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دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه تربیت مدرس
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حسابداری مدیریت زیستمحیطی دیدگاهی ترکیبی ارائه میکند که زمینهای برای استفاده از دادههای
حسابداری مالی ،حسابداری بهای تمامشده و صورت گردش مقداری مواد جهت افزایش کارایی مواد،
کاهش اثرات محیطی و ریسک و همچنین کاهش هزینه حفاظت از محیط زیست ،فراهم مینماید.
حسابداری مدیریت زیستمحیطی توسط شرکتهای عمومی و خصوصی در حال اجرا میباشد اما تابهحال
توسط کشورها و ملتها اجرا نشده است .حسابداری مدیریت زیستمحیطی دارای مؤلفههای مالی بههمراه
مؤلفههای فیزیکی میباشد.
تمرکز اصلی حسابداری مدیریت زیستمحیطی و روش حسابداری مدیریت زیستمحیطی ،ارزیابی مخارج
زیستمحیطی ناشی از تصفیه آلودگیها ،دفع یا انهدام ،حفاظت از محیط زیست و مدیریت زیستمحیطی
میباشد .همچنین ،جدیدترین موردی که به این هزینهها اضافه شده است ،ارزش خرید مواد خروجیهای
غیرتولیدی و هزینههای پردازش آنها میباشد .جمع این مخارج ،تصویری ترسناک از کل هزینههای
ناکارایی شرکت را نشان میدهد که شرکتها را وادار به بهبود سیستم اطالعاتیشان مینماید.
در این مطالعه ،ما با تمرکز بر تکنیکهای کمی سازی مخارج و یا هزینههای زیستمحیطی بهعنوان
مبنایی برای کنترل بهتر و هدفی برای الگوسازی به تعریف مفاهیم و اصولی برای حسابداری مدیریت
زیستمحیطی میپردازیم .این روش ،هزینههای برونسازمانی را مدنظر قرار نداده ،اما تمرکزش بر ارزیابی
جامع و کامل مخارج ساالنه مستقیم تصفیه آالینده-ها ،حفاظت محیط زیست و مدیریت زیستمحیطی
بههمراه مواد ضایع شده و انرژی ورودی (ناکارایی در تولید) میباشد.
واژههای کلیدی :حسابداری مدیریت زیستمحیطی ،هزینههای زیستمحیطی ،گردش مقداری مواد.
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سپاسی و رمضانی

