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مقدمه
اســت  گزارشــی  پایــدار1،  توســعه  گــزارش 
کســب وکار،  وضعیــت  دربــاره  اطالعاتــی  کــه 
مدیریــت  و  عملکــرد  نحــوه  محیط زیســت، 
شــرکت ها ارائــه می دهد. هدف ایــن گزارش، 
ارتقــاء  و  شــرکت  پایــداری  و  تــداوم  اثبــات 
تعهدات آن نسبت به ذینفعان است. گزارش 
توســعه پایدار و گزارش مســئولیت اجتماعی 
حســابداری  غیــر  گزارش هــای  شــرکت ها2، 
جدیدی هســتند که حدودا از بیســت ســال 

پیش، انتشار آن ها آغازشده است.
بــرای  )تــداوم(3 ،  پایــدار  توســعه  واژه 
مدت هــا، در مقایســه بــا محرک هــای ایجــاد 
درآمــد، تنهــا منحصر بــه موضوعاتــی درباره 
انــرژی ســبز و پاســخگویی بــه جامعــه بــود 
کــه البتــه ایــن موضوعــات، اهمیــت زیــادی 
بــا  نداشــتند.  شــرکت ها  مالــی  اهــداف  در 
هــم  بــه  اقتصــادی،  مســائل  جهانی شــدن 
وابســته شــدن بیشــتر شــرکت ها و تقســیم 
منابــع توســط آن هــا، نیــاز بیشــتری بــه ارائه 
گزارش هــا نه فقط در خصوص مســائل مالی 

ارزش  خلــق  خصــوص  در  بلکــه  شــرکت ها 
پایدار آن ها نیز احساس شد.

در این مقاله، واژه توسعه پایدار )تداوم( 
در زمینه هایی فراتر از مفاهیم قبلی در قالب 
ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه تأثیــر واحد 
اقتصادی شــما روی منابــع و روابط موردنیاز 
بــرای ایجــاد ســود چیســت و آیــا ایــن تأثیــر، 
تــداوم دارد؟ پاســخ بــه ایــن ســؤال ها بــرای 
مدیران حسابرســی داخلی می تواند منجر به 

ارزیابی ریسک واحد اقتصادی  شود.

آمادگی حسابرســان داخلی بــرای حمایت از 
گزارش یکپارچه

حسابرسان داخلی وظایف منحصربه فردی 
در شــرکت ها دارنــد و بــا داشــتن توانایی های 
زیــر، اثربخشــی گــزارش یکپارچــه را افزایــش 

می دهند.
حسابرس داخلی:

• بــا فرآیندهــای اجرایــی در واحــد تجاری 
آشناست.

• می تواند تأثیر پایداری بر اندازه گیری های 

به کاررفته در کسب وکار داشته باشد.
اعتبــار  بخشــی،  اطمینــان  بــا  می توانــد   •
گزارش هــای  در  به کاررفتــه  اندازه گیری هــای 

یکپارچه را افزایش بخشد.
• می توانــد پیشــنهاد هایی برای شــناخت 
ریسک های بالقوه واحد تجاری ارائه دهد.

• می توانــد نقشــی هدایتگــر در اســتفاده 
بــا  از گــزارش یکپارچــه بــرای تقویــت روابــط 
ذینفعان )داخلی و خارجی( داشته باشد.

ابتــکار جهانــی بــرای تهیه گــزارش یکپارچه 
و ارائــه اطالعــات مالــی و غیرمالــی، از مدت ها 
پیــش، آغــاز شــد. ایــن گزارش ها بر تــداوم و 
پایداری شــرکت ها تأکید داشــت. ایــن فرایند 
گزارش هــای  بین المللــی  شــورای  ســوی  از 
یکپارچه4 رهبری می شود که از قانون گذاران، 
تدوین کننــدگان  شــرکت ها،  ســرمایه گذاران، 
و  حســابداری  متخصصــان  اســتانداردها، 
گردیــده  تشــکیل  غیردولتــی5  ســازمان های 
در  برنامه ریــزی  و  تحقیــق  ســال ها  اســت. 
شــانزدهم آوریــل ســال 2013 به ثمر رســید. 
16 آوریــل، زمانی اســت که انجمن بین المللی 

