  منوط  نه،  یا 
تاثیرات معامالت خاص، دیگر رویدادها و شرایط، 
نقدی  جریان  و  مالی  عملکرد  مالی،  وضعیت  بر 

واحد تجاری ضروری باشند.

مالحظات گزارشگری مالی 
الزامات مالی بالقوه ی ریسک های مرتبط با آب و 
هوا و دیگر ریسک های نوظهور ممکن است موارد 
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حسابدار

نمایه ی 1- تاثیرات ریسک های مرتبط با آب و هوا بر صورت های مالی
تاثیر بر گزارشگری مالی استاندارد حسابداری

AASB 101/IAS 1
ارائه ی صورت های مالی

در بند 112 این استانداردها، ارایه ی یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی به منظور ارائه ی اطالعات مربوط که در جایی دیگری در 
صورت های مالی افشا نمی شوند ولی فهم آنها با اهمیت است، الزامی دانسته شده است. در زمینه ی ریسک های مرتبط با آب و هوا، اطالعات 
در صورتی با اهمیت هستند که سرمایه گذاران به طور معقول بتوانند انتظار داشته باشند که ریسک های مرتبط با آب و هوا و دیگر ریسک های 
نوظهور بر واحد تجاری تاثیر قابل توجهی دارند و تصمیم گیری های سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهند. مثال شاید الزم باشد واحد تجاری 
توضیح دهد آیا ریسک های مرتبط با آب و هوا را در محاسبه ی کاهش ارزش دارایی ها مد نظر قرار داده است و چگونه این کار را کرده است. حتی 
با این که طبق AASB 136/IAS 36 افشای این مورد الزامی نیست. اگر دیگر واحدهای تجاری فعال در آن صنعت در دفاتر خود به کاهش ارزش 
دفتری اذعان کرده باشند و سرمایه گذاران خواستار افشای اطالعات درباره ی این موضوع شده باشند که آیا ریسک های مرتبط با آب و هوا ارزش 

دفتری دارایی های شناسایی شده در صورت های مالی را تحت تاثیر قرار داده است یا نه، باید در صورت های مالی ارائه شود. 

AASB 136/IAS 36 
کاهش ارزش دارایی ها

در صورتی که در محاسبات کاهش ارزش دارایی ها، تاثیر ریسک های مرتبط با آب و هوا مد نظر قرار نگیرد، ممکن است در ارزش دفتری 
دارایی هایی از قبیل دارایی های ثابت مشهود، دارایی های شناسایی شده در رابطه با منابع معدنی، دارایی های نامشهود و سرقفلی بیش نمایی 
شود. قرار گرفتن یک واحد تجاری در معرض ریسک های مرتبط با آب و هوا ممکن است شاخصی باشد که نشان دهد ارزش یک دارایی یا 
گروهی از دارایی ها کاهش یافته است، و نیز بر برآورد جریان نقدی آتی ورودی و خروجی که برای محاسبه ی مبالغ بازیافت تاثیر می گذارند. 
در این استانداردها افشای مفروضات اصلی درباره ی برآورد جریان نقدینگی پروژه ها و نیز رویکرد مدیریتی برای مشخص کردن ارزش 
اختصاص یافته به این مفروضات، به ویژه در رابطه با سرقفلی یا دارایی های با عمر نامحدود الزامی است. در حالی که ریسک های مرتبط با آب 
و هوا ممکن است بر عملیات واحد تجاری تاثیر بسزایی داشته باشند، اطالعات مربوط به نحوه ی لحاظ کردن این ریسک ها در محاسبه ی 
مبالغ قابل بازیافت ممکن است برای استفاده کنندگان صورت های مالی با اهمیت باشند. این مسئله به ویژه درباره ی دارایی های بلندمدت و 
دارایی های مشخص شده در ارتباط با منابع معدنی مصداق دارد. در صنایع استخراجی، سرمایه گذاران ممکن است بخواهند بدانند آیا یک 
واحد تجاری تاثیرات ریسک های مرتبط با آب و هوا را در تصمیم گیری برای ادامه ی استخراج یا تعیین ارزش مناطق خاص مورد عالقه ی 

خود مد نظر قرار داده است یا نه.