مقدمه
امروزه بهواسطه رشد و پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیکی ،نقش و تأثیرات جوامع انسانی بر محیط زیست
افزایشیافته است .این موضوع ،لزوم تدوین روشها و مدلهای مختلفی را با هدف بررسی و مطالعه این
آثار و همچنین تبیین روابط متقابل بین انسان و محیط زیست را ضروری مینماید [ .]3نتایج تحقیقات
مربوط به حسابداری زیستمحیطی نشان میدهد که حسابداری و حسابداران میتوانند در این حیطه به
نتایج مثبتی دست یابند [ .]1در این مقاله ،سعی بر این است که نتایج تحقیقات گروه توسعه پایدار سازمان
ملل در خصوص حسابداری مدیریت زیستمحیطی بحث و تبیین گردد تا با تطبیق آن با شرایط محیطی
کشورمان ،راهنمایی برای کاربرد این بخش از حسابداری آماده گردد .هرچند مطابق نظر مهدوی و همکاران
[ ]3به دلیل شرایط اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی حاکم بر کشورها نمیتوان نتایج مطالعات کشورهای
توسعهیافته را به کشورهای درحالتوسعه تعمیم داد ،اما به نظر محققان این مقاله میتوان از نتایج تحقیقات
پیشین بهعنوان راهنمایی برای تحقیقات آتی استفاده نمود.
ابتکار سازمان ملل
بهمنظور پیگیری بحثهای غیررسمی در خصوص مسائل مربوط به جلسه  1998گروه توسعه پایدار
سازمان ملل که درباره مذاکره روی تکنولوژیهای آلودهکننده صوتی بود ،گروهی متشکل از کارشناسان
سازماندهی شدند تا موضوع بهبود نقش دولت در ارتقا حسابداری مدیریت زیستمحیطی ( )EMAرا
واکاوی کنند .آن بحثها حاکی از این بود که تعدادی از دولتها عالقهمند به ارتقای حسابداری مدیریت
زیستمحیطی بودند ،اما هیچگونه ارتباط و گفتگویی مابین نمایندههای آنها برقرار نشد .این گروه شامل
نمایندگان وزارتخانهها و سازمانهای محیط زیست کشورها ،سازمانهای بینالمللی ،صنعت ،شرکتهای
حسابداری ،افراد آکادمیک و نمایندگان سازمان ملل بودند .به دلیل وجود مشکالت عدیده زیستمحیطی،
دولتها ،سازمانها و آحاد جامعه بهتنهایی قادر به حل آن نبوده و لذا همکاری سازنده تمامی آنها در
این زمینه ضروری است [.]3
کتاب تحت عنوان "حسابداری مدیریت زیستمحیطی -اصول و رویهها" اولین نسخه از انتشارات این
گروه میباشد .این کتاب شامل لغتشناسی و تکنیکهایی جهت تفهیم مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت
زیستمحیطی و تدوین مجموعهای از استانداردها و رویهها برای راهنمایی عالقهمندان به اجرای حسابداری
مدیریت زیستمحیطی میباشد که مورد توافق اعضای گروه بوده است.
هدف این کتاب ،حداقل کردن هزینههای آشنایی با سیستمهای حسابداری مدیریت زیستمحیطی
میباشد ،در این راستا ،این کتاب ،مجموعهای از اصول و رویههایی که مطابق با روشهای حسابداری مالی
بینالمللی پذیرفتهشده میباشد را ارائه نموده است .اگرچه ،دیدگاهی که این کتاب در خصوص حسابداری
مدیریت زیستمحیطی ارائه نموده است ،تنها روش آن نمیباشد ،اما روشی است که بعد از رایزنیها و
همفکریهای وسیع بین اعضای گروه حاصلشده است و به نظر میرسد اثربخش و مقرونبهصرفه باشند.
در ادامه به بررسی تعاریف اصلی و جداول ارزیابی کلی از حسابداری مدیریت زیستمحیطی میپردازیم.
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حسابداری مدیریت زیستمحیطی چیست؟
حسابداری بهای تمامشده (حسابداری مدیریت) بهعنوان ابزار اصلی تصمیمگیری مدیران مثل قیمتگذاری
محصوالت محسوب میشود که البته مطابق هیچگونه قانون و مقررات از پیش تعیینشدهای نمیباشد.
این سیستم اطالعاتی درونسازمانی با سؤالهای زیر سروکار دارد:
بهای تمامشده محصوالت مختلف چه میباشند؟ و همچنین قیمت فروش این محصوالت چقدر باید باشد؟
ذینفعان اصلی در حسابداری بهای تمامشده ،مدیران قسمتهای مختلف (مدیریت عامل ،مدیر کارخانه،
مدیر تولید و  )...میباشند.
در عمل ،شرکتهای زیادی فاقد سیستم حسابداری بهای تمامشده میباشند ،اما در محاسبات بهای
تمامشده از دادههای حسابداری مالی بجای دادههای دفترداری استفاده میکنند .اما حسابداری مالی ،در
مقایسه با حسابداری بهای تمامشده ،برای ارضای نیازهای اطالعاتی سهامداران برونسازمانی و مقامات
مالی طراحیشده است ،که هر دو گروه فوق دارای منافع اقتصادی زیادی در دادههای مقایسهای استاندارد
شده و در دریافت اطالعات درست و منصفانه درباره عملکرد اقتصادی واقعی شرکت دارند .بنابراین،
حسابداری و گزارشگری مالی با استانداردهای حسابداری بینالمللی و قوانین ملی سروکار دارد.
تعاریف مختلفی از حسابداری مدیریت زیستمحیطی وجود دارد ،اما در این تحقیق تعریفی متفاوت و نو
از آن ارائه خواهیم نمود که تقریباً نقطه تمایز این تحقیق با تحقیقات پیشین میباشد .نقطه عطف این
تعریف ،توجه به صورت گردش مقداری مواد است.
صورت گردش مقداری مواد ،آب و انرژی در یک سیستم مرزی تعریفشده ،بخش اصلی سیستم