نقش نوظهور
حسابرسان داخلی
در گزارشگری یکپارچه
  ترجمه: هومن خواجه بگلی
)کارشناس ارشد حسابرسی، موسسه آموزش عالی خاتم(



 دو مــاهـــــنــــامـــــه11
حسابرسان داخلی

دوم  پیش نویــس  یکپارچــه،  گزارش هــای 
یکپارچــه6   گزارشــگری  بین المللــی  چارچــوب 
را منتشــر کــرد. انتظــار مــی رود پیش نویــس 

نهایی در دسامبر 2013 منتشر شود.
مفهــوم  در  یکپارچــه،  گــزارش  هــدف 
کلــی، بــه بیــان نحــوه تأثیــر مدل کســب وکار 
شــرکت ها بــر منابــع متعــدد و روابــط آن بــا 
روابــط  و  منابــع  ایــن  می پــردازد.  ذینفعــان 
مورداســتفاده شــرکت، برای ایجــاد ارزش در 
دوره هــای زمانی کوتاه، متوســط و بلندمدت 
اســت. به بیان دیگــر، هدف گــزارش یکپارچه 
کوتــاه کــردن روابط میــان ارزش ها طــی زمان 
اســت. چارچوب گــزارش یکپارچــه  این منابع 
حــوزه  شــش  بــه  را  ذینفعــان  بــا  روابــط  و 
تجهیزات، ســرمایه فکری، ســرمایه انســانی، 
روابط با ذینفعان، مســائل اجتماعی و منابع 
گــزارش  می کنــد.  تقســیم  زیســت محیطی 
یکپارچــه بــه ایــن منابــع و روابــط بــا عنــوان 

»سرمایه ها« اشاره می کند.
در این مقاله، ســه نوع ســرمایه به شــرح 

زیر موردبحث قرار می گیرد:

ســرمایه تولیدی7: تجهیزات، ماشین آالت، 
بــرای  کــه  جــاده  پــل،  بناهــا،  ســاختمان، 
اقتصــادی  واحدهــای  در  محصــول  تولیــد 

مورداستفاده قرار می گیرند.
ســرمایه فکــری8: شــامل حق چــاپ، ثبت 

اختراع، نرم افزار و ...
ســرمایه طبیعــی9: منابــع تجدیــد پذیــر و 
تجدیــد ناپذیــر زیســت محیطی شــامل آب، 

زمین، مواد معدنی و جنگل
عناصــر  و  فرایندهــا  بــه  یکپارچــه  گــزارش 
اشــاره  اصلــی  عناصــر  عنــوان  بــا  کســب وکار 
می کنــد. ایــن عناصــر، بــر ایــن منابــع و روابط 
تأثیر می گذارند. برای توضیح بهتر رابطه میان 
ســرمایه ها و عناصــر اصلــی چارچــوب گزارش 

یکپارچه نمایه شماره یک ارائه می شود.

چهارچوب گــزارش یکپارچه با ارائه تصویر 
جامــع و آینــده نگرانــه از گــزارش شــرکت ها، 
کوته بینانــه  راهبردهــای  تــا  می کنــد  تــالش 
ســرمایه گذاران  رفتــار  بــر  سال هاســت  کــه 
ســایه افکنــد اســت را بــه ســمت راهبردهای 

بلندمدت و درنهایت، تداوم فعالیت در بازار 
هدایت کند.