AASB 116/IAS 16 
دارایی های ثابت مشهود، و
AASB 138/IAS 38

دارایی های نامشهود

ریسک های مرتبط با آب و هوا، عالوه بر کاهش ارزش دارایی ها، ممکن است بر موارد زیر نیز تاثیر بگذارند:
	 این که آیا صرف هزینه های مشخصی تعریف یک دارایی را توجیه می کند؛ و از این رو، می توان آن را مثال به عنوان

دارایی های ثابت مشهود یا دارایی نامشهود مورد شناسایی قرار داد یا نه؛ و
	.برآورد عمر مفید دارایی ها، و از این رو مبلغ استهالک دارایی های مشهود و نامشهود که هر سال مشخص می شود

AASB/IFRS 13
اندازه گیری ارزش 

منصفانه

این استانداردها واحدهای تجاری را ملزم می کند تا مفروضات مهم مورد استفاده را در مواردی که دارایی ها به ارزش منصفانه مورد شناسایی قرار 
می گیرند، افشا کنند. وقتی ارزش منصفانه ی یک دارایی مشخص تحت تاثیر ریسک های مرتبط با آب و هوا قرار می گیرد، ممکن است واحد 
تجاری الزم باشد افشا کند که یک ریسک مرتبط با آب و هوا چگونه در محاسبات لحاظ شده است. واحدهای تجاری که در بخش هایی فعالیت 
می کنند که به شدت تحت تاثیر ریسک های مرتبط با آب و هوا قرار دارند، باید صرف نظر از تاثیرات کمی، مفروضات خود را درباره ی ریسک های 

مرتبط با آب و هوا افشا کنند.

AASB/IFRS 9
ابزارهای مالی، و
AASB/IFRS 7

ابزارهای مالی: افشاء

در الزامات کاهش ارزش دارایی ها از اطالعات معطوف به آینده برای شناسایی زیان های اعتباری مورد انتظار استفاده می شود. هنگام تصمیم گیری 
درباره ی این که آیا ریسک اعتباری از زمان شناسایی اولیه به شدت افزایش یافته است یا نه، هر گونه تغییرات نامساعد واقعی یا پیش بینی شده در 
محیط نظارتی، اقتصادی یا فناوری وام گیرنده که به تغییر قابل توجه در توانایی وام گیرنده برای برآورده ساختن تعهدات بدهی خود منجر شوند، 
باید مد نظر قرار داده شوند. وقتی بانک ها در پروژه ها سرمایه گذاری می کنند یا به کسب و کارهای متاثر از ریسک های مرتبط با آب و هوا پول قرض 
می دهند، باید این مسئله را در نظر بگیرند که قرار گرفتن در معرض چنین ریسک هایی چگونه زیان های اعتباری پیش بینی شده ی این وام ها یا 
سرمایه گذاری ها را تحت تاثیر قرار می دهند. مثال، اگر یک واحد تجاری به شدت در معرض پروژه های سوخت فسیلی قرار داشته باشد، باید گستره ی 
این در معرض قرار گرفتن را مشخص کند و بگوید که چگونه ریسک های مرتبط با آب و هوا مبالغ شناسایی شده در صورت های مالی اش را ممکن 
است تحت تاثیر قرار دهند. موسسات بازنشستگی و شرکت های بیمه نیز ممکن است سرمایه گذاری هایی را در صنایع در اختیار داشته باشند که این 
سرمایه ها ممکن است تحت تاثیر ریسک های مرتبط با آب و هوا قرار بگیرند و از این رو در معرض ریسک قیمتی در رابطه با این سرمایه گذاری ها قرار 
بگیرند. AASB/IFRS 7 افشای قرار گرفتن واحد تجاری در معرض ریسک های ابزارهای مالی، اهداف واحد تجاری در مدیریت کردن این ریسک ها، و 
تغییرات ایجادشده در مقایسه با دوره های قبل را الزامی می داند. اطالعات کمی از قبیل تحلیل سرمایه گذاری های صنعت/ بخش ممکن است مشخصا 
آن بخش هایی را مشخص کنند که در معرض ریسک های مرتبط با آب و هوا قرار می گیرند و سیاست واحد تجاری را برای محدود کردن قرار گرفتن 

واحد تجاری در معرض این بخش ها را توضیح دهند.

AASB 137/IAS 37
ذخایر، بدهی های 

احتمالی و دارایی های 
احتمالی

واحدهای تجاری را ملزم می کند ماهیت هر گونه بدهی احتمالی را به اختصار توضیح دهند و بگویند برآورد تاثیرات مالی آن در کجا 
قابل اجراست، و ابهامات مرتبط با جریان خروجی منابع برای تسویه ی تعهدات را مشخص کنند. ریسک ها و ابهامات احتمالی مرتبط با 
آب و هوا نیز ممکن است در تعیین بهترین برآورد یک ذخیره مد نظر قرار داده شوند. واحدهای تجاری باید مفروضات مهم صورت گرفته 
درباره ی رویدادهای آینده را افشا کنند و شاید الزم باشد این افشائیات در تبیین این که چگونه ریسک های مرتبط با آب و هوا در تعیین 

بهترین برآورد ذخایر لحاظ شده اند، گنجانده شوند. ریسک های مرتبط با آب و هوا ممکن است تاثیرات زیر را داشته باشند:
	 شناسایی ذخیره ی یک قرارداد زیان بار یا درآمدهای احتمالی یا هزینه های افزایش یافته در موقعیت های متفاوت که ریسک های

