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مه مقد
در دهه اخير، تفکر بسـياري از سـازمان های سراسـر جهـان، درباره 
مـدل کسـب وکار و شـيوه گزارشـگري تغيير کرده اسـت. بسـياري از 
شـرکت های پيشـرو مانند آکسـا)1( و خطـوط هوايي جنـوب غربي)2(، 
اقـدام بـه تهيـه گزارش هايـی يکپارچـه تحـت عناوين مختلـف مانند 
گـزارش واحـد کرده انـد. در ايـن نـوع گزارش هـا، شـرکت ها سـعي 
کرده انـد اطاعـات اقتصـادي، اجتماعي و محيطي مؤثر بر کسـب وکار 
مـدرن را در گزارشـي واحـد ارائـه دهنـد. ايـن شـيوه گزارشـگري 
کـه گزارشـگري يکپارچـه ناميـده می شـود، منجـر بـه کاراتـر شـدن 
گزارش هـای شـرکت ها و افزايـش کيفيـت اطاعـات موجـود بـراي 

فراهم کننـدگان سـرمايه خواهـد شـد. در نتيجـه، تخصيـص بهينه تر 
سـرمايه و پايـداري و ثبـات اقتصـادي را بـه دنبـال خواهد داشـت.

از  بسـياري  توسـط  يکپارچـه  گزارشـگري  روش هـای  و  اصـول 
انجمن هـا و حاميـان راهبـري شـرکتي و حاميـان بهبود گزارشـگري 
ايـن  می شـود.  حمايـت  و خصوصـي  عمومـي  بخـش  شـرکت های 
مسـئله حاکـي از ايـن اسـت کـه بـازار حامـي گزارشـگري يکپارچـه 
اسـت. در نتيجه بسـيار محتمل اسـت که اين نوع گزارشـگري قبل از 
اينکه توسـط نهادهاي اسـتاندارد گذار الزامي شـود، توسـط شـرکت ها 
بـه کار برده شـود. بـا اين وجود،  تعريـف گزارشـگري يکپارچه و نحوه 

انجـام آن همچنـان موضوعـي مـورد بحث اسـت.
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گام هـای بزرگي براي بهبود گزارشـگري شـرکت ها و پياده سـازی 
انجـام  يکپارچـه)3(  گزارشـگري  بين المللـی  کنسـول  توسـط  آن، 
شـده اسـت کـه می توانـد نقطـه شـروع مناسـبي باشـد. کنسـول 
بين المللـی گزارشـگري يکپارچـه،  ائتافـي جهانـي از قانون گـذاران، 
و  حسـابداران  اسـتاندارد گذاران،  شـرکت ها،  سـرمايه گذاران،  
سـازمان های مردم نهـاد اسـت و هـدف آن ايجـاد تفکـر يکپارچـه و 
گزارشـگري يکپارچـه درون سازمان هاسـت. ايـن کنسـول بـه دنبال 
ايجـاد دنيايـي اسـت کـه در آن گزارشـگري يکپارچـه در جريـان 
اصلـي رويه هـای سـازمان ها، نهادينه شـود. بدين منظور در دسـامبر 
2013، چارچـوب بين المللـی گزارشـگري يکپارچـه)4( توسـط ايـن 
کنسـول منتشـر گرديد. چارچـوب گزارشـگري يکپارچـه، اصولي را 
بـه  عنـوان راهنمـا بـراي شـرکت هايی فراهـم می کنـد کـه خواهان 
تهيـه گزارش هـای يکپارچـه هسـتند. )انجمـن حسـابداران خبـره 

افريقـاي جنوبـي، 2015)5((
در واقـع انتشـار ايـن چارچـوب که در سـطح جهان پذيرفته شـده 
اسـت، نقطه عطفي در گزارشـگري شـرکت ها محسـوب می شـود. در 
ايـن مقاله، چارچـوب بين المللی گزارشـگري يکپارچه ارائـه می گردد 
تـا شـرکت های خواهان تهيـه و ارائه گـزارش يکپارچـه،  مبنايي براي 

گزارشـگري در اختيار داشـته باشند.