تجربه شرکت کلروکس10
در شــرکت کلروکــس، زیربنــای چارچــوب 
مفهــوم تفکــر  بــر اســاس  گــزارش یکپارچــه، 
بــه  صرفــا  مفهــوم،  ایــن  اســت.  یکپارچــه11 
ایــن نکتــه اشــاره نــدارد کــه واحــد اقتصادی 
چگونــه گزارش خود را ارائه می دهد، بلکه به 
روش هــای کســب وکار آن نیــز توجــه می کند. 
تفکر یکپارچه، شــرکت ها را تشــویق می کند تا 
میــان عناصر متفاوت رابطــه ایجاد کنند. این 
امــر کمک می کند تا تصویر کامــل و دقیقی از 
ایجاد ارزش حاصل شود. گزارش یکپارچه، در 
عمــل توان از بین بردن شــیوه های مدیریت 
بخش هــای منــزوی  و هدایــت شــرکت ها بــه 
ســمت نوآوری هــای بیشــتر را دارد. منظور از 
بخش هــای منــزوی12، بخش هایــی اســت که 
بدون ارتباط بــا یکدیگر و جدا از هم فعالیت 
می کننــد. مدیران شــرکت کلروکــس به عنوان 
یکــی از شــرکت های شــرکت کننده در برنامــه 

گزارش 
یکپارچه به 

فرایندها 
و عناصر 

کسب وکار با 
عنوان عناصر 
اصلی اشاره 
می کند. این 

عناصر، بر 
این منابع و 
روابط تأثیر 

می گذارند
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آزمایشی گزارش های یکپارچه 13، بیان می کنند 
که این تجربه منجر شــد تا شرکت به صورتی 
نوآورانه هدایت شود و ارکان هدایت شرکت، 
مســئولیت پاســخگویی را بــه عهــده گرفته و 
منابــع را برای پیشــرفت حوزه هــای تولیدی و 

بسته بندی اختصاص دهند.
تحقیــق صــورت گرفتــه در آزمایــش گزارش 
یکپارچه، چارچوب و نگرشی را ارائه می کند که 
با آن می توان جنبه های ساختار شرکت ها را به 
همان شکلی که عمل می کنند بررسی نمود.

خانــم ایلیــن زرودو14 مدیــر بخــش روابــط 
کــه  عمومــی شــرکت کلروکــس اعتقــاد دارد 
شــرکت قبــال از چارچوب گزارشــگری توســعه 
پایــدار )تــداوم( بهــره می بــرد کــه در ســطح 
از  بعــد  بــود.  شناخته شــده  بین المللــی 
تحصیــل شــرکت برتس بیز15 در ســال 2007 
و راه انــدازی خط تولید مواد شــوینده )گرین 
زیــادی  ســؤاالت   ،2008 ســال  در  ورک(16 
از شــرکت کلروکــس در مــورد نحــوه تــداوم 
عملکــرد و امــکان عمل به تعهدات آن شــد. 
شــرکت پــس از ورود بــه فراینــد تولیــد مواد 
شــیمیایی، بایــد اقــدام بــه تهیــه گزارشــی در 
مســائل  محیط زیســت،  مــوارد  خصــوص 
اجتماعــی و نحوه مدیریت شــرکت17 می کرد. 
متعاقبا در ســال 2010 شــرکت، اولین گزارش 

مسئولیت18 خود را منتشر کرد.
امروزه شــرکت کلروکس، عالوه بر انتشــار 
گزارش مسئولیت ها، به سوی انتشار گزارش 
یکپارچــه نیــز گام برمــی دارد. در ایــن گزارش، 
نیــز  یکپارچــه  گــزارش  چارچــوب  از  بخشــی 
گنجانده شــده اســت. خانــم زرودو توضیــح 
می دهــد کــه مــا امــروزه بایــد بــه ذینفعــان، 
گزارش جامعی شــامل مــوارد مالی و غیرمالی 
ارائــه دهیم زیرا ما در خصــوص عملکرد کلی 

شرکت صحبت می کنیم.
اســتفاده از زبان قابل فهــم و مختصر برای 
ایجــاد ارتبــاط میــان ارکان گــزارش یکپارچــه و 
از آن زبــان در گزارش هــای ســاالنه  اســتفاده 
یکپارچــه، عملــی چالش برانگیــز اســت. خانم 
زرودو توضیح می دهد که شرکت به یک سری 
اصول برقراری ارتباط نیاز دارد تا با آن به خوبی 
ذینفعــان،  ســرمایه گذاران،  نیازهــای  بتوانــد 
کارکنان و شرکت های غیردولتی را در خصوص 

