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نکاتی در مورد گزارشگری ریسک



(narrative)گزارشگری روایی 

صورت های مالی
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(برآوردهاریسکونقدینگیاعتباری،بازار،)ریسکگزارشگری

Corporateشرکتیحاکمیتیاشرکتداریاصولگزارشگری Governance

حاکمیتریسکواجتماعیزیست،محیطریسکگزارشگری



منافع گزارشگری ریسک
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مدیرانعملکردکیفیتبهسرمایهگذاراعتمادافزایش

سکهاریوقوعصورتدرشرکتعملکردازبهتریتصویرارائة

هیأتمدیرهمسئولیتپذیرینشاندادن



(شرکتیحاکمیت)شرکت داریاصولگزارشگری

بامالیِگزارش هایارائةدرخوبحاکمیت

.داردباالییاهمیتکیفیت،

هباخیردهه هایدرشرکتیحاکمیتقواعدافشای

:برمی گرددزیرموارد
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؛(اخوایزبوهرمالینوورلدکامانرون،)شرکتیحاکمیترسوایی های

Hermalin & Weisbach

اهایافشیاوگزارشگریبهملزمراهیأت مدیرهکهگزارشگریمقررات

می کند؛شرکتیحاکمیتقواعد

مدیران؛بهعمدهونجومیپرداخت های

هیأت مدیره هادرجنسیتیتبعیضاصالحبرایاخیرتقاضاهای.



گزارشگری ریسک محیط زیست، اجتماعی و 
ریسک حاکمیت شرکتی
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.داردارزشخلقبرایشرکتقابلیتدرعمدهاینقشریسکهااین•

.شودورمنظبنگاهاستراتژیتدویندرباید(باشدبااهمیتاگر)ریسکسهاین•

سرمایة)رکتشسرمایةواستراتژیبرکهپایدارتوسعةبااهمیتفرصتهایوریسکها•

.شودافشامیبایدمیگذارد،تأثیر(تولیدیسرمایةوانسانیطبیعی،

هروکنداظلحراقبلسالدراستراتژیرعایتنظرازبنگاهعملنحوةمیبایدگزارش•

.دهدتوضیحرافراینداینکارکردراهسربرجدیمانعنوع

راریسکهساینکهاستبنگاههاییدراضافیافزودةارزشازحاکیتجربیمطالعات•

.میکنندلحاظخودبااهمیتریسکهایارزیابیدر
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اینکهنهمیکنیم،صحبتبنگاهسطحدرریسکمورددرکهاستآنحداقلامروز•

.کنیمصحبتآنازدرسکالسهایدرفقطکهباشدموضوعیریسک

باالییمیتاهایراندرریسکگزارشگریبحثبانکها،وضعیتدلیلبهبهویژهامروز•

.استیافته

بنگاههاریسکگزارشگریکهرسیدهجمعبندیاینبهناظرمقاممثابةبهبورسسازمان•

.یابدبهبودمیباید

.استبهترشرکتیحاکمیتمالزمریسکبهترگزارشگری•

تضعیفارآنهارقابتقدرتکهکنندارائهرااطالعاتینیستندعالقهمندشرکتها•

رابالقوهریسکهایندارندعالقهکشورهاسایرمدیرانهمچونایرانیمدیران.میکند

نتیجه.شوندمینگران(مالیوجوهارائهکنندگانبهویژهو)ذینفعانچونکنند،آشکار

درریسکگزارشهایباشد؛«واضحاتتکرار»گزارشهامیشودپیشبینیکهاستآن

.کندنمیتأمینراکسینیازکهبودخواهدژنریکگزارشگری،آغازینسالهای

دگاندریافتکننشودروشنتامیکشدطولسالهاهمایراندردنیا،جایهمهمثل•

.دکننعرضهاطالعاتیچهدارندآمادگیمدیرانودارند،نیازهاییچهاطالعات
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تجربة جهانی
وکردنددنبالجدیترراریسکگزارشگریاستانداردهایاروپادربریتانیاوآلمان•

