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باتوجه به رشد و توسعه کارخانهها و همچنین آالیندههای مرتبط با آنها ،حسابداری محیط زیست در
سالهای اخیر توجه بسیاری از محققان رشته حسابداری و حامیان محیط زیست را به خود جلب کرده
است .مدیریت بهینه هزینههای زیست محیطی باعث اجرای بهتر سیستم مدیریت محیط زیست شده و
مزایای مهمی برای جامعه و موفقیت واحد تجاری دارد .حسابداری محیط زیست به عنوان یکی از
زیرمجموعههای حسابداری در طول سالهای گذشته توسعه پبدا کرد و با افزایش تمرکز جامعه پیرامون
مباحث زیست محیطی ،حسابداری نقش ویژهای در راستای اندازه گیری عملکرد شرکت بر عهده خواهد
داشت.
در این تحقیق به بررسی مفاهیم ،اهداف ،کاربرد ،گزارشگری و حسابداری محیط زیست و مزایا و معایب
حسابداری زیست محیطی پرداخت خواهد شد.
واژههای کلیدی :حسابداری محیط زیست ،اهداف و کاربرد حسابداری زیست محیطی ،گزارشگری و
حسابداری محیط زیست ،مزایای گزارشگری زیست محیطی.
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مقدمه
امروزه جوامع انسانی در حال رشد و توسعهاند ،کارخانهها و واحدهای انتفاعی در تاثیر متقابل با سایر اجزا
به عنوان جزئی از این جوامع در حال رشد بوده و موارد جدیدی را وارد عرصه جهانی مینمایند .بنابر این
اداره هر واحد اقتصادی نیازمند به کارگیری سه عامل انسانی ،منابع پولی و منابع طبیعی میباشد .در
سالهای اخیر به عملکرد زیست محیطی شرکتها توجه فراوانی شده است .در حالی که در گذشتههای
نه چندان دور ،مخارجی که شرکتها به دلیل عملکرد نامطلوب زیست محیطی خود متحمل میشدند،
بسیار ناچیز بود ،در حال حاضر این مخارج به دلیل فشارهای فزاینده گروههای مختلف افزایش قابل
توجهی یافتهاند .منافع ذینفعان درون سازمانی و برون سازمانی شرکتها به عملکرد زیست محیطی آنان
وابسته است .اثرات یک شرکت بر محیط پیرامون آن ،برای شرکت و حتی جامعه ،پیامدهای مالی به دنبال
داشته و باید به گونهای مناسب مدیریت شود ] .[6اطالعات محیط زیست ممکن است مالی یا غیرمالی
باشد .درحالحاضر ،حسابداران در حال تالش برای تبدیل اطالعات کیفی به اطالعات کمی هستند ].[26
افشای اطالعات محیط زیست ممکن است مثبت یا منفی باشد ،که نشان میدهد سازمان با محیط زیست
سازگار است یا مخرب محیط زیست میباشد ] .[17عالوه بر این ،اطالعات غیرمالی در مورد عملکرد
اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیست ،درک مسئولیتهای مدیریتی را به ذینفعان افزایش میدهد ].[24
در عصر حاضر باتوجه به وجود برخی محدودیتهای زیست محیطی به ویژه در تجارت جهانی و تنگ
شدن عرصه رقابت ،همگان بر این موضوع توافق دارند که مدیران واحدهای تجاری تحت فشار فزایندهای
هستند که نه تنها باید هزینه های عملیاتی را کاهش دهند بلکه باید تاثیرات زیست محیطی حاصل از
فعالیتهای عملیاتی خود را نیز به حداقل برسانند .این اعمال فشار از طرف سهامداران ،دولت ،رسانههای
گروهی ،مصرف کنندگان و ...اعمال میشود .شرکتها برای کاهش تاثیرات زیست محیطی فعالیتهای
عملیاتی خود چارهای به جز این ندارند که اطالعات مربوط به هزینههای زیست محیطی را نیز در حسابها
و تصمیمات خود وارد کنند .اما با وجود اندازه و اهمیت خیلی زیاد هزینههای زیست محیطی این هزینهها
توسط مدیران نادیده گرفته شدهاند زیرا اطالعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری سنتی در این زمینه
عموماً ناقص ،غیر قابل فهم و نا مربوط بوده است  .استفاده از حسابداری زیست محیطی سازمان را به
ابزاری مجهز میکند که در سیستم حسابداری سنتی تجدید نظر کرده و آن را به گونهای اصالح نماید که
بتواند یک حلقه ارت باط بین مدیران زیست محیطی و حسابداران ایجاد کند و با کنار هم قرار دادن این
دو گروه بتواند به سویی حرکت کنند که در آینده هم عملکرد مالی و هم عملکرد زیست محیطی شرکت
بهتر شود ] .[10حسابداران حرفهای و موسسات حسابداری قبالً فعالیتهای گزارشگری حسابداری محیط
زیست و حسابداری مسئولیت اجتماعی را آغاز کردهاند ].[19
در سالهای اخیر به عملکرد زیست محیطی شرکتها توجه فراوانی شده است ،در حالیکه در گذشتههای
نه چندان دور ،مخارجی که شرکتها به دلیل عملکرد نامطلوب زیست محیطی خود متحمل میشدند،
بسیار ناچیز بود ،در حال حاضر این مخارج به دلیل فشارهای فزاینده گروههای مختلف افزایش قابل
توجهی یافتهاند .منافع ذینفعان درون سازمانی و برون سازمانی شرکتها به عملکرد زیست محیطی آنان
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وابسته است .اثرات یک شرکت بر محیط پیرامون آن برای شرکت و حتی جامعه ،پیامدهای مالی به دنبال
داشته و باید به گونهای مناسب مدیریت شود ].[6
تاریخچه حسابداری محیط زیست
از اواسط دهه هفتاد میالدی شرکتهای صنعتی با مفهوم گزارشگری بدهیهای زیست محیطی روبرو
شدند شرکتهای یاد شده نخست تمایلی به افشای زیانهای وارده به محیط زیست در صورتهای مالی
خود نداشتند اما بر اثر مرور زمان و افزایش میزان خسارتها شرکتها ناگزیر به رعایت این مسائل شدند.
درسال  1975هیئت تدوین استانداردهای حسابداری نشریه شماره  1را تحت عنوان حسابداری
رویدادهای احتمالی ،جهت کمک به شناسایی این وضعیت منتشر کرد که میبایست خسارتهای احتمالی
به محیط زیست در صورت محتمل بودن وقوع و قابل برآورد بودن مبلغ زیان در صورتهای مالی گزارش
شود .بدهیهای جبران خسارتهای وارده به محیط زیست به عنوان زیان احتمالی شناسایی میشد اما به
دلیل مشکالت آینده که در برآورد میزان این زیانها داشت ،شرکتها و صنایع مختلف رویههای متفاوتی
را جهت برآورد این زیانها به کار میبردند ،به طوری که هیچ شرکتی به درستی از رهنمود مزبور پیروی
نمیکرد .بنابر این نیاز به اصالح و تدوین رهنمود جدیدی احساس میشد .در سال  1976تفسیرشماره
 61توسط هیئت تدوین استانداردهای حسابداری تحت عنوان برآورد مبلغ یک زیان منتشر شد ولی
هیچگونه اظهارنظری در مورد به تاخیر انداختن ثبت هزینههای زیست محیطی نکرد.
خسارت های ضایعات به منابع ،منجر به افزایش تقاضای جامعه جهت برقراری قانون در این مورد شد و
کنگره آمریکا در پاسخ به این موضوع قانون حفاظت و بازیافت منابع محیط زیست را در سال 1976
میالدی به تصویب رساند ولیکن این قانون نیز کاری از پیش نبرد بنابر این دومین قانون فدرال تحت
عنوان قانون جامعه مسئولیت ،غرامت و بدهی محیط زیست در سال  1980تصویب شد .بر اساس این
قانون  1/6میلیارد دالر وجوه سپرده برای هزینههای پاکسازی مکانهایی که به محیط زیست خسارت
وارد میکنند اختصاص داده شد که این مکانها توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایاالت متحده تجزیه
تحلیل و بررسی میشدند .درسال  1990میالدی هیئت تدوین استانداردهای حسابداری نشریه شماره
 8/90تحت عنوان سرمایهای کردن هزینههای آلودگی محیط زیست را منتشرکرد ].[11
البته سهامداران ،معتقدند تا زمانی که هزینههای محیطی شرکتها مشخص نشود و اهمیت واالی فعالیت-
های مبارزه با آلودگی محیط زیست برای مدیران و تصمیمگیرندگان سازمانی روشن نشود ،نمیتوان
امیدوار بود که مدیریت محیط زیست در صنعت ،جدی گرفته شود.
بنابر این ،پس از سال 1995،استاندارد ایزو  1400برای تشـویق و تـرغیب شرکتها به رعایت سیـاست-
های حسـابداری محیـط زیست به وجود آمد ].[9
حسابداری محیط زیست در کشورهای در حل توسعه
اگرچه حسابداری محیط زیست در حال افزایش است ،مطالعات اندکی به بررسی پایداری ،حسابداری
مسئولیت اجتماعی ،حسابداری محیط زیست شرکتها ،گزارشگری اجتماعی شرکتها ،افشای اطالعات
انسانی و غیره در کشورهای در حال توسعه پرداخته است ].[23
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تئو و همکاران ( )2016مطالعهای راجع به افشای محیط زیست و عملکرد مالی شرکتهای ثبت شده در
سنگاپور انجام دادند که نتایج نشان داد افشای اطالعات محیط زیست به طور کلی بر عملکرد مالی
شرکتها تاثیر میگذارد ] .[25بنابراین ،بین سطح افشای محیط زیست و عملکرد مالی ارتباط معنیدار
و مثبتی وجود دارد ،که نشان میدهد شرکتهایی که عملکرد مالی بهتری را دارند ،افشای اطالعات محیط
زیستی را بیشتر داشتند .گزارشگری اجتماعی و محیط زیست در کشورهای مختلف در حال توسعه مورد
بررسی قرار گرفته شده است و اشاره به این موضوع دارد که تعداد مطالعات در این زمینه در دهه گذشته
به دلیل آگاهی مردم از مسئولیت اجتماعی ،محیط زیست و پ ایداری افزایش یافته است .عالوه بر این،
چندین محقق در کشورهای در حال توسعه مانند مالزی ،بنگالدش ،هند و چین تحقیقاتی در مورد این
موضوع انجام دادهاند ].[21
عالوه بر این ،مطالعات مختلف نشان میدهد که گزارشات مسئولیت اجتماعی ،محیط زیست و پایداری
در اکثر کشورهای آسیایی به طور گستردهای مورد استفاده قرار نمیگیرند و به طور کلی به صنایع خاصی
از جمله نفت ،مواد شیمیایی و فوالد محدود میشوند ] .[18جنبههای زیست محیطی و اجتماعی عملکرد
پایدار شرکتهای آسیایی کمتر از آن چیزی است که برای شرکتهای اروپایی وجود دارد ].[16
تعریف حسابداری محیط زیست