اطالعاتی حسابداری مدیریت زیستمحیطی را تشکیل میدهد .میتوان این گردش را در سطح کل شرکت
ارائه نمود و یا میتوان طوری آن را تهیه نمود که بهصورت مستقیم مراکز هزینه و فرآیندهای تولید را
نشان دهد و یا حتی در سطح ماشینها و محصوالت تهیه شود .درنتیجه ،میتوان کار تهیه این اطالعات
را به تکنسینهای فرآیندهای مختلف واگذار کرد و لزوماً به حسابداران نیازی نیست.
حسابداری مدیریت زیستمحیطی دارای دیدگاهی ترکیبی میباشد که زمینهای برای استفاده از دادههای
حسابداری مالی ،حسابداری بهای تمامشده و صورت گردش مقداری مواد جهت افزایش کارایی مواد،
کاهش اثرات محیطی و ریسک و همچنین کاهش هزینه حفاظت از محیط زیست ،فراهم مینماید.
حسابداری مدیریت زیستمحیطی توسط شرکتهای عمومی و خصوصی اجرا میگردد اما توسط کشورها
و ملتها اجرا نمیگردد ،همچنین حسابداری مدیریت زیستمحیطی دارای مؤلفههای مالی بهمراه
مؤلفههای فیزیکی میباشد.
معیارهای حسابداری مدیریت زیستمحیطی برای تصمیمگیری درونسازمانی شامل دو مورد زیر میباشد:
معیارهای فیزیکی برای مصرف مواد و انرژی و دفع آنها ،و معیارهای پولی و مالی جهت محاسبه بهای
تمامشده ،صرفهجویی (حذف فعالیتهای فاقد ارزشافزوده) و درآمدهای مربوط به فعالیتهای دارای اثر
بالقوه محیطی.
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هزینههای زیستمحیطی کدماند؟
هزینههای زیستمحیطی شامل هزینههای برونسازمانی و درونسازمانی میشود و در ارتباط با همه
هزینههای متحمل شده در خصوص حفاظت از محیط زیست یا آسیب رساندن به آن میباشد .هزینههای
حفاظت از محیط زیست شامل هزینههایی برای جلوگیری ،دفع ،برنامهریزی ،کنترل ،حرکتهای انتقالی
و تعمیر خسارات که میتواند در شرکتها ،دولتها یا جامعه رخ دهد ،میشود [ .]4این مقاله ،فقط با
هزینههای زیستمحیطی شرکت سروکار دارد و هزینههای برونسازمانی که ناشی از فعالیتهای شرکت
میباشند اما توسط مقررات و قیمتها به درون سازمان منتقل نشدهاند ،مدنظر قرار نگرفتند .این وظیفه
دولت است که ابزارهای سیاسی همانند مالیات بر آلودگی اکوسیستم و مقررات کنترل آالیندهها جهت
تقویت اصل پرداخت آالیندگی و همچنین گنجاندن هزینههای برونسازمانی در محاسبات شرکت ،وضع
کند.
بنابراین هزینههای زیستمحیطی شرکت کدماند؟ در ابتدا ممکن است هزینههایی مانند هزینههای
متحمل شده در رابطه با مکانهای آلوده ،تکنولوژیهای کنترل فاضالب و دفع ضایعات به ذهن متبادر
شوند.
مخارج حفاظت محیط زیست شامل همه مخارج برای معیارهای حفاظت از محیط زیست شرکت یا وظیفه
شرکت برای جلوگیری ،کاهش ،کنترل و مستندسازی جنبههای زیستمحیطی ،اثرات و خطرات ،همانند
مخارج دفع ،بهبود ،بهسازی و تصفیه میباشد (مراجعه به جدول  .)1البته برای محاسبه درونسازمانی
مقدار هزینههای زیستمحیطی ،مخارج حفاظت از محیط زیست فقط یک روی سکه میباشد .هزینههای
ضایعات و آالیندگی بسیار بیشتر از هزینههای جلوگیری از آلودگی یا خرید تأسیسات پزشکی میباشد.
مفهوم ضایعات دارای معنا دوپهلو میباشد .ضایعات ،موادی هستند که خریداری شدند ولی به یک محصول
قابلفروش تبدیل نشدهاند .بنابراین ،ضایعات بهعنوان شاخصی برای ناکارایی تولید میباشد .همچنین،
هزینه مواد ،سرمایه و دستمزد ضایعات باید در نظر گرفته شود تا بتوان کل هزینههای زیستمحیطی
شرکت را محاسبه کرد و درنتیجه از آن بهعنوان مبنایی برای محاسبات و تصمیمگیریهای آتی استفاده
کرد .در این زمینه ،ضایعات بهعنوان یک عبارت عمومی برای زائدات ،فاضالب و آلودگی استفاده میشود،
و بنابراین شامل همهی خروجیهای غیر تولیدی میشود .مواد شامل آب و انرژی میباشد.
جدول  :1کل مخارج زیستمحیطی شرکت
مخارج حفاظت از محیط زیست (دفع ضایعات و تصفیه آالیندهها ،مدیریت زیستمحیطی و جلوگیری از
آلودگی)
 +هزینههای مواد ضایع شده
 +هزینههای سرمایه و حقوق ضایع شده
= کل هزینههای زیستمحیطی شرکت
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دیدگاه اتخاذشده مبتنی بر این فرض اساسی است که همه مواد خریداریشده باید بر اساس الزام فیزیکی
از طریق یکی از حالتهای محصول ،ضایعات یا تشعشعات از شرکت خارج شوند .درنتیجه ،ضایعات نشانهای
از تولید ناکارا میباشد .بنابراین وقتیکه هزینههای محیطی محاسبه میشود ،نهتنها هزینه دفع موردتوجه
قرار میگیرد بلکه ارزش خرید مواد ضایع شده و هزینههای تولید ضایعات و آالیندهها نیز باید اضافه گردد.
جدول  ،2رویههای ارزیابی هزینه زیستمحیطی توسعهیافته توسط گروه تحقیقاتی بخش توسعه پایدار
سازمان ملل در حوزه حسابداری مدیریت زیستمحیطی را نشان میدهد .این دستورالعمل ،اطالعات
بیشتری در خصوص طبقات هزینه مختلف ارائه میکند .رسانهها ،برتری حفاظت محیطی و حسابهای
مدیریت منابع سیستم یکپارچه زیستمحیطی و حسابداری اقتصادی توسعهیافته توسط بخش آمار سازمان
ملل را تائید میکنند.