مؤثربودن»کهکردملزمراشرکتها2003ازشرکتداریاصولقانونبابریتانیا

.کنندگزارشراخودبنگاه«ریسکمدیریترویههای

تهاشرک«فعالیتتداوم»وداخلیکنترلهایبهراریسکمدیریت2013دربریتانیا•

.زدپیوند

اصلیهایریسکازدقیقیارزیابی»میخواهد،مدیرانازبریتانیادرحسابداریمقررات•

ریسکهااینچگونهکنندروشنمالیصورتهایدروآورند،عملبهشرکتپیشروی

«.میشوددادهکاهشیامیشودمدیریت

.میدهدقرارمخاطبرامالیبخش،2008سالازبعدمقرراتعمدة•

•IFRS ریگزارشگمقررات»تنظیمبرایپایهای«مالیابزارهای:افشا»عنوانبا7

.کشورهاستازبسیاریدر«ریسک

درریسکموضوعبه3بازلو2012سالبهمربوط(سرمایهکفایتافشای)2بازل•

.برمیگرددمالینهادهای



1/22/2020 81/22/2020 8 8

.باشدقابلفهمومتعادلروشن،میبایدافشاها•

همةواصلیفعالیتهایهمةشاملوباشدجامعمیبایدافشاها•

.شودریسکها

.دهندارائهرامربوطاطالعاتمیبایدافشاها•

راخودریسکهایچگونهشرکتکهدهدنشانمیبایدافشاها•

.میکندمدیریت

.دباشنسازگاریکدیگربامیبایدزمانطولدرافشاها•

.باشدایسهقابلمقبنگاههاسایرمشابهافشایبامیبایدافشاها•

.شودانجامبهموقعمیبایدافشاها•
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افشاءراهاریسکمدیریتوارزیابیشناسایی،فرایندهایشرکتها•

.نمیکنند

ازهرستیفبیشترنمیدهند؛توضیحراریسکفرایندشرکتها•

.فتهیاکاهشوشناساییشدهکهمیدهندارائهراریسکهایی

تههایکمیخوشحالاندیابد؛بهبودمسائلامیدوارندشرکتها•

میتههایکدرراریسکوگرفته،شکلشرکتهایشاندرریسک

.نمیکننددنبالهیأتمدیرهیاحسابرسی

بخشهایةبقبهکهاست(بانک)مالیبخشگزارشگریفشاراین•

.کنندگزارشراخودریسکهایکهمیآوردفشار



مثال هایی از ریسک های قابل گزارش در صنایع و بنگاه های مختلف
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کاالهایمتقیوارزنرختغییراتخطرمعرضدرکهصنایعیریسک•

.هستنداساسی

.هستندیاسیسیاجغرافیاییریسکمعرضدرکهبنگاههاییریسک•

.راجاستخریسکمعدنی/حفاریشرکتهایدراصلیریسکهای•

افقینفتیدکلبهمربوطکه2010سالدرمکزیکخلیجدرBPنفتیشرکتریسک:مثال

(.بودنکردهگزارشراریسکاینحسابداریهیچ).بودعمیقآبهایدر

هتوسعطرحهایریسکداروسازیشرکتهایاصلیریسک•

(R&D)،شرکتازشکایتریسک.



(Compliance)رعایت مقررات 

11

رعایتهبریسکگزارشگریدرپیشرفتازقابلمالحظهایبخش•
است،رحمطقاعدهازمتابعتچون.برمیگردد(تطبیقیاانطباق)

.کرداستفاده«رعایت»واژةازمیشودبنابراین
.میشوداستفادهپولشوییفراینددرComplianceاز•
Compliance)رعایتمدیر• Officer)رعایتادارةیاواحدو

Compliance Department.

ریسک:بازلتوسط(Compliance)رعایتریسکتعریف•
Complianceبراساسکهمجازاتهاییریسکازاستعبارت

.میشودوضعمقرراتیاقانون
.است«قانونازمتابعت»ازفراترچیزیرعایتالبته•
.مقرراتازتبعیتوتوجهوسودبیناستپلی«رعایت»•



(ادامه)( Compliance)رعایت مقررات 
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حسابرسدارد؛وجودComplianceیارعایتفرهنگبهنیاز•

.یابدشیوعفرهنگاینکهمیکندکاری

.است(Compliance)رعایتاستقرارحسابرستالشتمام•

کههاییرویهومقرراتیقانونی،الزاماتشناسایی»تامیکوشد

ات،ترتیباجرایوشودانجاماست،الزمشرکتدرآنهااجرای

وعهداتتایناجرایتسهیلبرایالزمکنترلهایوسیستمها

«.شودعملیالزامات

ابطةرکهکندایجادشرکتدرارزشهایی»میبایدحسابرس•

بازارونعتصنظارتی،مقاماتتجاری،طرفینمشتریان،باشرکت

«.کندتنظیموکنترلرا



نمونه هایی از گزارشگری ریسک صحیح

درستریسکگزارشگریازنمونههایی
استراتژی؛تغییرریسکنشاندادن.1
؛«بیاندرصداقت».2
جمعوجور؛ومتمرکزبیان.3
ریسکتوضیحبخشوشرکتکسبوکارمدلازدرستتوضیح.4
نباشد؛قبلیحرفهایتکرارکهخوبیوروزآمدبه
گزارشدیگربخشهایبهاشارهباریسکهرمورددرگزارش.5
ارانتشجملهازگزارشدرضروریومفیدجزئیاتحاویشرح.6