1

محیط زیست به معنای تمام اجسامی است که اطراف ما را احاطه نموده است اما معنای امروزی این واژه
پدیدهای پیچیده و درهم تنیده است که شامل محیطهای اجتماعی ،زیست شناختی و فیزیکی میشود .
محیط زیست به تکههای یک کیک برش خورده شبیه میباشد که برش زیرین را خاک ،برش میانه را
زیست کره و برش باالیی را جوکره و آن قسمت از خاک کره که توسط آب و یخ پوشیده شده را به نام
آب کره یاد میکنند .این برشها زنجیره پیچیدهای را با هم مرتبط میسازد که هرگونه دستکاری
غیرمعقول چه در ساختار و چه در ترکیب آنها تمام زنجیره به هم پیوسته محیط زیست را پاره خواهد
کرد که در برخی موارد قابل ترمیم نیز نمیباشد یا اینکه ترمیم آن به دهها سال زمان نیاز دارد .باعنایت
به گستردگی مفهوم محیط زیست ،بالطبع حسابداری محیط زیست نیز مفهوم گستردهای خواهد داشت،
لذا ما در اینجا تنها به چند تعریف بسنده میکنیم:
حسابداری محیط زیست شاخهای از حسابداری است که به جمع آوری اطالعات هـزینههای زیست
محیطی و به کارگیری این اطالعات در انجام محاسبات مربوط به قیمت تمام شده کاالها و خدمات
میپردازد .حسابداری محیط زیست شامل مجموعه فعالیتهایی است که موجب افزایش توان سیستمهای
حسابداری در جهت شناسایی ،ثبت و گزارشگری آثار ناشی از تخریب و آلودگی زیست محیطی میشود.
حسابداری زیست محیطی مبتنی بر تلفیق زیست محیطی به عنوان یک منبع سرمایه و لحاظ کردن
هزینههای زیست محیطی به عنوان یکی از هزینههای قابل قبول در فرآیندهای اقتصادی و محاسباتی
است (خوش طینت و جعفری .)1385 ،حسابداری محیط زیست مجموعه فعالیتهایی است که موجب
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افزایش توان سیستم حسابداری در شناسایی ،ثبت و گزارشگری آثار ناشی از تخریب و آلودگی محیط
زیست میگردد و میتواند در شرکتهای بزرگ و کوچک ،صنایع مختلف و در مقیاسهای متفاوت با
روشی سیستماتیک یا بر اساس مبانی مورد نظر به کار گرفته شود .در واقع شکل انتخاب حسابداری
محیط زیست توسط شرکتها به اهداف و دالیل استفاده آنها باز میگردد ] .[10حسابداری محیط
زیست ،ابزاری مهم برای درک نقشی است که محیط زیست طبیعی در اقتصاد بازی میکند .حسابداری
محیط زیست که گاهی حسابداری سبز یا حسابداری منابع طبیعی نیز نامیده میشود ،اشاره به اصالح
سیستم حسابهای ملی در استفاده یا تهی شدن منابع طبیعی دارد .حسابداری محیط زیست دادههای
انبوه ملی است که محیط زیست را به اقتصاد مرتبط میکند و اثرات بلند مدتی بر سیاستهای
تصمیمگیری اقتصادی و زیست محیطی دارد ].[8
ابعاد حسابداری محیط زیست
حسابداری محیط زیست واژه گستردهای است که در زمینههای مختلفی به کار میرود از جمله :
 .1ارزیابی و افشای اطالعات مالی زیست محیطی در زمینه گزارشگری و حسابداری مالی.
 .2ارزیابی و استفاده از اطالعات پولی و فیزیکی زیست محیطی در زمینه حسابداری مدیریت محیط
زیست.
 .3برآورد اثرات و هزینههای محیط خارجی که اغلب حسابداری بهای کامل خوانده میشود.
 .4حسابداری جریانها و انباشت منابع طبیعی بر حسب مقادیر پولی و فیزیکی که حسابداری منابع
طبیعی خوانده میشود.
 .5جمع آوری و گزارش اطالعات حسابداری در سطح سازمان به شکل اطالعات حسابداری منابع طبیعی
برای مقاصد حسابداری مالی.
 .6در سطح سازمان ،حسابداری محیط زیست عالوه بر حسابداری مالی ،در حسابداری مدیریت نیز کاربرد
دارد ].[6
اهداف حسابداری محیط زیست
در راستای اهداف حسابداری محیط زیست محیطی میتوان به موارد زیر اشاره نمود :
 .1تعیین فرصتهای زیست محیطی و محدود کردن هزینههای اضافی که فاقد ارزش افزوده هستند.
 .2برآورد و محاسبه هزینههای محیط زیستی شرکتها و گنجاندن آن در سربار کارخانه.
 .3مشخص کردن فرصتهای محیط زیستی برای ایجاد سود خالص.
 .4ایجاد و نگهداری یک سیستم اطالعاتی زیست محیطی برای ارتقای مدیریت عملیاتی.
 .5تعیین هزینهها و بازده آتی ناشی از پیاده سازی سیستم اطالعات مدیریت محیط زیست.
 .6کمک به طراحی یک فرایند تولیدی کاالها و خدمات سازگار با محیط زیست ].[1