اسـتفاده از چارچوب بين المللي گزارشگري یکپارچه

 تعریف گزارش یکپارچه
1. گـزارش يکپارچـه، ارائـه اطاعاتـي دربـاره راهبـرد،  راهبـري، 
عملکـرد و چشـم انداز سـازمان در بافـت محيـط بيرونـي اسـت کـه 

منجـر بـه ايجـاد ارزش در کوتـاه، ميـان و بلندمـدت می گـردد.
2. گزارش يکپارچه می تواند مطابق با اين چارچوب تهيه گردد.

 هدف چارچوب
3. هـدف ايـن چارچـوب، انتشـار اصـول راهنمـا در زمينـه تمـام 
جنبه هـای گـزارش يکپارچـه و شـرح مفاهيـم زيربنـاي آن اسـت.

4. ايـن چارچـوب براي شـرکت های بخـش خصوصـي و همچنين 
شـرکت های انتفاعـي تهيـه شـده اسـت امـا توسـط بخـش عمومي و 

سـازمان های غيرانتفاعـی نيـز قابـل کاربرد اسـت.
توانايي  دادن  نشان  براي  الزم  اطاعات  چارچوب،  اين  در   .5

ارزش آفرينی سازمان توسط گزارش يکپارچه مشخص گرديده است.

 هدف و استفاده کنندگان گزارش یکپارچه
6. هـدف اصلـي گـزارش يکپارچـه، شـرح چگونگـي ارزش آفرينـی 
سـازمان در طـي زمـان بـه فراهم کننـدگان سـرمايه اسـت. بنابرايـن 

شـامل اطاعـات مربـوط مالـي و غيرمالي اسـت.
7. گـزارش يکپارچـه تمـام ذينفعـان عاقه منـد بـه ارزش آفرينـی 
شـرکاي  عرضه کننـدگان،  مشـتريان،   کارکنـان،   جملـه  از  سـازمان 

می سـازد. بهره منـد   را  قانون گـذاران  دولـت  تجـاري، 

 رویکرد اصول گرا )6(
8. ايـن چارچـوب مبتنـي بر اصول اسـت. هدف رويکـرد اصول گرا، 
انعطاف پذيـری و توصيـف دقيـق روش هـای  بيـن  موازنـه مناسـب 

مختلـف بـراي شـرايط متفاوت اسـت.

9. ايـن چارچـوب روش هـای اندازه گيـری خـاص يـا موارد افشـا را 
توصيـف نمی کنـد، بنابرايـن تهيه کننـدگان گـزارش يکپارچـه نيـاز 
بـه کاربـرد قضـاوت بـراي تعييـن اينکـه کـدام موضوعـات بااهميـت 

هسـتند؟ و چگونـه افشـا شـوند؟ را دارنـد.

 اطالعات کمي و کیفي
10. شـاخص های کمـي در شـرح چگونگـي ارزش آفرينی سـازمان 
مفيـد هسـتند، شـاخص های کيفي نيـز پيش بينـی کننـده و مربوط 

هسـتند، بنابراين:
 توانايـي سـازمان بـراي ارزش آفرينی می تواند بـا ترکيب اطاعات 

کمـي و کيفي به بهترين شـکل گزارش شـود.
 هـدف گـزارش يکپارچـه کمي کـردن ارزش سـازمان در نقطه ای 

از زمـان يا ارزش ايجادشـده طي دوره نيسـت.

 شکل گزارش
11. گـزارش يکپارچـه، چيـزي بيـش از خاصـه اطاعـات سـاير 
گزارش هاسـت و بايـد اطاعاتـي درباره نحـوه ايجـاد ارزش طي زمان 

ارائـه دهد.
12. گـزارش يکپارچـه می تواند به شـکل گزارشـي جداگانـه و يا به  

صورت بخشـي از سـاير گزارش های ارائه شـود.

بنيادي مفاهيم 
 مقدمه

1. گـزارش يکپارچـه، چگونگـي ارزش آفرينـی سـازمان در طـي 
زمـان را شـرح می دهـد. ارزش بـه  تنهايـی و درون سـازمان ايجـاد 

بلکـه: نمی شـود، 
 تحت تأثير محيط بيروني است.

 از طريق روابط با ذينفعان ايجاد می شود.
 به منابع مختلف نياز دارد.