.ریسککمیتةدستورکارهای
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وسیع تری از گزارشگریهدف 

سرمایهگذارانمیاناعتمادایجادبهمحدودریسکگزارشگریهدف
.استمطرحهم«مدیریتکلیکیفیت»ارتقایبلکهنیست،

جامعریسکبحث(comprehensive)هدفگذاریریسکمقابلدر
.(targeted)شده

ذارانسرمایهگبامقایسهدرریسکبهبزرگسرمایهگذارانحساسیت
دارد؟نقشیچهحسابرس.(باشدبرعکسبایدشاید)کوچک

کیفیتبهاینباشد،داشتهاشتباهیبرداشتریسکازسرمایهگذاراگر
.برمیگرددریسکگزارشگری
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اشکاالت گزارشگری ریسک کدام است؟
واردشگزارشهاییچنیندر.میشونداصلیریسکهایمخفیکردنباعثخودحجیمریسکگزارشهای

.داشتدنمیشوآنهاازخاصیاستفادةکهغیرمشخصاندآنقدرمضامیناین.یافتراریسکمضامینبتوان

باشدعمومیحدازبیشیعنیباشد؛ژنریکخیلیگزارشگریاستممکن.

باشدمبهمخیلیگزارشگریاستممکن.

باشدآمدهگزارشدرحدازبیشدرازگویی.

باشدشدهسوگیریمثبتگزارشیسمتبهمغرضانه.

باشدکیفیاطالعاتفاقدوخاصفرمولبندیبهمتکیگزارش.

باشدمحتاطانهحدازبیشریسکگزارشگریباشد؛شرطیواگرجمالتازپر.

مقرراترعایت»عباراتازانبوهیحاویریسکگزارشهایکهاستآنمعنایبهمازادمقررات»
(Compliance)باشد.

مدیرانظریاتنکمترسرمایهگذارانوحسابرسانندارند،ریسکهاکاملبیانبهتمایلی(بنگاهها)مدیرانچندهر
.میکشندنقدبهرا

آنریسکگزارشماهیتاماباشند،مثبتمیخواهندکهمیبرندرنجغریزیتضادیازگزارشهاتهیهکنندگان
.میکنددنبالرامنفیهاکهاست
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گزارشگری خوب ریسک کدام است؟
میشودبیانصادقانهدرچارچوباستراتژیومدلکسبوکارآنواینکهچگونهریسکمدیریت.
(.سابدارانقضاوتدشواریبرایح)تعادلبیننیازهایکاربرانصورتهایمالیوتهیهکنندگانآنها
متنهایبهخیلیوژنریکاندفرمولیاند،کهاستآنموجودگزارشهایمورددرعمدهنگرانی

.شبیهاندعمومیروابط

:محتوی مناسب گزارش ریسک
درریسکهایاولویتداروریسکهای/شناساییریسکهایاصلیکهشرکتدرمعرضآناست

.حالشکلگیری
شرحاینکهچرامدیریتمعتقداستاینریسکهامحوریوحیاتیاست.
شرحاینکهمدیریتبرایکاهشاینریسکهاچهمیکند.
شناساییریسکهایدرحالشکلگیریوجدید.
شرحاینکهمدیریتاینریسکهارادرطولسالچگونهارزیابیمیکند.

:شکل مناسب گزارش ریسک
وگانهجدابخشیدرمالیگزارشهایدرراخودبهمربوطریسکهایباشندناچارمیبایدشرکتها

.نکنندپراکندهمالیگزارشسرتاسردررااطالعاتاینوبیاورندتلفیقشدهایوساختاریافتهشکلبه
استشخصیبحثآیا؛«کمخیلیاطالعات»و«زیادخیلیاطالعات»بینتعادل.