.40

مطالعات حسابداری و حسابرسی ،پاییز  ،1400شماره 39

کاربردهای حسابداری محیط زیست
این شاخه از حسابداری در سطح اقتصاد خرد و کالن مورد استفاده قرار میگیرد .در سطح اقتصاد خرد و
کالن مورد استفاده قرار میگیرد .در سطح اقتصاد خرد (واحد تجاری) ،حسابداری محیط زیست میتواند
در حسابداری مالی و حسابداری مدیریت مورد استفاده قرار گیرد .حسابداری مالی که از طریق آن واحد
تجاری اطالعات حسابداری فعالیتهای اقتصادی خود را استفاده کنندگان برون سازمانی گزارش میکند،
الزاماتی را جهت افشای بدهیها و هزینههای زیست محیطی مقرر کرده است .حسابداری زیست محیطی
در زمینه حسابداری مدیریت نیز خدماتی را به مدیران واحدهای تجاری ارائه میکند .مدیریت میتواند
در برخی از تصمیمات داخلی خود به شرح زیر ،از اطالعات حاصل از حسابداری زیست محیطی استفاده
نماید :
 .1هزینه یابی
 .2سرمایه گذاری در داراییهای فیزیکی
 .3برنامه ریزی استراتژیک
در سطح اقتصاد کالن ،از حسابداری محیط زیست به منظور انجام محاسبات مربوط به هزینهی منابع
زیرزمینی و جریانهای حاصل از این منابع استفاده میشود ].[8
جدول  – 1جنبههای مختلف حسابداری زیست محیطی
انواع حسابداری
زیست محیطی

استفاده
کنندگان

موضوع مورد توجه

حسابداری درآمد ملی

یک ملت یا قوم

برون سازمانی

حسابداری مالی

شرکت

برون سازمانی

حسابداری مدیریت

شرکت ،بخش ،محصول ،خط تولید ،سیستم تولید

درون سازمانی

منبع  :ابراهیمی ( ،)1392حسابداری محیط زیست
شکل  – 1کاربردهای حسابداری محیط زیست
حسابداری محیط زیست

در سطح واحد تجاری

در سطح ملی

(اقتصاد خرد)

(اقتصاد کالن)