 .1تصفیه فاضالب و آالیندهها
 .1.1استهالک تجهیزات مربوطه
 .1.2مواد عملیاتی و تعمیر و نگهداری
و خدمات
 .1.3پرسنل مربوطه
 .1.4حقالزحمهها ،مالیاتها و شارژها
 .1.5غرامتها و جرائم
 .1.6بیمه بدهیهای زیستمحیطی
 .1.7ذخیره هزینههای تصفیه
 .2پیشگیری و مدیریت زیستمحیطی
 .2.1خدمات برونسازمانی برای
مدیریت زیستمحیطی
 2.2پرسنل الزم برای فعالیتهای
مدیریت زیستمحیطی عمومی
 .2.3تحقیق و توسعه
 2.4مخارج اضافی جهت تکنولوژیهای
پاکتر و درصد اسقاط تجهیزات
عملیاتی

هوا+جو

فاضالب

ضایعات

خاک و آبهای زیرزمینی

صدا و لرزش

تنوع زیستی و وسعت مکان

تشعشعات

سایر

رسانههای زیستمحیطی
طبقات هزینهها/مخارج زیستمحیطی

جمع

جدول  :2رویه ارزیابی هزینههای زیستمحیطی
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صورت گردش مواد
ثبت گردش مقداری مواد با تحلیل ورودی-خروجی ،مبنایی برای توسعه عملکرد زیستمحیطی و ارزیابی
مقدار و هزینههای خروجیهای غیر تولیدی میباشد .سیستم مربوطه میتواند در سطح شرکت یا سطوح
کوچکتر مثل کارخانهها ،مراکز هزینه ،فرآیندها و سطوح تولید ،محدود شود .صورت گردش مواد،
معادلهای بر اساس این ایده میباشد که "هر چه وارد میشود یا باید خارج شود و یا ذخیره شود" .در
صورت گردش مواد ،اطالعات در خصوص هر دو مورد میزان استفاده از مواد و همچنین مقدار محصوالت،
ضایعات و آالیندهها بیان میشود .مواد شامل آب و انرژی میشود .همه موارد بر اساس واحدهای فیزیکی
مبتنی بر جرم (کیلوگرم) یا انرژی (مگاژول و کیلووات) اندازهگیری میشوند .ورودیهای خریداریشده
بهصورت متقابل با میزان تولید و فروش و همچنین مقدار ضایعات و آالیندهها بررسی میشوند .هدف از
این کار ،بهبود کارایی اقتصادی و زیستمحیطی مدیریت مواد میباشد.