مرتبط با آب و هوا مسبب آن هستند؛
	 افزایش ذخیره های شناسایی شده برای تغییر کاربری یک کارخانه یا جبران خسارت زیست محیطی در صنایع استخراجی به

سبب تغییرات نظارتی یا کوتاه شدن دوره ی یک پروژه؛
	 افشای یک بدهی احتمالی برای یک دادخواهی احتمالی و جریمه ها / مجازات های نظارت های زیست محیطی سخت گیرانه تر

یا دیگر نظارت ها.
*: AASB استانداردهای حسابداری استرالیا / IAS استانداردهای بین المللی حسابداری / IFRS استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
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محدود  موارد  این  به  البته  شود.  شامل  را  زیر 
نمی شود:

کاهش ارزش دارایی ها،  
تغییر در عمر مفید دارایی ها،  

به  دارایی ها  منصفانه ی  ارزش  در  تغییر   
دیگر  و  هوا  و  آب  با  مرتبط  ریسک های  دلیل 

ریسک های نوظهور،
افزایش بهای تمام شده و/یا کاهش تقاضا برای   
کاهش  محاسبات  که  خدمات  و  محصوالت 
ارزش دارایی ها را تحت تاثیر قرار می دهند و/

یا مستلزم شناسایی شروط قراردادهای سنگین 
است،

شروط بالقوه و بدهی های احتمالی جریمه ها و   
مجازات ها، و 

دیگر  و  ها  وام  اعتباری  زیان های  تغییرات   
دارایی های مالی.

ارزیابی  مالحظات  از  بهره گیری  با   1 نمایه ی  در 
اهمیت )نمودار 1( در این باره بحث می شود که 
ویژه  به  هوا  و  آب  با  مرتبط  ریسک های  چگونه 
قرار  تاثیر  را تحت  ممکن است صورت های مالی 
ممکن  حسابداری  استانداردهای  کدام  و  دهند، 

است نیاز به بررسی داشته باشند.

مالحظــات اطمینان بخشــی و خدمــات 
حسابرسی مستقل

با  ارتباط  در   APS/PS2 بیانیه ی  رهنمود  طبق 
می رود  انتظار  حسابرسان  از  مرتبط،  ریسک های 
را مد  با آب و هوا  الزامات ریسک های مرتبط  تا 
چگونه  بگویند  و  کنند  درک  و  دهند  قرار  نظر 
تحت  را  آنان  کار  روند  و  فعالیت  ریسک ها  این 
ریسک  یک  که  صورتی  در  می دهند.  قرار  تاثیر 
مرتبط با آب و هوا تاثیر قابل توجهی بر یک واحد 
تجاری داشته باشد، از حسابرسان انتظار می رود 
این مسئله را مد نظر قرار دهند که آیا صورت های 

مالی این مسئله را مطابق با چارچوب گزارشگری 
مالی قابل اجرا به شکل مناسبی منعکس می کنند 
یا نه. سپس این اطالعات بر اساس استانداردهای 
حسابرسی استرالیا )ASAs( مورد حسابرسی قرار 
خواهد گرفت. حسابرسان برای این که با اطمینان 
کنند  درک  باید  کنند  رسیدگی  مسائل  این  به 
با وظایف  با آب و هوا  که چگونه ریسک مرتبط 
قانونی و تخصصی فعلی آنان ارتباط پیدا می کند. 
حسابرسانی که ریسک مرتبط با آب و هوا را مد 
نظر قرار نمی دهند ممکن است با افزایش احتمال 
مداخالت قانونی و فشار سهامداران روبه رو شوند. 
این ارزیابی مد نظر قرار گرفتن جنبه های کیفی 
جمله  از  تجاری  واحد  حسابداری  رویه های 
قضاوت های  در  احتمالی  سوگیری  شاخص های 

مدیریتی را شامل می شود.

حسابرسان با رعایت استاندارد حسابرسی شماره ی 
و  شناسایی  هنگام   ،)ASA 315( استرالیا   315
درک یک واحد تجاری و محیط حاکم بر فعالیت 
آن، در پرتو توجه به فعالیت ها، راهبردها و دیگر 
داخلی  کنترل های  کفایت  و  تجاری  ریسک های 
تجاری،  واحد  آن  ریسک  مدیریت  سامانه های  و 
الزامات توجه به ریسک مرتبط با آب و هوا را مد 
نظر قرار می دهند. این شناخت ممکن است فهم 
الزامات موارد مربوط به ریسک مرتبط با آب و هوا 

به شرح زیر را شامل شوند:
الزامات قانونی   

الزامات بازار   
تعهدات آتی مخارج سرمایه ای؛ و  

برای اهداف و راهبردهای واحد تجاری.  