حسابداری مدیریت

حسابداری مالی

حسابداری درآمد

کاربرد حسابداری محیط زیست در حسابداری مدیریت
سیستم های تولید به روز با پیچیدگی و گستردگی بیشتر ،امر تصمیم گیری را برای مدیران دشوارتر
مینماید ] . [4استفاده از اطالعات زیست محیطی فراهم شده توسط حسابداری مدیریت زیست محیطی
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باعث اتخاذ تصمیمات مطلوب در کلیهی سطوح سازمان میشود ،حسابداری مدیریت زیست محیطی
میتواند در مواردی چون هزینهیابی ،انجام سرمایه گذاری و برنامه ریزی استراتژیک سازمان کاربرد داشته
باشد ].[12
کاربرد حسابداری محیط زیست در هزینهیابی
مهمترین عامل در ارتباط با محصول ،هزینهیابی صحیح است .در شرایطی که نتوان هزینههای زیست
محیطی را به نحو مطلوب تخصیص داد ،بین محصوالت تولیدی نوعی یارانه متقاطع حادث و منجر به
اتخاذ تصمیمات نادرست میشود .محصوالت مختلف معموالً فرایندهای تولیدی متفاوتی دارند و به تبع
آن از هزینههای زیست محیطی متفاوتی نیز برخوردارند .سیستم هزینهیابی و تخصیص میتواند منجر به
اتخاذ تصمیمات مدیریتی نادرست شده و واحد تجاری را در شرایط نامساعد رقابتی نسبت به دیگر رقبا
قرار دهد .بر این اساس ،حسابداری مدیریت زیست محیطی با تخصیص و هزینهیابی دقیقتر ،میتواند
مدیران را در اتخاذ تصمیمات بهتر در ارتباط با ترکیب محصوالت خود یاری کند و شرکت را در رقابت
با دیگران پیشرو سازد ].[12
کاربرد حسابداری محیط زیست در تصمیمات سرمایه گذاری
واحدهای تجاری ،دامنهی فعالیت خود را از طریق سرمایهگذاری در منابع انسانی و فیزیکی توسعه می-
دهند .چنانچه در سرمایهگذاری در منابع فیزیکی ،هزینههای زیست محیطی به درستی محاسبه شوند،
تحلیل فرصتهای سرمایه گذاری با در نظر کرفتن این قبیل هزینهها ،اطالعات سودمندی در ارتباط با
مالحظات منفعت و هزینه سرمایهگذاریهای مختلف در اختیار مدیریت قرار میدهد و این امر مدیریت
را قادر میسازد با اتخاذ تصمیماتی که هزینهها و تبعات زیست محیطی شرکت را به حداقل برساند ،رشد
و دوام بلندمدت شرکت را تضمین کنند ].[12
کاربرد حسابداری محیط زیست در برنامه ریزی استراتژیک
واحدهای تجاری در طی فرایند برنامه ریزی استراتژیک خود ،تصمیم میگیرند که چه محصول و خدماتی
را تولید و به چه بازارهایی ارائه نمایند .اساس تصمیم گیری در این فرایند بر سود استوار است و یکی از
مواردی که سود را تحت تاثیر قرار میدهد ،هزینههای زیست محیطی واحد تجاری است .از این رو
حسابداری زیست محیطی اهمیت استراتژیک پیدا میکند به این معنی که در موفقیت بلندمدت واحد
تجاری بسیار تاثیر گذار خواهد بود .مردم سراسر جهان دریافتهاند که تصمیمات مصرفی آنها محیط
زیستی که در آن زندگی میکنند را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد و از این رو به طور فزاینده به مصرف
محصوالت سبز گرایش پیدا کردهاند ].[12
در این راستا مشاهده میشود شرکتهایی که بیش از دیگران به ارائه اطالعات زیست محیطی خود توجه
دارند ،از اعتبار و محبوبیت بیشتری نزد جامعه برخوردار هستند ].[2
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کاربرد حسابداری محیط زیست در حسابداری مالی
حسابداری مالی شرکتها را قادر میسازد تا گزارشهای مالی را برای استفاده کنندگان برون سازمانی از
قبیل  :سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان و  ...تهیه نمایند .مبنای تهیه این گزارشات اصول پذیرفته شده
حسابداری است .در حسابداری مالی بحث بر سر نحوهِی برخورد با هزینههای محیط زیست سازمان و نیز
نحوهی شناسایی بدهی و تعهدات سازمان در قبال مسائل زیست محیطی مطرح است ].[7
هزینههای زیست محیطی که در دورهی جاری ایجاد میشوند ،در صورتهای مالی مورد شناخت قرار
میگیرند ،اما هزینههای زیست محیطی که انتظار میرود که در آینده ایجاد شوند ،به منظور شناخت،
باید دارای دو معیار شناسایی بدهی باشند .در مورد شناسایی بدهی و تهدات زیست محیطی ،وقتی واحد
تجاری انتظار وقوع مخارج آتی بابت محیط زیست دارد که معیارهای شناسایی بدهی را برآورد میسازد،
باید در صورتهای مالی شناسایی شود.
معیارهای شناسایی بدهی عبارتند از:
 مبنایی مناسب برای اندازه گیری وجود داشته باشد و بتوان مبلغ آن را به طور منطقی برآوردکرد.
 دارای منافع آتی بوده و کسب ان منافع نیز محتمل باشد.بدین ترتیب بدهیها باید در صورتهای مالی شناسایی شوند ،به شرط آن که امکان برآورد منطقی آنها
وجود داشته باشد ].[7
کاربرد حسابداری محیط زیست در سطح ملی
مسائل زیست محیطی بحرانهایی هستند که با ابعاد مختلف در سطوح محلی ،منطقهای و بین المللی با
شدت و ضعفهایی تمامی جوامع اعم از توسعه یافته و در حال توسعه را تحت تاثیر قرار داده است و
ساالنه خسارات اقتصادی هنگفتی را بر بسیار از کشورها تحمیل مینمایند .مطالعات انجام شده حاکی از