43.

کاربرد حسابداری مدیریت زیستمحیطی...

صورت گردش مواد را میتوان هم برای برخی مواد و فرآیندها تهیه نمود و هم میتوان برای کل مواد و
ضایعات یک سازمان تهیه کرد .هدف از تالش برای کمی کردن فرآیندها ،ردیابی مواد در قسمتهای
مختلف شرکت میباشد .معموالً نقطه شروع در سطح شرکت میباشد زیرا اطالعات زیادی در محدوده
این سیستم موجود است .البته ،این سیستم برای افشا در گزارشهای زیستمحیطی استفاده میشود.
شرکتها در اولین مطالعه زیستمحیطی خود باید یک صورت گردش مواد آزمایشی تهیه کنند و نباید
زیاد وارد جزئیات شوند .بر این اساس ،علم و دانش با تمرکز بر دستیابی به بهبود در عملکرد و جمعآوری
اطالعات بهدست میآید .با بهبود کیفیت اطالعات موجود و ثبات سیستم اطالعاتی میتوان یک سیستم
نظارتی باقاعده و منظم ایجاد کرد .این سیستم نظارتی ،ورودی منابع و تولید و خروجی ضایعات را بهصورت
ماهیانه نشان میدهد .بهعنوان گام بعدی ،صورت گردش مواد میتواند جزئیتر گردد و بر اساس فرآیندها
و مراکز هزینه تهیه شود ،و همچنین این صورت میتواند مبنایی برای ارزیابیهای پولی قرار بگیرد.
جدول  ،3ساختار قابلپذیرش عمومی از صورت ورودی-خروجی در سطح شرکت را نشان میدهد که
میتوان از آن برای گزارشگری محیطی استفاده کرد .برای بخشهای مختلف نیازمند طبقهبندی جزئیتر
میباشیم ،اما این طبقهبندیها باید طوری باشند که بتوان مجموع آنها را به یک روش استاندارد محاسبه
کرد ،زیرا باید قابلیت مقایسه بین آنها و سایر قسمتها وجود داشته باشد .برای حسابداری مدیریت
محیطی ،طرف ورودی برای درصد هدر رفت (اتالف) مواد هر ورودی مواد بر اساس درصدهای اسقاط،
تغییر کارایی و غیره ارزیابی میشود و سپس در ارزش خرید مربوطه ضرب میشود.
صورت ورودی-خروجی در سطح شرکت بهصورت سالیانه یا ماهیانه تهیه میشود و باید به سیستم
دفترداری ،حسابداری صنعتی ،انبار و بازرگانی متصل باشد .کل گردش مواد باید بر اساس ارزشها و
مقادیرشان در سال ثبت شوند .رویه ارزیابی برای صورت گردش مواد باید مقادیر به کیلوگرم ،ارزشها و
حسابهای مربوطه را ثبت نماید .عالوه بر این ،صورت گردش مقداری باید این موضوع را مشخص کند
که آیا مواد بر اساس شماره فنیشان در انبار ثبتشدهاند یا سیستم مدیریت موجودی وجود دارد .همچنین
آن باید مشخص کند که آیا برداشت موجودی بر اساس مصرف (فرمول استاندارد مصرف) با توجه به مراکز
هزینه وجود دارد یا خیر .جمعآوری دادههای کمی از سیستمهای حسابداری و انبارداری بهعنوان اولین
مرحله تهیه صورت ورودی-خروجی میباشد .سیستم حسابداری ،دادههای ساالنه ورودیها در کل شرکت
را پیشنهاد میدهد که همین رویه را میتوان برای برخی خروجیها (اگر برایشان وجهی پرداختشده
باشد) مدنظر قرارداد .همه موادی که در طول سال خریداری میگردند باید یا بهعنوان محصول یا ضایعات
یا فاضالب از شرکت خارج شوند یا در انبار شرکت موجود باشند.
جدول  :3حسابهای نمودار ورودی-خروجی عمومی
ورودی به کیلوگرم