شودگزارشریسکازخالصهایبایدمجمعبهمدیرگزارشدر



ریسک گذشته یا ریسک آینده

حلوفصلراهاآنوبودیمروبروریسکهایییاریسکچهبانزدیکگذشتۀدربگوییماستآسان
فاقدومبهمتصویراینکهبدونکنیم،توجهآیندهریسکهایبهکهاستآنمشکلکار.کردیم

.استنیازمندظریفیتعادلهایبهکهاستکاری.دهیمارائهآتیریسکازاطالعاتی
هایریسکمیشود؛توجهغیرمالیریسکهایبهکمتررفت؛مالیریسکهایازفراترباید

.شرکت(Brand)تجارینشانوناموسرقفلیاعتباررفتنمیانازریسکچونغیرمالیای
گزارشمعنیاگر)نیستالزمریسکگزارشدرممکنریسکهایهمۀبهتوجهمعتقدندبعضی

.استمضّربلکهنیست،مفیدتنهانهکاراین.(استاینجامع

مورددرچگونهمیکنند،کارکشور70دربرایشنفر100ر000کهشرکتیمثال

.دهدگزارشریسکهاهمة

داردباالاهمیتآتیاصلیریسکهاگزارش.



کتحلیل کمّی ریس

گزارشیتوانمهرگزرا،(سیاهقوی)افتداتفاقاگراست،بعیدبسیارآنهاوقوعکهحوادثیآیا
.مکزیکخلیجدرBPشرکتمثالداد؟

میترساندراسهامداران.استترسناکخیلینادرمواردکمّیکردن.

میتوانددخوبهانهاینمیبرد؛پایینرارقبانزدآنهاشأنریسک،کمّیکردنمعتقدندمدیران
.باشددرستگزارشگریبرایبزرگیمانع

کارعنواینازحسابداریدرمکتبیومیآوردباربهزیادیمنافعمحور-احتمالحسابداری
.میکندحمایت

2012گزارشدر،ACCA«بااطمینانحسابداری»یا«صمیمیحسابداری»(confidence

accounting)میکندمطرحرا.

آنهاهبمنضم«عدماطمینانهای»بهتوجهبا«اعداد»اگرمیدهندبهتریاطمینانسطححسابها
.شوندگزارش

دادنبدوندرستگزارشدهیآیاعدمافشا؛بهانۀ:حساساطالعاتوریسکگزارشدهی

؟داردمعنا«حساساطالعات»



آیندۀ گزارشگری ریسک
آیندهدرواستمطلوبریسکگزارشدهیبیشتراستانداردشدنتئوری،در

.میافتداتفاق
واستانداردهابهمسئلهیایابد،ادامهبایدحوزهایندرمقرراتوضعآیا

شود؟سپردهحرفهجمعبندی
ایندریاآدارد؟بیشتریکاربرد«بینالمللیاستاندارد»ریسک،حوزةدرآیا

bestزمینه practiceدارد؟وجودبینالمللی
وفصلیباشد؟سالیانهاززودتربایدآیندهدرریسکگزارشدهیآیا

ششماهه
لحظهدرریسکگزارشگری(real time)حادثبزرگیریسکاگریعنی؛

(میاندورهاییامکملگزارشدر).شودگزارشبالفاصلهبایدشد،



نتیجه گیری
بودریسکگزارشگریبهبوددنبالبهباید.

گیردصورتبایدتکاملیوتدریجیمراحلدرقطعاًریسکگزارشگری.

کهیرندمیگیادبهتدریجمالیصورتهایتهیهکنندگانگزارشدهی،اینحساسیتدلیلبه
.دهندگزارشچگونه

رهمنتشاطالعاتمقدارعملدرواست(شابلونی)فرمولیحاضرحالدرریسکگزارشدهی
.استکمبسیار

محور-رعایترویکردبهریسکگزارشگریبرایمقرراتافزایش(compliance- based)
.است(ژنریک)عمومیگزارشهایآنحاصلکهمیرسد

وقوانیندائماًهاینکنهشوند،درگیرمیبایدذینفعانوکاربراندیگروسرمایهگذارانمسیرایندر
.شودوضعجدیدمقررات

نیستهدیدتریسکبیشترافشایمیدهد؛اعتمادسرمایهگذارانبهمناسبریسکگزارشگری.

شرکتمدیریتوکنترلقدرتنشاندادنبرایاستفرصتیریسکگزارشگری.

شودنیترغویابدادامهبایدریسکگزارشگریبحثومیبرندسودریسکگزارشگریازهمه.
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