آن هستند که حداقل بخشی از فرایندهای تخریب در جهان ،ناشی از عدم ادغام مالحظات محیط زیستی
یا به عبارتی هزینههای تخریب محیط زیست و ارزش داراییهای طبیعی و هزینههای تخریب محیط
زیست این دسته از ارزشها برای سیاست گذاران و تصمیم گیران ملموس تر شده و بر این اساس میتوانند
تصمیمات بهتر و عقالیی تری اتخاذ کنند .به همین دلیل موضوع ادغام خسارات اقتصادی ناشی از تخریب
محیط زیست در حسابهای ملی به منظور استفادهی کارآمد از منابع طبیعی و محیط زیستی در
حسابهای ملی در چارچوب حسابهای اقماری محیط زیست مطرح شده و مورد استقبال بسیاری از
کشورهای جهان قرار گرفته است ].[3
دالیل سودمندی حسابداری محیط زیست
شرکتهای تولیدی و خدماتی ،انواع مختلفی از هزینهها را متحمل میشوند .هزینههای زیست محیطی
نیز یکی از این هزینهها است .عملکرد زیست محیطی ،یکی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی موفقیت شرکت
است .هزینهها و عملکرد زیست محیطی شرکت به دالیل زیر ،شایسته بذل توجه خاص مدیریت هستند:
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 بسیاری از هزینههای زیست محیطی را میتوان با استفاده از تصمیم گیریهای تجاری بهتر ،سرمایه
گذاری در فناوریهای سازگارتر با زیست محیطی (صنایع سبز) و طراحی دوباره فرایندها و محصوالت
تولیدی به طور قابل مالحظهای کاهش داد و یا اصالً آنها را حذف کرد .زیرا ،برخی از این هزینهها
ممکن است هیچ ارزش افزوده برای سیستم و یا محصول ایجاد نکنند.
 مدیریت بهتر هزینههای زیست محیطی میتواند عملکرد زیست محیطی شرکت را نیز بهبود بخشیده
و از طریق کاهش آلودگی و حفظ سالمت عمومی ،مزایای قابل مالحظهای را برای جامعه به همراه
داشته باشد.
 درک درست هزینههای زیست محیطی و اطالع از عملکرد زیست محیطی فرایندها و محصوالت
تولیدی میتواند بهایابی درست و صحیح و همچنین قیمت گذاری محصوالت را بهبود بخشیده و به
شرکتها در طراحی فرایندها و محصوالت سازگارتر با زیست محیطی یاری رساند.
 ثابت شده است با توجه به فرایندها و محصوالت تولیدی منطبق با شرایط زیست محیطی بهتر ،مزایای
رقابتی برای محصوالت شرکت در میان مشتریان ایجاد میکند ].[10
مدیریت زیست محیطی
وظیفه اداره زیست محیطی تسهیل در رسیدن به توسعه جامع است.وظایف مدیریت برای رسیدن به این
هدف به شرح زیر است:
 .1بررسی و نظارت بر بستر زیست محیطی در حال تغییر کسب وکار
 .2شناسایی اطالعات حساس
 .3ملزم ساختن تغییر عملکرد واجرا درمحیط زیست
 .4اعتبار بخشیدن وانتقال اطالعات برای اطمینان از رعایت دستورات نظارتی
نقش مدیر امور زیست محیطی که مرکز اصلی مدیریت زیست محیطی در شرکت محسوب می شود شامل
موارد زیر است:
 .1ارزیابی،تجدیدنظرو عملکرد وکنترل عملکرد زیست محیطی شرکت
 .2کنترل الزامات قانونی
 .3اجرا و مدیریت سیستم مدیریت زیست محیطی
 .4باال بردن سطح آگاهی زیست محیطی در شرکت
سیستم مدیریت زیستمحیطی با بکار بردن استانداردهای ایزو  14001ابزار مفیدی رابرای تلفیق قوانین
محیط زیست و کسب وکار فراهم آورده است .این سیستم عملکرد خودرا از طریق ورودی و خروجی هر
سیستم تکمیل می کند.
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استانداردهای بین المللی مدیریت زیست محیطی
استانداردهای بین المللی مدیریت زیست محیطی در ایزو14000گنجانده شده است .رعایت این
استانداردها داوطلبانه است این استانداردها به عنوان بخشی از ابتکارات جهانی زیست محیطی در
سال 1992انجام گرفت که امتیازات عمده آن عبارتند از:
 .1قرار دادن استانداردهای عملکرد زیست محیطی فراتر از نظارت
 .2تاسیس شرکت به نحوی که نسبت به مسائل زیست محیطی آگاه باشد.
فرایندهای استاندارد گذاری ایزو14000شامل موارد زیر است:
 ایزو14001بعنوان چارچوب اصلی یک سیستم مدیریت زیست محیطی ،خط مشی زیست محیطیشرکت را عملی می سازد.
 ایزو14004یک فهرست برای اجرای ایزو14001وروشی جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی ایزو14010رهنمودهای جهت حسابرسی امور زیست محیطی ایزو14011راهنمایی در جهت فرایندهای حسابرسی ایزو14012معیار صالحیت برای حسابرسان زیست محیطی ایزو14020استانداردهای بر چسب زیست محیطی ایزو14040راهنمایی برای ارزیابی تاثیر زیست محیطی چرخه تولید محصول ایزو14041تنظیم اهداف و مقاصد سیستم مدیریت زیست محیطیتاثیر موضوعهای زیست محیطی بر صورتهای مالی
جهت شناسایی درآمد و هزینه ،دو مبنای حسابداری وجود دارد .در مبنای نقدی ،درآمد و هزینه در زمان
وصول و پرداخت وجه نقد و در مبنای تعهدی ،درآمد و هزینه در زمان تحقق و تحمل شناسایی میشوند
و باتوجه به وجود دو مبنای حسابداری ،تاثیر موضوعهای زیست محیطی در هریک از دو مبنا به صورت
مجزا مورد بررسی قرار گیرد.
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شکل  – 2چتر حسابداری محیط زیست
حسابداری محیط
زیست
سازمان  /شرکت