استاندارد  به کارگیری  با  حسابرسان  بنابراین، 
 )ASA 330( استرالیا  حسابرسی شماره ی 330 
موضوعات  اهمیت  با  تحریف  ریسک های  به 

پاسخی شایسته و درخور خواهند داد.

در حالی که حسابرسان به این مسئله اذعان دارند 
که ریسک مرتبط با آب و هوا ممکن است برای 
مورد  مفروضات  جمله  از  حسابداری،  برآوردهای 
استفاده برای رسیدن به یک برآورد ارزش منصفانه 
و کاهش ارزش های احتمالی دارایی ها، مهم تلقی 
شماره ی  حسابرسی  استاندارد  حسابرسان  شوند، 
برند و  540 استرالیا )ASA 540( را به کار می 

انتظار می رود که:
به  نیل  منظور  به  را  ریسک  ارزیابی  رویه های   
اجرا  به  آن  محیط  و  تجاری  واحد  از  درکی 

درآورند؛
به منظور ارزیابی میزان تخمین ابهام مرتبط با   
را  با اهمیت موضوعات  برآورد، ریسک تحریف 

مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهند؛
آزمون  برای  مناسب  راهبرد  یک  انتخاب  با   
اهمیت  با  تحریف  ارزیابی شده ی  ریسک های 

پاسخ دهند؛
یک ارزیابی کلی از جمله معقول بودن برآورد را   

به اجرا در آورند؛
ارزیابی  را  برآوردها  با  مرتبط  افشائیات  کفایت   

کنند؛
تاییدیه ای مکتوب از مدیریت بگیرند؛  

را  مدیریت  و  راهبری  مسئولیت  که  کسانی  با   
بر عهده دارند، یا با دیگر طرف های مربوط به 
مشخص  موضوعات  درباره ی  مناسب  شکلی 

ارتباط برقرار کنند؛
مبنای نتیجه گیری های خود را درباره ی معقول   
شاخص های  و  حسابداری  برآوردهای  بودن 
که  صورتی  در  احتمالی،   مدیریتی  سوگیری 
چنین سوگیری وجود داشته باشد، در پرونده ی 

حسابرسی ثبت و ضبط کنند.

در صورتی که افشائیات با اهمیت درباره ی ریسک 
مرتبط با آب و هوا صورت بگیرند و هر گونه تاثیر 
مالی در صورت های مالی انعکاس  یابد، آن گاه این 
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اطالعات به عنوان بخشی از حسابرسی ساالنه بر اساس 
استانداردهای حسابرسی استرالیا مورد حسابرسی قرار 
می گیرند. حسابرس با به کارگیری استاندارد حسابرسی 
شماره ی 700 استرالیا )ASA 700( شکل گزارشگری 
و اظهارنظر درباره ی گزارش های مالی، ارزیابی می کند 
با  جنبه های  همه ی  از  مالی  های  صورت های  آیا  که 
چارچوب  الزامات  استانداردهای  با  مطابق  اهمیت 
گزارشگری مالی استرالیا به نحوه مطلوب ارایه شده اند 

یا نه.

حسابرسان دیگر اطالعات ارائه شده در گزارش ساالنه را 
که خارج از محدوده ی صورت های مالی هستند، از جمله 
بررسی مالی و عملیاتی و بیانیه ی راهبری شرکتی را 
برای پیدا کردن موارد مغایر با گزارش مالی یا اطالعاتی 
استاندارد  با  مطابق  حسابرسی  حین  حسابرس  که 
 ،)ASA 720( حسابرسی شمــاره ی 720 اســـترالیا
مسئولیت های حسابرس در رابطه با دیگر اطالعات، به 
دست می آورد، مورد توجه و مداقه قرار می دهند. اگر 
این  یا  را تشخیص دهد  اهمیتی  با  مغایرت  حسابرس 
شکلی  به  اطالعات  دیگر  که  برسد  نظر  به  چنین  که 
نادرست گزارش شده اند، باید به شکلی مناسب در مورد 
آن اظهارنظر کند. در صورتی که افشائیات مرتبط با آب 
و هوا بیرون از محدوده ی گزارش ساالنه صورت بگیرند 
اطالعات  این  درباره ی  و  پایداری(  گزارش  در  )مثال 
نیاز به خدمات گزارش اطمینان بخش باشد، استاندارد 
استرالیا،  اطمینان بخشی  کارهای   3000 شماره ی 
جز  به  اطمینان بخشی  خدمات  از  استفاده  عنوان  با 
تاریخی17   اطالعات  اجمالی  بررسی  یا  حسابرسی 
)ASAE 3000(، را معموال استاندارد قابل اجــرایی 

می دانند.                                                       
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