2. بنابرايـن هـدف گزارش يکپارچـه فراهم کـردن اطاعاتي درباره 
موارد زير اسـت:

 محيط بيروني که بر سازمان اثر می گذارد.
 منابـع و روابطـي کـه مورد اسـتفاده قرارگرفته و سـازمان را تحت 
تأثيـر قـرار داده و به انواع مالـي، توليدي، فکري، انسـاني،  اجتماعي و 

طبيعي تقسـيم می گردند.
 رفتـار سـازمان بـا محيط بيرونـي و سـرمايه ها براي ايجـاد ارزش 

در کوتـاه،  ميـان و بلندمدت.

 ارزش آفرینی براي سازمان و دیگران
3. ارزش ايجادشده توسط سازمان داراي دو جنبه است:

 ارزش ايجادشـده بـراي خـود سـازمان کـه براي فراهـم کنندگان 
سـرمايه،  بـازده مالـي ايجـاد می کند.

 ارزش ايجادشده براي سايرين )شامل ذينفعان و اجتماع(.
4. توانايـي ارزش آفرينـی سـازمان بـراي خود بـا ارزش ايجادشـده 
بـراي سـايرين ارتبـاط دارد. ايـن موضوع از طريـق روابط بـا ديگران، 
شـهرت سـازمان،  شرايط تحميل شـده توسـط جامعه براي اخذ مجوز 

و مـوارد ديگـر رخ می دهد.
5. روابـط و شـرايطي در گـزارش يکپارچـه ارائـه می شـود کـه بـر 

توانايـي ارزش آفرينـی سـازمان بـراي خـود تأثيـر می گـذارد.
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 سرمایه
6. سـازمان بـراي موفقيـت خـود بـه انـواع مختلفـي سـرمايه نيـاز 
دارد. در ايـن چارچـوب اين سـرمايه ها شـامل سـرمايه مالي،  انسـاني،  

فکـري)7(، توليـدي)8(،  طبيعـي و اجتماعي هسـتند.
 تعریف سرمایه ها

چارچـوب،  ايـن  در   .7
زيـر  شـکل  بـه  سـرمايه ها 
طبقه بنـدی و تعريف می شـوند:

 سـرمایه مالي: وجوهي 
کـه براي اسـتفاده در توليد کاال 
يـا ارائـه خدمـت در دسـترس 
سـازمان قـرار دارد. ايـن وجـوه 
سـرمايه گذاری  وام،  طريـق  از 
مالـک يـا از عمليات شـرکت به 

دسـت می آيـد.
 سـرمایه انسـاني: شايسـتگي، قابليت، مهارت افـراد و انگيزه 
آن هـا بـراي ابـداع کـه شـامل همراهـي و حمايـت آنـان از چارچوب 
راهبـري، رويکـرد مديريـت ريسـک و ارزش هـای اخاقـي سـازمان؛ 
توانايـي آنـان در درک، بهبـود و اجـراي راهبردهـاي سـازمان؛ انگيزه 
آنـان بـراي بهبـود فراينـد توليـد کاال و خدمـات و توانايـي مديريت و 

همـکاري بـا فرايند اسـت.
 سـرمایه فکري: دارايی های نامشـهود مبتني بـر دانش مانند 

حـق امتياز،  نرم افزارهـا، مجوزها،  دانش فنـي و پروتکل)9(.
 سـرمایه تولیـدي: دارايی هـای فيزيکـي )ماننـد سـاختمان، 
تجهيـزات و زيرسـاخت ها( کـه بـراي اسـتفاده در توليـد کاال يـا ارائه 

خدمـات در دسـترس سـازمان قـرار دارد. 
 سـرمایه طبیعـي: منابـع محيطـي تجديـد پذيـر يـا تجديد 
ناپذيـر )ماننـد آب، هـوا، زمين، مـواد معدني، جنگل هـا و...( که الزمه 

موفقيـت گذشـته،  حال و آينده سـازمان هسـتند. 
 سـرمایه اجتماعي: روابط سـازمان بـا گروه ذينفعان و سـاير 
شـبکه ها کـه عبـارت  از؛ اعتمـاد و خواسـت ذينفعـان بـراي توسـعه 
سـازمان و حمايـت از آن، شـهرت و برنـد سـازمان و مجـوز فعاليـت 

سـازمان مي باشـد.
8. اين شـش سـرمايه در همه سـازمان ها، از درجه اهميت يکسـان 
برخـوردار نيسـتند. بنابرايـن هـر سـازماني بايـد سـرمايه های مربوط 