خروجی به کیلوگرم

مواد خام

محصول

مواد و قطعات یدکی

محصول اصلی
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بستهبندی

محصول فرعی

مواد عملیاتی

ضایعات

کاال

ضایعات شهری

انرژی

ضایعات بازیافت شده

بنزین

ضایعات مضر

زغالسنگ

فاضالب

نفت سیاه

مقدار

سایر سوختها

فلزات سنگین

گرمای موضعی

COD

تجدیدپذیرها (زیستتوده ،چوب)

BOD

خورشید ،باد ،آب

آلودگی هوا

برق تولیدشده خارج از سازمان

دی اکسید کربن

برق تولیدشده درون سازمان

مونو اکسید کربن

آب

اکسید نیتروژن

آب شهری

دی اکسید گوگرد

آب زیرزمینی

گردوغبار

آب چشمه

NH4, VOCs, FCKWs

آب باران یا سطحی

اجسام نازک کننده اوزن

جدول  ،4رویه ارزیابی در صورت گردش ورودی-خروجی را نشان میدهد .عالمت تیک نایکی نشاندهنده
منابع احتمالی دادهها یا احتمال وجود یک ثبت میباشد .منظور از این کار باید بهبود تدریج ثبت گردش
مواد با روش مرحلهبهمرحله باشد .هدف این نمیباشد که در سال اول ،اطالعات کامل و جامعه داشته
باشیم ،بلکه هدف این است که بتوانیم بهتدریج تا جایی که امکان دارد ،مواد را بهطور کامل و پایداری در
مدیریت انبار ،مراکز هزینه و در برنامهریزی تولید ردیابی کنیم .نقطه شروع ،مواد خام ،سپس مواد کمکی
و بستهبندی و نهایتاً مواد عملیاتی میباشند .در چنین فرآیندی ،فرصتهای توسعه نهتنها به سیستم
شماره موجودی مواد و رویههای کنترلی ،بلکه به برآورد و کنترل درصد اسقاط و ضایع شوندگی و سایر
نقاط اندازهگیری در شرکت بستگی دارد.
جدول  :4رویههای ارزیابی صورت گردش مواد
رویههای ارزیابی
برای صورت گردش
مواد

مواد
خام

مواد
کمکی

بستهبندی

مواد
عملیاتی

انرژی

آب

محصول

ضایعات

فاضالب

هوا-
آالینده
ها

مقدار در یک
کیلوگرم

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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رویههای ارزیابی
برای صورت گردش
مواد