موارد گزارش یکپارچه پاسخ گوید.
چالــش دیگــر در ایــن گــزارش از دیــدگاه 
خانم زرودو، تشخیص معیارهای اندازه گیری 
عوامــل غیر حســابداری اســت. ایــن معیارها 
باید شناســایی و تأثیــرات آن بر عملکرد مالی 

شرکت مشخص شود.
گــزارش یکپارچــه بــا ایــن معیارهــا نشــان 

می دهــد کــه عوامل زیــادی بــرای اندازه گیری 
ارزش واحــد تجــاری بــه کار گرفتــه می شــود. 
بخشــی از ایــن معیارهــا، ذاتا کامال مشــخص 
هســتند درحالی کــه برخــی دیگــر، معیارهــای 

غیرمالی هستند.

رهنمودهای چارچوب گــزارش یکپارچه در 
خصوص عناصر اصلی

بــا توجــه بــه محتــوای چارچــوب گــزارش 
یکپارچــه، بایــد به ســؤاالت زیــر در خصوص 

عناصر اصلی پاسخ داد.
محیــط  و  تجــاری  واحــد  کلــی  بررســی   •
خارجــی: کســب وکار واحــد تجاری چیســت و 

تحت چه شرایطی عمل می کند؟
• مدیریت: ساختار مدیریت در خصوص 
توانمندســازی واحد تجاری برای تولید ارزش 

در کوتاه، میان و بلندمدت چیست؟
• مخاطرات و فرصت ها: کدام مخاطرات و 
فرصت های مشخص بر توانایی واحد تجاری 
بــرای تولید ارزش در کوتاه، میان و بلندمدت 
تأثیــر می گذارد و واحد تجاری چگونه با آن ها 

روبرو می شود؟
• راهــکار و نحــوه تخصیــص منابع: هدف 
واحــد تجاری چیســت و برنامــه واحد تجاری 

برای رسیدن به این هدف کدام است؟

نمایه شماره 1: روابط میان سرمایه ها و عناصر اصلی چارچوب گزارش یکپارچه

منبع: پیش نویس خدمات مشاوره بین المللی چارچوب گزارشگری یکپارچه، آوریل 2013

شرکت 
کلروکس، 
به عنوان 
یکی از 
شرکت های 
عضو برنامه 
آزمایشی 
گزارش 
یکپارچه، در 
ابتدا تنها، به 
پاسخ گویی 
به یکسری از 
سؤاالت در 
خصوص نحوه 
ارائه گزارش 
یکپارچه 
پرداخت
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• مــدل کســب وکار واحــد تجاری چیســت 
را  تجــاری  واحــد  حــد  چــه  تــا  مــدل  ایــن  و 

انعطاف پذیر می کند؟
حــد  چــه  تــا  تجــاری  واحــد  عملکــرد:   •
توانســته اســت بــه اهــداف راهبــردی خــود 
دســت یابــد و نتایــج عملکــرد آن بر ســرمایه 

چگونه بوده است؟
• چشــم انداز آینده: چه چالش ها و موارد 
واحــد  کــه  دارد  وجــود  پیش بینی نشــده ای 
تجاری می تواند بــرای اجرای راهبردهای خود 
با آن ها روبرو شود و چه پیامدهای بالقوه ای 
در خصوص مدل کسب وکار و عملکرد آینده 

آن وجود دارد؟
درواقــع، شــرکت کلروکس، تنها بــه گزارش 
تداوم بســنده نکــرده بلکه به دنبــال آن بوده 
که گزارش یکپارچه نیــز ارائه دهد. این گزارش 
یکپارچه نشــان می دهــد معیارهــای غیرمالی، 
چــه اطالعــات مفیــدی را در خصــوص ادامــه 
حیات مالی شرکت در بلندمدت ارائه می کنند.
از  یکــی  به عنــوان  کلروکــس،  شــرکت 
شــرکت های عضــو برنامــه آزمایشــی گــزارش 
یکپارچــه، در ابتــدا تنهــا، بــه پاســخ گویی بــه 
یکســری از ســؤاالت در خصوص نحــوه ارائه 
گــزارش یکپارچــه پرداخــت. ولــی در ادامــه، 
داخلــی  حسابرســان  کــه  داد  تشــخیص 
می توانند عمل کســب اطمینــان از معیارهای 

غیرمالــی را نیــز انجــام دهند و بدیــن ترتیب، 
این شرکت توانســت اطمینان ذینفعان را در 

خصوص معیارهای غیرمالی جلب کند.