خـود را شناسـايي کند.
9. سـرمايه های سـازمان بـر روي يکديگـر نيـز اثـر می گذارنـد و 
سـازمان بايد بين آن ها موازنه برقرار کند. براي نمونه، سـرمايه گذاری 
در آمـوزش کارکنان منجر به کاهش سـرمايه مالي و افزايش سـرمايه 

می شود. انسـاني 

راهنما اصول 
1. اصـول زيـر، نحـوه تهيـه گـزارش يکپارچـه، محتواي گـزارش و 

چگونگـي ارائـه آن را شـرح می دهنـد:

  الف. تمرکز راهبردي و رویکرد آتي
2. گـزارش يکپارچـه بايـد اطاعاتـي دربـاره راهبرد های شـرکت و 
توانايـي سـازمان در دسـتيابي بـه آن راهبردها بـراي ارزش آفرينی در 

کوتـاه، ميـان و بلندمـدت ارائه دهد.

3. استفاده از اين راهنما، منجر به ارائه اطاعاتي درباره موارد زير می گردد:
 ريسـک ها عمـده، فرصت ها، مدل کسـب وکار و موقعيت سـازمان 

بازار در 
 رابطه بين عملکرد گذشته و آتي و عوامل تغييردهنده اين روابط

 ميزان استفاده سازمان از تجربيات گذشته در تعيين جهت گيری های 
راهبردي آتي

  ب. ارتباط اطالعات
4. گـزارش يکپارچـه بايـد تصوير جامعي از وابسـتگي و ارتباط بين 

عوامـل مؤثر بر توانايـي ارزش آفرينی سـازمان ارائه دهد.
5. انواع اصلي ارتباط اطاعات شامل ارتباط بين موارد زير است:

 تحليلـي از منابـع موجـود و اقدامـات سـازمان بـراي ترکيـب اين 
منابـع بـا هدف دسـتيابي بـه عملکـرد موردنظر

 اطاعاتـي دربـاره راهبـرد سـازمان در برخـورد بـا ريسـک ها و 
غيرمنتظـره فرصت هـای 

6. هـم اطاعـات کمـي و هـم کيفـي بـراي ارائـه صحيـح توانايـي 
ارزش آفرينـی سـازمان ضـروري اسـت.

7. سـودمندي ارتبـاط اطاعات و گـزارش يکپارچـه زماني افزايش 
می يابـد کـه داراي سـاختار منطقـي، ارائـه مناسـب، وضـوح بـوده و 

قابل فهـم باشـد.

 ج. روابط ذینفعان
8. گـزارش يکپارچـه بايـد اطاعاتـي دربـاره ارتبـاط سـازمان بـا 
ذينفعـان کليـدي و نحوه واکنش به نيازهاي مشـروع آنـان فراهم کند.
9. ارزش درون سـازمان و بـه تنهايـي ايجـاد نمی شـود بلکـه از 
طريـق روابـط بـا ديگـران ايجـاد می گـردد. البتـه ايـن بديـن معنـا 
نيسـت کـه گزارش يکپارچـه بايد نيازهـاي اطاعاتي تمـام ذينفعان 

فراهـم کند. را 
10. ذينفعـان نشـانه های مفيـدي دربـاره موضوعـات بـا اهميـت 
ماننـد مسـائل اقتصـادي، محيطـي، اجتماعـي فراهم می کننـد که بر 
توانايـي ارزش آفرينـی سـازمان اثـر مي گـذارد. اين نشـانه به سـازمان 

کمـک می کنـد تا:
 مفهوم ارزش را از ديد سهامداران دريابد.

 موضوعات مهمي از جمله ريسک ها و فرصت ها را شناسايي کند.
 راهبردها را تدوين و ارزيابي نمايد.

 ريسک ها را مديريت کند.
11. گـزارش يکپارچـه، شـفافيت و پاسـخگويي را افزايـش می دهد 

کـه عناصر ضـروري بـراي ايجاد اعتماد هسـتند.