ملی  /منطقه ای

(اقتصاد خرد)

(اقتصاد کالن)

حسابداری مالی

گزارشگری مالی
برون سازمانی

حسابداری مدیریت

تصمیم گیری داخلی

حسابداری درآمد
ملی
GDP/برآورد
GNP

حسابداری منابع ملی

ارزیابی موجودی
منابع

مبنای نقدی
موارد زیست محیطی میتواند صورت های مالی تهیه شده بر اساس مبنای نقدی را تحت تاثیر قرار دهد.
در هر حال ،آثار موضوعهای زیست محیطی بر صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای نقدی ،محدودتر از
صورتهای مالی تهیه شده بر اساس مبنای تعهدی است ].[17
آثار زیست محیطی محدود به دورههای خاصی نمیباشد ،بلکه حتی ممکن است نیاز به پیش بینی چنین
آثاری داشته باشیم ،بنابراین ،حسابرسان ممکن است روشی را ایجاد نمایند که بتوان آثار فعالیتهای
زیست محیطی را برای دوره های فراتر از دوره حسابداری مزبور مورد بررسی قرار داد .موضوعهای زیست
محیطی میتواند بر روی جریان های نقدی یک واحد تجاری در طی یک دوره گزارشگری ،تاثیر داشته
باشند .در جایی که سازمانهای دولتی عالوه بر گزارشهای مالی دولتی ،گزارشهایی نیز در خصوص
میزان رعایت قوانین و مقررات ارائه میدهند ،موضوعهای زیست محیطی میتواند این گزارشها را تحت
تاثیر قرار دهد ].[5
مبنای تعهدی
مسائل زیست محیطی میتواند صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای تعهدی را به روشهای مختلفی تحت
تاثیر قرار دهد .در برخی از استانداردهای بین المللی حسابداری ،به اصول کلی مربوط به شناخت ،اندازه
گیری و افشای موضوعهای زیست محیطی در گزارشهای مالی پرداخته میشود .آشنایی با قوانین زیست
محیطی ممکن است مستلزم ایجاد تعهد به منظور شناسایی میزان کاهش ارزش داراییها و در نتیجه
کاهش ارزش دفتری آنها باشد .عدم موفقیت واحد تجاری در رعایت الزامات قانونی (مانند قوانین مربوط
به کنترل آلودگی) ،ممکن است جرایمی را برای سازمان در پی داشته باشدو این در حالی است که برخی
از هزینههای عملیاتی ساالنه از نظر ماهیت ،زیست محیطی میباشند .برای مثال ،هزینههای تامین انرژی
به علت استفاده از سوختهای فسیلی که منبعی از دی اکسید کربن و الوده کننده هوا میباشد ،به عنوان
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یک هزینه زیست محیطی در نظر گرفته میشود .برخی از واحدهای تجاری نیز ممکن است ملزم به
شناسایی تعهدات زیست محیطی به عنوان بدهی در صورتهای مالی باشند .سازمان در صورتی ملزم به
شناسایی تعهدات زیست محیطی بالقوه به عنوان یک بدهی احتمالی میباشد که شرایط زیر رخ دهد :
 .1بدهی احتمالی بستگی به وقوع احتمالی رویدادهایی در آینده داشته باشد.
 .2مبلغ بدهی فعلی نتواند به طور منطقی برآورد شود.
 .3جریان خروجی منابع ،جهت تسویه بدهی محتمل نباشد.
استانداردهای حسابداری ،شرکتها را ملزم به افشای برخی از مطالب در یادداشتهای همراه صورتهای
مالی میکنند .این موارد ،شامل موضوعهای زیر میباشد:
 .1صنعتی که در آن واحد تجاری فعالیت مینماید و موضوعهای زیست محیطی مرتبط با آن.
 .2رویههای حسابداری پذیرفته شده برای هزینههای زیست محیطی ،برای مثال ،چه مواردی در
یادداشتها ذکر شود ،چه موقع اقالم به عنوان هزینه و یا مخارج سرمایهای گزارش شود.
 .3جرایمی که واحد تجاری تحت قوانین محیط زیست متحمل میشود ].[17
گزارشگری و حسابداری محیط زیست
از آنجایی که حسابداری زیست محیطی گزارشگری زیست محیطی را نیز در بردارد و عملکرد زیست
محیطی از دید استفاده کنندگان گزارش های مالی حائز اهمیت است ،لیکن اهداف گزارشگری عملکرد
اقتصادی با اهداف گزارشگری زیست محیطی کامالً انطباق ندارد لذا به جهت محدودیت موجود در عالیق
استفاده کنندگان نیاز به الزامات گزارشگری ویژه احساس میگردد ].[20
عالوه بر این ،حسابداری محیط زیست ،گزارشدهی پایداری شرکتها و اقدامات پایداری از تصویر شرکت
را در بازار و بین سهامداران مختلف به وجود میآورند و به این ترتیب ،مدیریت ارشد را برای بهبود شرایط
محیطی تشویق میکند ] . [20عملیات مربوط به حسابداری محیط زیست ،باعث تقویت قدرت تصمیم
گیری شرکتها و مدیریت میشود ] .[17عملکرد کلی یک سازمان بر اساس نتایج مالی به منظور حفاظت
و بهبود محیط زیست مورد ارزیابی قرار میگیرد .به این ترتیب ،حسابداری محیط زیست زمانی مورد
توجه قرار می گیرد که سرمایه گذاران و طلبکاران خطرات مربوط به سرمایه گذاری خود را ارزیابی کنند
].[22
صورتهای مالی شرکتها همواره در معرض بررسی حسابرس مستقل هستند تعدادی از شرکتها در
گزارشات خود اطالعاتی را ارائه میکنند ،که به آسیبهای وارده به محیط زیست در اثر فعالیتهای آنها
مربوط میشود این اطالعات غالباً جزئیاتی در مورد انتشار آلودگی در هوا ،آلودگی آب یا جزییاتی از
سوخت و مواد مصرفی توسط آنها میباشد ،حتی ممکن است گزارشات تفضیلیتر بوده و شامل دادههای
کمی نیز باشد .عالیق عمومی درحمایت از محیط زیست ،موجب شده است که فشار وارده بر موسسات
جهت بازرسی دقیق آسیبهای وارده توسط واحدهای تجاری به محیط زیست بیشتر گردد و این امر
موجب اجرای حسابرسی فعالیتهای زیست محیطی شده است .اندازه گیری آلودگیها ،بررسی محدودیت-
های قانونی و آزمون تفصیلی از اکولوژی و زمین اطراف واحد تجاری از جمله موارد مد نظر این نوع
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حسابرسی است .از آنجا که حسابرسی محیط زیست بخشی از فرآیند بلندمدت ارزیابی و بررسی است،
باید فرآیندی تکرارپذیر باشد ،به نحوی که درصورت لزوم به وسیله گروههای مختلف بتوان حسابرسی را
تکرار و نتایج آن را مقایسه نمود تا بتوان تغییرات را به طریقی سنجش پذیر وکیفی منعکس نمود ].[15
سولمان و لوئیس ( )2002در تحقیقات خود به بررسی دالیل افشای اطالعات زیست محیطی پرداختند.
یکی از دالیل شناخته شده توسط محققان مذکور در خصوص حمایت از فرایند رو به افزایش افشای
اطالعات زیست محیطی و مشوقهای اجتماعی میباشد که از طریق آنها شرکتها قادرند به مقبولیتهای
اجتماعی دست پیدا کنند .پژوهشگران مزبور ،واکنش سه گروه فرعی و استنباط آنها را در خصوص
گزارشگری زیست محیطی مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیقات نشان داد که دالیل اصلی برای افشای
اطالعات زیست محیطی ،شامل موارد زیر میباشد:
 .1قبول مسئولیتهای اجتماعی توسط شرکت
 .2بهبود اعتبار شرکت در جامعه
 .3پیروی از قوانین.
عوامل تاثیر گذار بر گزارشگری حسابداری محیط زیست
آسیبهای وارده به محیط زیست
مسئولیت شرکتها در قبال این آسیبها
ارزیابی اثرات وآسیبهای زیست محیطی
لزوم گزارشگری هزینههای زیست محیطی
آسیبهای وارده به محیط زیست
به علت استفادهی بی رویه از منـابع طبیعی و همچنین تولید و انتـشار بی رویه مواد آالینده در محیط
زیست ،امروزه موضوع حفاظت از محیط زیست مورد توجه جدی دانشمندان و محققین قرار گرفته است.