مواد
خام

مواد
کمکی

بستهبندی

مواد
عملیاتی

انرژی

آب

محصول

ارزش خرید

√

√

√

√

√

√

√

شمارهحساب

√

√

√

√

√

√

√

شماره فنی مواد

√

√

√

√

نگهداری موجودی

√

√

√

سیستم برنامهریزی
تولید

√

√

√

هزینههای مستقیم

√

√

√
√

تسهیم شده به
مراکز هزینه

√

√

√

√

√

سایر ثبتها و
اندازهگیریها

√

√

√

√

√

محاسبات یا برآورد
ها

√

√

√

√

سربار

ضایعات

فاضالب

هوا-
آالینده
ها

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

نمودار گردش فرآیند و مدیریت موجودی
بعد از ارزیابی هزینههای زیستمحیطی و تهیه صورت گردش مواد در سطح شرکت ،دادههای سیستمهای
شرکت را به فرآیندهای درونسازمانی تخصیص میدهیم.
نمودار گردش فرآیند که ورودیها و خروجیهای صورت گردش مواد را در یک سطح فرآیندی فنی ردیابی
میکند ،به فرآیندهای سطح شرکت معنی میبخشد و زمینه برای تعیین زیانها (میزان هدررفت)،
کمبودها و جریانهای ضایعات در منبع اصلی (سرچشمه) را فراهم میکند .این کار نیازمند آزمون جز
بهجز مراحل بخصوصی در تولید – دوباره با استفاده از تحلیل ورودی-خروجی – میباشد ،و در برخی
مواقع ،به نمودار تخصصی  Sankeyنیز متصل میشود .نمودار صورت گردش ،اطالعات فنی و تخصصی
را با دادههای حسابداری بهای تمامشده ترکیب میکند .این نمودارها بهصورت ساالنه تهیه نمیشوند بلکه
برای یک واحد تولیدی خاص ،مراکز هزینه یا ماشینآالت تهیه میشوند .بهطورکلی ،آنها را باید باهم
جمع کرد تا مقادیر سالیانه را گزارش کنیم.
این سطح از تحلیل گردش مواد ،وظیفه واحد فنی خواهد بود ،اما دادههای جمعآوریشده باید بهمنظور
اطمینان از سازگاری و ثبات ،با سیستم بهای تمامشده تطبیق متقابل داده شود .معموالً به دلیل عدم
وجود روابط متقابل بین بخشهای مختلف شرکت ،هماهنگسازی دادههای فنی با دادههای سیستم مالی
صورت نمیپذیرد .تجربه نشان داده است که چنین تطبیقی ،پتانسیلهای بهینهسازی زیادی را ایجاد
مینماید و بنابراین یک ابزار اساسی در حسابداری زیستمحیطی میباشد .پس اداره دفترداری مالی و
فنی با یک روش سازگار و مناسب ،برای شرکت بسیار مطلوب خواهد بود.
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تجزیه صورت گردش شرکت به مراکز هزینه یا حتی به تجهیزات تولید خاص ،نهتنها ،به شرکت اجازه
میدهد که بررسی جزئیتری از بهبود فنی داشته باشد ،بلکه زمینه را برای ردیابی منابع هزینه فراهم
میکند .همچنین ،باید توجه خاصی به ثبت کمی مواد بر اساس واحد کیلوگرم داشت .سؤالهای کلیدی
که توسط هزینهیابی بر مبنای فعالیت و حسابداری گردش هزینهها پاسخ داده شدند ،عبارتاند از:
• هر مرکز هزینه ،چقدر از مواد را پردازش کرده است؟
• آیا میتوان مواد ورودی را بین خطوط تولید یا تجهیزات بخصوصی تقسیم کرد؟
• چقدر از فاضالب ،ضایعات و زائدات حاصل بهطور جداگانه به هر مرکز هزینه ،خط تولید و ماشینآالت
مربوطه تخصیص داده شد؟
• مبنای درست تخصیص هزینهها به محصوالت چیست؟ بنابراین ،مقدار هزینههای پنهان در طبقات
هزینههای سربار را کم کنید.
نتیجه گیری
کتاب منتشرشده توسط بخش توسعه پایدار سازمان ملل در زمینه حسابداری مدیریت زیستمحیطی بر
مبانی رویههای حسابداری و فرصتهای مختلف برای توسعه آنها بهوسیله تعیین مخارج زیستمحیطی
ساالنه ،هزینه خروجیهای غیرتولیدی ،حسابداری بهای تمامشده برای گردش مواد و کاهش تخصیص به
طبقات هزینه سربار ،تمرکز دارد .کاربرد این اصول در تعیین شاخصهای توسعه و ارزیابی سرمایهگذاری
میباشد.
کاربرد دیگر آن نیز گزارشگری میباشد .یک روند از گزارشگری مالی و زیستمحیطی جداگانه به
گزارشگری پایدار ترکیبی وجود دارد .توسعه اصول تائید شده زیستمحیطی و اصول حسابرسی صورتهای
مالی بهطور جداگانه دارای ارزش کوچکی در بلندمدت خواهد بود ،هرچند آنها باید در حالت کلی از
منظر اصول مشابه باشند.
کمیسیون اروپا بهطورکلی دیدگاه مقررات گذاری برای گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت و گزارشگری
زیستمحیطی را رد میکند ،اما شرکتها را دعوت به افشاء داوطلبانه تالشهایشان در این زمینه مینماید.
این دیدگاه کمیسیون اروپا دقیقاً مطابق نظریه افشا داوطلبانه میباشد که معتقد است که افشا بهعنوان
ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و ذینفعان میباشد و بنابراین شرکتها برای کاهش