   د. اهمیت
12. گـزارش يکپارچـه بايد موضوعاتي را افشـا نمايد که اثر عمده ای 

بـر توانايي ارزش آفرينی سـازمان در کوتاه،  ميان و بلندمدت دارند.
 فرایند تعیین سطح اهمیت

13. فرايند تعيين سطح اهميت براي تهيه گزارش يکپارچه شامل:
 شناسايي موارد موثر بر توانايي ارزش آفرينی سازمان

 ارزيابـي سـطح اهميـت مـوارد بـر اسـاس تأثيـر بالقـوه آن هـا بر 
ارزش آفرينـی

 اولويت بندی موارد بر اساس اهميت نسبي
 تعيين اطاعات الزم براي افشا درباره هر يک از موارد

سازمان براي موفقیت 
به انواع مختلف سرمایه 
)مالي، انساني، فكري، 
تولیدي، طبیعي و 
اجتماعي( نیاز دارد
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گزارش یكپارچه، ارایه 
اطالعاتي درباره راهبرد، 

راهبري، عملكرد و 
چشم انداز سازمان در 

بافت محیط بیروني است 
که منجر به ایجاد ارزش 

 درکوتاه، میان و 
بلند مدت مي گردد

   هـ. اختصار )10(
14. گزارش يکپارچه بايد مختصر باشد.

15. بيـن برخي اصـول راهنما مانند اختصار، کامـل بودن و قابليت 
مقايسـه بايـد موازنـه برقرار گردد. براي دسـتيابي به اختصـار، گزارش 

بايد: يکپارچه 
 فرايند تعيين سطح اهميت را به کار گيرد

ليسـت  )ماننـد  نمی کننـد  تغييـر  غالبـاً  کـه  اطاعاتـي  بيـن   
شـرکت هاي فرعـي(، اطاعات منابع بيروني )شـرايط اقتصـادي آتي( 

و اطاعـات جزئی تـر تمايـز قائـل شـود.
 مفاهيم را به  وضوح و در کوتاه ترين شکل ممکن بيان کند.

  و. قابلیت اتکا  و کامل بودن )11 و12(
16. گـزارش يکپارچـه بايـد تمـام موارد بـا اهميت مثبـت و منفي 

را بـدون خطا ارائـه دهد.
 قابلیت اتکا

17. قابليـت اتـکا يـا ارائـه منصفانـه از طريـق کنتـرل داخلـي، 
می يابـد. ارتقـا  ايـن  دسـت  از  مـواردي  و  داخلـي  حسابرسـي 

18. اجـراي حسابرسـي حيـن تهيه گـزارش يکپارچـه، مديريت را 
نسـبت بـه ارائـه اطاعـات قابل اتـکا مطمئن می سـازد.

 کامل بودن
19. گـزارش يکپارچـه کامـل شـامل تمام مـوارد بـا اهميت مثبت 

و منفي اسـت.
20. کامـل بـودن گـزارش يکپارچـه بـر اسـاس ميـزان اطاعـات 
افشاشـده و سـطح دقـت آن سـنجيده می شـود. در ايـن فراينـد بايد 
موضـوع هزينـه – منفعت، مزيـت رقابتي و اطاعات مربـوط به آينده 

در نظـر گرفته شـود.

 ز. ثبات رویه و قابلیت مقایسه )13 و 14(
21. اطاعـات گـزارش يکپارچـه بايـد در طي زمـان يکنواخت و با 

سـاير سـازمان ها قابل مقايسـه باشد.
22. سياسـت های گزارشـگري از دوره ای بـه دوره ديگـر يکنواخـت 
ارائه شـده،   اطاعـات  کيفيـت  بهبـود  به منظـور  اينکـه  مگـر  بـوده 

تغييراتـي الزم باشـد.
23. اطاعـات ارائـه  شـده در گـزارش يکپارچـه از سـازماني بـه 
سـازمان ديگـر متفاوت اسـت، زيـرا هر سـازمان روش متفاوتـي براي 
ارزش آفرينـی دارد. بـراي افزايـش قابليـت مقايسـه می تـوان از موارد 

زيـر بهره جسـت:
 استفاده از اطاعات الگو)15( مانند اطاعات صنعت.

 ارائـه اطاعـات بـه شـکل درصـد يـا نسـبت، بـه عنـوان نمونـه 
مخـارج تحقيـق بـه شـکل درصـدي از فـروش بيـان شـود.