مواردی همچون آلودگی آب و هوا ،تخریب جنگلها و مراتع ،انهدام زیستگاههای جانوری از جمله زیـان-
های وارده به محیط زیست بوده که نتیجه مستقیم فعالیت کارخانجات و مراکز صنعتی میباشند.
امروزه شرکتها تنها مسئول عملـکرد اقتـصادی خـود نبوده ،بلکه ملزم به رعایت مسایل اجتماعی و
پاسخگویی به عموم جامعه هستند .بنابر این ،در عصر حاضر حفاظت از محیط زیست وگزارشگری این
گونه هـزینهها یک ضرورت انکار ناپذیر به حساب میآید .بـه واسطه افزایش فعـالیتهای جوامع بشری
مشکالت زیـست محیطی فراوانی برای تمامی کشورها ایجاد گردیده ،که برخی از مهمترین آنها به شرح
زیر میباشد:
یک چهارم خشـکیهای کرهی زمین در معرض خشکسالی و تبدیل شدن به مناطق بیابانی قرار دارند .در
فاصلهی زمانی سال  1960تا سال  1990بارانهای جنگلی به میزان چهل درصد کاهش یافته است.
تعداد گونههای گیاهی و جانوری در معرض انقراض از  230مورد در سال  1970به  35000مورد در
سال  200افزایش یافته است .چهل درصد از زمینهای کشاورزی کیفیت خود را از دست داده اند .نیمی
از جنگلهای کرهی زمین و همچنین نیمی از زمینهای حاصلخیز (دلتاها) از بین رفتهاند.
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مسئولیت شرکتها در قبال آسیبهای زیست محیطی
اکثر فعالیتهای جوامع بشری به ویژه فعالیتهای تولیدی دارای اثـرات زیان بار فراوانی بر محیط زیست
پیـرامون خود می باشند .با توجه به تشدید مسایل زیست محیطی در سطح جهان ،شرکتهای تولیدی
می بایست مسئولیت جبران هزینههای زیست محیطی را تقبل نموده و آنها را به نحو مناسبی در
صورتهای مالی خود گزارش نمایند.
مشروعیت اجتماعی سازمانها تنها با پذیرش استانداردهای اخـالقی حاکم بر جامعه رسمیت مییابد .به
عبارت دیگر ،شرکتها در جهت عالیق و خواستههای جوامع بشری فعالیت نموده و متقابالً آحاد جامعه
نیـز از طریق خرید محصوالت ،این شرکتها را مورد حمایت خود قرار میدهند .بنابر این ،شرکتهای
تولیدی عالوه بر تالش برای تحقق هدف اصلی خود (سودآوری و حداکثرسازی ارزش) ،میبایست برای
ارتقای موقعیت اجتماعی خود نیز تالش نمایند .افشای اطالعات مرتبط با هزینههای زیست محیطی ضمن
افزایش اعتبار و موقعیت اجتمـاعی شرکتها ،میتواند به عنوان یک ابزار کارآمد در فرآیند دستیابی به
مزیت رقابتی نیز تلقی گردد.
ارزیابی اثرات صنایع و سازمانها بر محیط زیست
سنجش و اندازه گیری اثرات فعالیت شرکتهای تـولیدی بر محیط زیست از اهمیـت فراوانی برخوردار
بوده و لذا استفاده از ابزارهای اندازه گیری که متناسب با موضـوع مورد اندازه گیری باشد ،ضروری است.
برخی از مهمترین دالیل عدم کارآمدی سیستم حسابداری سنتی در زمینه گزارشگری هزینه های زیست
محیطی بشرح زیر است:
هدف سیستم حسابداری سنتی که کسب سود و حداکثرسازی ارزش یک شرکت(تمرکز سرمایه) می
باشد ،با هدف گزارشگری زیست محیطی سازگار نیست .محیط زیست همانند یک کاالی عمومی ،متعلق
به تمام افراد یک جامعه بوده و لذا هیچ کس نمیتواند ادعای مالکیت انحصاری بر آن را داشته باشد .در
سیستم حسابداری سنتی تنها آن دسته از هزینهها مورد شناسایی قرار میگیرند که دارای منافع اقتصادی
ملموس باشند .از آنجایی که هزینههای زیست محیطی منجر به تملک داراییهای مشخصی نمی گردند،
لذا در حسـابداری سنتی اندازه گیری و گزارشگری آنها با ابهام روبرو است .هزینههای مرتبط با محیط
زیست به واسطه بهبود شرایط محیطی منافعی را برای شرکت و جامعه درپی خواهد داشت .اندازه گیری
و گزارشگری میـزان این منافع در صورتـهای مالی به واسطه ناکارآمدی سیستم حسابداری سنتی امری
ناممکن است .هر چند این منافع قابل تقویم به ریال نیست ،اما بـه واسطه اهمیت برای جامعه (تحت
عنوان صنعت سبز) باعث افزایش ارزش سهام شرکت در بازارهای بورس میگردد .شرکتها به واسطه
دشواری اندازه گیری نتایج حاصل از هزینههای زیست محیطی ،تنها اقدام بـه افشاء هزینههای زیست
محیطی آن هم در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی مینمایند .لذا به دلیل عدم گزارش منافع حاصله
افشای مناسب با مشکل مواجه میگردد.
در سیستم حسابداری سنتی کسب سود به هر طریقی و هر قیمتی مجاز میباشد .به عبارت دیگر در این
سیستم انجام اقداماتی همچون قطع بی رویه درختان ،تخریب زیستگاههای طبیعی و آلودگی هوا در
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فرایند کسب سود بالمانع است .مسئله فوق باعث تضاد بین نگرش سیستم حسابداری سنتی و نگـرش
حسابداری محیط زیست میگردد.
لزوم گزارشگری هزینه های زیست محیطی
امـروزه به واسطـه ضـرورت اندازه گیری و گزارشگری هزینههای کیفیت بر اهمیت حسابداری محیط
زیست افزوده شده است .طبق اصول حسـابداری محیط زیست ،سازمانها به عنوان یک شخصیت حقوقی
مستقل مالک داراییهای مشخصی بوده که بخش قابل توجه از آن منابع طبیعی است .در حسـابداری
محیـط زیست سـازمان عالوه بر اندازه گیری و گزارشگری منابع طبیعی میبایست هر گونه فعالیتی را
که به محیط زیست آسیـب میرساند را نیـز گزارش و افشا نماید ،زیرا اعتقاد بر این است که این فعالیتها
به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر داراییها و عملکرد شرکت تاثیر خواهند گذاشت ].[14
مزایای گزارشگری زیست محیطی
گزارشگری عملکرد زیست محیطی ،مزایای زیادی برای واحد تجاری و محیط زیست دارد .برخی از این
مزایا به شرح زیر است :
 صرفه جویی در هزینهها و افزایش بهرهوریواحد تجاری از طریق کاهش و کنترل مصرف منابع ،میتواند در هزینهها صرفه جویی و کارایی را افزایش
دهد .واحد تجاری از طریق کاهش آثار زیست محیطی ،میتواند بعضی از مالیاتهای مربوط را کاهش
داده و از هزینههای قانونی مرتبط بکاهد.
 افزایش فروشواحد تجاری میتواند از طریق گزارش موضوعهای زیست محیطی به روشی واضح و شفاف ،اعتبار شرکت
را در میان مشتریان افزایش دهدو گزارشگری خوب ،موجب افزایش اعتماد مشتریان میشود ،در صورتی
که مشتریان از تالشهای شرکت جهت بهبود عملکرد زیست محیطی آگاه باشند ،اعتمادشان نسبت به
محصوالت و خدمات افزایش خواهد یافت.
 بهبود موقعیت عرضه کنندگانسازمانهای بزرگ به طور فزایندهای عرضه کنندگان و پیمانکاران را ملزم به ارائه اطالعاتی در خصوص
عملکرد زیست محیطی میکنند تا انتظارات سهامداران خود را برآورد نمایند .گزارشگری عملکرد زیست
محیطی میتواند وضعیت عرضه کنندگان را نسبت به سایر رقبا بهبود بخشد.
 افزایش جذابیت برای جامعه سرمایه گذاریسرمایه گذاران ،تحلیل گران مالی و دالالن ،در حال حاضر پرسشهایی در خصوص تداوم پذیری عملیات
واحد تجاری دارند .گزارشگری موضوعهای زیست محیطی در خصوص این که کدام یک از معیارهای یک
سازمان در کاهش ریسک و ایجاد فرصتهای موثر سودمند میباشد ،عالمت خوبی ارائه میدهد.