این عدم تقارن و همچنین برای کسب مشروعیت ،بهتر است به افشای داوطلبانه اطالعات زیستمحیطی
بپردازند [ .]2بنابراین ،اکثر شرکتها از دستورالعمل سازمان ابتکارات گزارشگری جهانی ( )GRIکه
شاخصها را در سه حوزه طبقهبندی میکند ،استفاده میکنند .شاخصهای عملکرد در معیارهای محیطی،
اقتصادی ،اجتماعی و ترکیبی از این سه ،گروهبندی میشود .شاخص ترکیبی مذکور ،عملکرد شرکت را
به سطح کالن (شاخص سیستمی) متصل میسازد یا به دنبال کنار هم قرار دادن دو یا چند بعد از پایداری
(شاخصهای بررسی دوطرفه) میباشد.
اگرچه ارزیابی هزینهها و درآمدهای برونسازمانی (شاخص سیستمی) برای شرکتها مشکل است ،اما
آنچه آنها اغلب افشا میکنند ،همان دادهها در خصوص سرمایهگذاریهای زیستمحیطی و هزینههای
عملیاتی سالیانه است .این شاخصها را میتوان بهعنوان مثالهایی از شاخصهای بررسی متقابل بین ابعاد
پایداری اقتصادی و زیستمحیطی در نظر گرفت .ازآنجاکه اکثر این ارقام از سیستم حسابداری بهای
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تمامشده استخراجشده است ،اعتبارشان را میتوان بر اساس روشهای استاندارد ردیابی کرد ،اما بیشتر
تأکید بر تعریف واضحی از موارد مشمول هزینههای زیستمحیطی که قابلیت مقایسه داشته باشند ،است.
تفاوت معنادار زمانی ایجاد میشود که شرکتها در مورد اینکه چقدر هزینههای حفاظت از محیط زیست
خرج کردهاند ،گزارش کنند؛ حال ،چه این هزینهها بهمنظور آموزش تکنولوژیهای لوله حمل مواد نفتی
و جریمه بابت آلودگی یا برای آموزش استانداردهای مدیریت زیستمحیطی به کارکنان یا چه برای
هزینههای خروجیهای غیر تولیدی باشد .این موارد ،دلیل طبقهبندی و افشای هزینهها بهطور جداگانه
میباشد .در برخی کشورها مثل ژاپن و آلمان ،شرکتهای آماری به چنین شکل از اطالعات که متمایز از
نوع اطالعات افشاء شده توسط رسانههای زیستمحیطی میباشد ،نیاز دارند .بنابراین ،روشهای ارزیابی
هزینههای زیستمحیطی از تفاوتهایی که توسط  SEEAدر سال  2000مطرح کرده است ،استفاده
میکنند.
وجود دو سیستم اطالعاتی جداگانه در سازمان که یکی برای حسابداری بهای تمامشده و مالی بوده و
دیگری برای تکنیسینهای فرآیندها میباشد ،بسیار ارزشمند است .اگرچه ،در اصل ،این دو سیستم باید
با پیروی از صورت گردش مواد در سطح شرکت ،اطالعاتی مشابه یا حداقل سازگار ارائه دهند.
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EMA, Environmental management accounting represents a combined approach that
provides for the transition of data from financial accounting, cost accounting and mass
balances to increase material efficiency, reduce environmental impacts and risks and
reduce costs of environmental protection. EMA is performed by private or public
corporations, but not by nations and has a financial as well as a physical component.
The core focus of environmental management accounting is assessment of total annual
environmental expenditure on emission treatment, disposal, environmental protection
and management. In addition, and that is new and challenging for most companies,
the material purchase value of all non-product output and its production costs are
added. This total sum often provides a frightening picture of total annual costs of
inefficiency and gets companies to improve their information systems and material
efficiency options.
In this study, we define principles and procedures for EMA, with a focus on
techniques for quantifying environmental expenditures or costs, as a basis for better
controlling and benchmarking purposes. The methodology excludes costs external to
the company (so-called externalities, e.g. environmental and social effects that occur
to the general public), but focuses on comprehensive assessment of direct annual
expenditure on emission treatment, environmental protection and management as well
as wasted material and energy input (efficiency losses in production).
Keywords: Environmental Management Accounting, Environmental Costs, Mass
Balances.
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