محتوایي)16( عناصر 
1. گـزارش يکپارچـه شـامل هشـت عنصـر محتوايي زير اسـت که 

هريـک به سـؤاالت خاصـي پاسـخ می دهند:

 الف. محیط بیروني
2. گـزارش يکپارچـه بايـد بـه ايـن سـؤال پاسـخ دهـد: سـازمان 
چـه کاری انجـام می دهـد و تحـت چـه شـرايطي فعاليـت می کنـد؟
3. گـزارش يکپارچـه اهـداف و مأموريت های سـازمان را مشـخص 

کـرده و در آن موضوعـات زيـر ارائـه می شـود:
 فرهنگ،  اخاق و ارزش های سازمان

 ساختار مالکيت و ساختار عمليات
 فعاليت های اصلي

 چشم انداز رقابتي و موقعيت بازار
 موقعيت سازمان درون زنجيره ارزش

 اطاعـات کمـي مهـم ماننـد تعـداد کارمنـدان، درامـد و تعـداد 
کشـورهايي کـه سـازمان در آن هـا فعاليـت می کند و تغييـرات عمده 

نسـبت بـه دوره هـای قبل
بـر  مؤثـر  عمـده  عوامـل   
واکنـش  و  بيرونـي  محيـط 

مان ز سـا
بر  مؤثر  عمده  عوامل   .4
محيط بيروني شامل جنبه های 
اجتماعي،   تجاري،  قانوني، 
که  است  سياسي  و  محيطي 
غيرمستقيم  يا  مستقيم  به طور 
بر توانايي ارزش آفرينی سازمان 
در کوتاه،  ميان يا بلندمدت اثر 

می گذارد.

  ب. راهبري
5. گـزارش يکپارچـه بايد به 

ايـن سـؤال پاسـخ دهد: سـاختار راهبـري سـازمان چگونـه از توانايي 
ارزش آفرينـی آن در کوتـاه،  ميـان و بلندمـدت حمايـت می کند؟

6. به منظـور پاسـخ بـه اين سـؤال گـزارش يکپارچه بايـد اطاعاتي 
دربـاره مـوارد زيـر فراهم کند:

ارتبـاط ويژگـي رهبـران سـازمان،  شـامل مهارت هـا،  تجـارب،    
جنسـيت و... بـا توانايـي ارزش آفرينـی سـازمان.

 فرايند تصميم گيری های راهبردي
 فرهنگ، اخاق، ارزش های سازمان و نوع روابط با ذينفعان کليدي

  ج. مدل کسب وکار
7. گزارش يکپارچه بايد به اين سـؤال پاسـخ دهد: مدل کسـب وکار 

سازمان چيست؟
8. مـدل کسـب وکار سيسـتمي اسـت که سـازمان طـي آن ورودي 
را بـه خروجـي تبديـل سـاخته تا اهـداف راهبـردي سـازمان تأمين و 

ارزش کوتـاه،  ميـان يـا بلندمدت ايجاد شـود.
9. گـزارش يکپارچـه بايد مـوارد زير را در رابطه با مدل کسـب وکار 

دهد: توضيح 
 ورودي

 فعاليت تجاري
 خروجي

 نتيجه

  د. ریسک ها و فرصت ها
و  ريسک ها  دهد:  پاسخ  سؤال  اين  به  بايد  يکپارچه  گزارش   .10
فرصت های خاصي که بر توانايي ارزش آفرينی سازمان در کوتاه، ميان و 
بلندمدت اثر می گذارند، کدام اند و سازمان چگونه با آن ها مواجه می شود؟
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11. به منظور پاسـخ به اين سـؤال بايد منبع ريسـک ها و فرصت ها 
کـه می توانـد داخلي،  خارجي يا ترکيبي از هر دو باشـد، ارائه شـوند.

کاهـش  يـا  مديريـت  بـراي  کـه  اقداماتـي  بايـد  همچنيـن   .12
ريسـک های کليـدي و بهره منـدی از فرصت هـای کليدي انجام شـده،  

شـوند. ارائه 

  هـ. راهبرد و تخصیص منابع
13. گـزارش يکپارچـه بايـد بـه ايـن سـؤال پاسـخ دهـد: مقصـد 

سـازمان کجاسـت و چگونـه می خواهـد بـه آن دسـت يابـد؟
14. بـراي پاسـخ بـه ايـن سـؤال گـزارش يکپارچـه بايد مـوارد زير 

را ارائـه دهد:
 اهداف راهبردي کوتاه، ميان و بلندمدت سازمان

 راهبرد دستيابي به آن اهداف
 برنامه تخصيص منابع براي اجراي راهبردها

 مزيت های رقابتي سازمان نسبت به ساير رقبا

   و. عملکرد
15. گـزارش يکپارچـه بايـد بـه اين سـؤال پاسـخ دهد: سـازمان تا 
چـه حـد بـه اهـداف راهبـردي خـود طـي دوره دسـت يافته و نتيجه 

فعاليت های سـازمان برحسـب سـرمايه چيسـت؟
16. گـزارش يکپارچـه بايد شـامل اطاعـات کمي و کيفـي زير در 

رابطـه با عملکرد باشـد:
 شاخص های کمي برحسب اهداف، ريسک ها و فرصت ها.