 -نوآوری در ارائه محصوالت و خدمات
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ارزیابی و کنترل آثار زیست محیطی ،موجب نوآوری در ارائه محصوالت و خدمات شده و از آن حمایت
میکند .همچنین ،از بازارها و مشتریان جدید حمایت نموده و به حفظ بازارها و مشتریان موجود کمک
میکند.
 استخدام کارکنانگزارشگری شفاف تالشهای سازمان جهت مدیریت عملکرد زیست محیطیاش ،به جذب کارکنان با
استعداد کمک میکند .شهرت و عملکرد زیست محیطی خوب ،میتواند برای کارکنان به عنوان یک عامل
با اهمیت در انتخاب کارفرما محسوب شود.
 حفظ مجوزهای موجود جهت عملیاتسازمان از طریق کنترل آثار زیست محیطی و کاهش آن میتواند میزان جرایم وضع شده را کاهش دهد.
همچنین ،این امر موجب بهبود روابط سازمان با قانون گذاران شده و شرکت قادر خواهد بود تا با پیروی
از قوانین محیط زیست و رعایت سایر قوانین مربوط ،مجوزهای موجود جهت انجام فعالیتهای خود را
حفظ کند.
 افزایش ارزش واحد تجاری و بهبود قیمت سهامدر راستای حفظ ثروت سهامداران ،افشای هزینههای زیست محیطی موجب افزایش ارزش بنگاه انتفاعی
میشود .اگر چه منافع این گونه هزینهها قابل تقویم به ریال نیست ،ولی در عین حال موجب تمایز بنگاه
انتفاعی به عنوان یک صنعت سبز میگردد .بدین ترتیب و به رغم وجود مزایای رقابتی در میان صنایع
مشابه غیرسبز ،آثار مفید و موثری از طریق ایجاد محبوبیت اجتماعی بر قیمت سهام این گونه بنگاهها در
بورس اوراق بهادار خواهد داشت .لذا گزارشگری زیست محیطی با نگاه دقیق تری باید مورد توجه مدیران
واحدهای اقتصادی باشد ،به ویژه واحدهایی که در زمینه زیست محیطی متحمل مخارج زیادی میگردند
].[13
سایر مزایای گزارشگری زیست محیطی به صورت خالصه عبارتند از :
 .1بهبود عملکرد زیست محیطی ممکن است اثرات مثبتی بر سالمتی انسان و موفقیت واحد تجاری
داشته باشد.
 .2افزایش امکانات سازمان جهت ارزیابی و طراحی عملکرد واحد تجاری در طی زمان.
 .3هزینهیابی و قیمت گذاری صحیح تر محصوالت و خدمات و طراحی فرایندهای مطلوب از نظر محیط
زیست.
 .4تسهیل ارزیابی ریسک فعالیتهای تامین مالی
 .5اداره بهتر واحد تجاری ].[5
موانع گزارشگری
جهت گزارشگری آثار عملکرد زیست محیطی شرکتها ،موانعی نیز به شرح زیر وجود دارد:
 .1محدود بودن اطالعات شرکتها در خصوص محیط زیست
 .2هزینههای گزارشگری زیست محیطی
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 .3عدم اطمینان نسبت به درک مشکالت مربوط به افشای زیست محیطی توسط دولتها
 .4ترس از باال بردن هزینههای زیست محیطی نسبت به سایر شرکتها ].[5
نتیجهگیری
امروزه بسیاری از شرکتها با مسائل زیست محیطی روبرو هستند و در جستجوی شیوهی مناسب برای
گزارش و افشای اطالعات برای عموم مردم میباشد .مسئله آلودگی محیط زیست از مهمترین معضالت
جامعه بشری و کشور ما میباشد .این امر لزوم تعقیب و مجازات جرائم زیست محیطی و تدوین و تنظیم
قوانین و مقررات در حوزههای مختلف محیط زیست را اجتناب ناپذیر میسازد.
بدون تردید در صورت استقرار نظام مطلوب حسابداری زیست محیطی در کشور ،حسابداران میتوانند
بازوی قدرتمندی برای دولت در ارتباط با کنترلهای اقتصادی و مالی باشد برای رسیدن به این مهم باید
اهداف و وظایف حسابداری زیست محیطی مشخص و به طور دقیق تعریف و استانداردها و ضوابط و
معیارها براساس اصول منطقی و عملی پایه گذاری و تدوین گردد .از این رو مجامع حرفهای ذیصالح باید
کار تدوین و تنظیم ضوابط حرفهای و به ویژه استانداردهای حسابداری زیست محیطی را به عهده گیرند
تا از این طریق شرکتها ملزم به رعایت رویههای مصوب باشند .دولت نیز از طریق اصالح قوانین موجود
تصویب قوانین جدید و وضع مجازاتهای قانونی برای شرکتهای آلوده کننده محیط زیست میتواند
موجبات کاهش آلودگی را فراهم نماید .عالوه بر این متولیان مسائل زیست محیطی باید به فکر نهادینه
کردن فرهنگ رعایت مقررات زیست محیطی در جامعه باشد به خصوص اگر صاحبان و مدیران صنایع
نسبت به مسائل زیست محیطی دیدگاهی مثبت و توام با طرفداری از بهبود عملکرد زیست محیطی داشته
باشند و آن را از نظر مالی و منابع انسانی حمایت کنند ،موجب میشود که کارکنان نیز در قبال محیط
زیست حساس و متعهد باشند .امروزه بسیاری از شرکتهایی با مسائل زیست محیطی روبرو هستند و در
جستجوی شیوهای مناسب برای گزارش و افشای اطالعات برای عموم مردم میباشند .مسالهی آلودگی
محیط زیست از مهم ترین معضالت جامعه بشری امروز و در ایران به قدری شدت یافته که پایتخت آن
به عنوان یکی از آلوده ترین شهرهای جهان شناخته شده است .این امر لزوم به کار گیری حسابداری
زیست محیطی را به عنوان تالشی در جهت حفاظت از محیط زیست توصیه میکند.
بدون تردید در صورت استقرار نظام مطلوب حسابداری زیست محیطی در کشور ،حسابداران میتوانند
بازوی قدرتمندی برای دولت در ارتباط با کنترلهای اقتصادی و مالی باشند .برای رسیدن به این هدف
باید اهداف و وظایف حسابداری زیست محیطی مشخص و به طور دقیق تعریف و استانداردها و ضوابط و
معیارها بر اساس اصول منطقی و عملی پایه گذاری و تدوین گردد .از این رو مجامع حرفهای ذیصالح باید
کار تدوین و تنظیم ضوابط حرفهای و به ویژه استانداردهای حسابداری زیست محیطی را به عهده گیرند
تا از این طریق شرکتها ملزم به رعایت رویههای مصوب باشند.
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Given the growth and development of factories as well as the pollutants associated
with them, environmental management and environmental performance have been
developed as significant concepts in the global discourse in recent years and the
importance of the environment is an important benefit to society and the success of
the unit has a commercial.
Over the past three decades, companies, communities and economies around the
world have paid close attention to corporate environmental responsibility issues.
Environmental accounting has developed as one of the accounting sub-sectors over
the past years, and with the increasing focus of the community on environmental
issues, accounting will play a special role in measuring the company's performance.
In this research, the concepts, objectives, applications, reporting and environmental
accounting and the advantages and disadvantages of environmental accounting will
be discussed.
Keywords: Environmental Accounting, Objectives and Application of
Environmental Accounting, Environmental Reporting and Accounting, Benefits of
Environmental Reporting..
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