 کيفيـت روابـط سـازمان بـا ذينفعان کليـدي و نحوه پاسـخگويي 
سـازمان بـه نيازها و عايـق آنان.

و  فعلـي  عملکـرد  رابطـه  و  فعلـي  و  گذشـته  عملکـرد  رابطـه   
سـازمان. چشـم انداز 

   ز. چشم انداز
17. گـزارش يکپارچـه بايـد به اين سـؤال پاسـخ دهـد: چالش های 
و عـدم اطمينان هـای احتمالـي پيـش روي سـازمان کدامنـد و تأثير 

بالقـوه آن هـا بـر عملکرد آتي و مدل کسـب وکار سـازمان چيسـت؟
18. به منظـور پاسـخ به اين سـؤال، گزارش يکپارچـه بايد اطاعات 

شـفاف و منطقـي درباره موارد زيـر ارائه دهد:
 انتظارات سازمان در مورد محيط بيروني

 تأثير آن بر سازمان
عـدم  و  چالش هـا  بـا  مواجه شـدن  بـراي  سـازمان  اقدامـات   

احتمالـي اطمينان هـای 

 ح. مبناي تهیه و ارائه گزارش ها 
20. گـزارش يکپارچـه بايـد بـه ايـن سـؤال پاسـخ دهـد: مـوارد 
ايـن مـوارد  و  تعيين شـده  يکپارچـه چگونـه  ارائه شـده در گـزارش 

شـده اند؟ سـنجيده  و  اندازه گيـری  چگونـه 
21. به منظـور پاسـخ بـه ايـن سـؤال گـزارش يکپارچـه بايـد موارد 

زيـر را ارائـه دهد:
 فرايند تعيين سطح اهميت

 توصيف حد گزارشگري و نحوه تعيين آن
 چارچـوب و روش هـای استفاده شـده بـراي ارزيابـي موضوعـات 

با اهميت

  ط. راهنماي گزارشگري عمومي
22. موضوعـات زيـر در رابطـه بـا عناصـر محتوايـي بايـد گـزارش 

: ند شو
 افشاي موضوعات با اهمیت

23. بـا در نظـر گرفتـن ماهيت موضوعـات با اهميت سـازمان بايد 
اطاعـات کليـدي درباره مـوارد زيـر ارائه دهد:

 شـرحي دربـاره موضـوع و اثـر آن بـر راهبـرد، مدل کسـب وکار و 
سـرمايه های سـازمان

 اقدامات سازمان براي مديريت موضوع و ميزان اثربخشي آن اقدامات
 ميزان کنترل سازمان بر موضوع

 افشـاهاي کمـي و کيفـي شـامل اطاعـات مقايسـه ای دوره هـای 
قبـل و اهـداف دوره هـای آتي
 افشا درباره سرمایه ها

24. افشا درباره سرمايه ها شامل اين موارد است:
 اثر آن ها بر توانايي ارزش آفرينی سازمان طي زمان

 عوامـل مؤثـر بر وجـود و کيفيت آن ها و انتظار سـازمان از توانايي 
آن ها توليدي 

 تعریف افق زماني کوتاه، میان و بلندمدت
و  تجـاري  چرخـه  بـه  توجـه  بـا  زمانـي  بعـد  هـر  مـدت   .25
سـرمايه گذاری،  راهبردهـا و نيازها و عاقه مندی های مشـروع ذينفعان 

می گـردد. تعييـن 
26. مـدت هـر بعد زماني و دليل چنين مدتـي، بر ماهيت اطاعات 
افشاشـده در گـزارش يکپارچـه اثـر می گذارد. بـه عنوان نمونـه، از آن 
جايـی کـه مـدت طوالنی تـر داراي عـدم اطمينـان بيشـتري اسـت، 

اطاعـات دربـاره آن احتماالً بيشـتر کيفـي خواهد بود.
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