مشــخص شــدن نقش حسابرسان داخلی 
در گزارش یکپارچه

گفتگــو با نماینده شــرکت کلروکس نشــان 
در  داخلــی  نقــش حسابرســی  کــه  می دهــد 
گــزارش یکپارچه، همــراه با جهانی شــدن این 
گــزارش، درحــال تکامــل اســت. بایــد دقــت 
شــود بــا توجــه بــه اینکــه گــزارش یکپارچــه، 
معیــاری مناســب بــرای ارزیابی میــزان تداوم 
نیــاز  تجــاری  واحــد  اســت،  تجــاری  واحــد 
دارد تــا بــه محتــوای اطالعــات به کاررفتــه در 
ماهیــت  همچنیــن  ببخشــد.  اطمینــان  آن، 
بــه  می توانــد  یکپارچــه  گــزارش  آینده نگرانــه 
حسابرسان داخلی، نقشــی راهبردی بدهند. 
حسابرســی داخلی با کمک ایــن نقش جدید 
می تواند ریســک های شــرکت در کوتاه، میان 

و بلندمدت را بهتر ارزیابی کند.
هم اکنــون 95 درصــد از کل 250 شــرکت 
جهانــی، گزارش تــداوم ارائــه می کنند و بیش 
به صــورت  ســاالنه  تــداوم  گــزارش   5000 از 
بــرای  عمــل  ایــن  می شــود.  منتشــر  جهانــی 
پیشــبرد شــرکت ها بــه ســمت ارائــه گــزارش 
یکپارچــه انجام می شــود. انگیــزه این حرکت، 

ارائــه گزارشــی کلــی در مــورد ایــن اســت کــه 
چگونه معیارهای تداوم شرکت، کسب بازده 
مالــی آن را در بلندمــدت تضمیــن می کننــد. 
ســؤال حسابرســان داخلی در ایــن مورد این 
نیســت که آیا واحد تجاری قصد دارد گزارش 
یکپارچه را تهیه کند یا خیر؟ بلکه نقش آنان، 
خود تهیه کردن ایــن گزارش حین فعالیت ها 
و پیشرفت های تدریجی واحد تجاری است.
حسابرســان داخلــی در دو حــوزه مدیریت 
ریســک و راهبری به شــرکت ها کمک می کنند. 
طبق چارچوب گزارشگری یکپارچه باید به این 
دو حوزه اشاره شود. اشاره به این دو موضوع 
حسابرســی  اســتانداردهای  ماننــد  درســت 
داخلی اســت. حسابرســان داخلــی بامطالعه 
اســتانداردهای مرتبــط بــا مدیریــت و نظــارت 
بــر ریســک می تواننــد بــرای اجــرای اثربخــش 

چارچوب گزارشگری یکپارچه آماده شوند.
 4C 4 وB نمایه شماره دو، شامل قسمت
چارچــوب گزارشــگری یکپارچــه و بخش هــای 
حسابرســی  اســتانداردهای   2120 و   2110
داخلــی می باشــد که طبــق عناصر اســتاندارد 
و  اســت  ریســک  مدیریــت  و  راهبــری   2100
حســابرس داخلــی از آن ها بــرای تهیه گزارش 

یکپارچه کمک می گیرد.
»فعالیت هــای   2100 اســتاندارد  طبــق 
و  نظام منــد  رویکــردی  داخلــی،  حســابرس 

استفاده 
از زبان 

قابل فهم و 
مختصر برای 
ایجاد ارتباط 
میان ارکان 

گزارش 
یکپارچه و 

استفاده از 
آن زبان در 
گزارش های 

ساالنه 
یکپارچه، 

عملی چالش  
برانگیز است
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قانونمنــد، شــامل ارزیابــی و مشــارکت، برای 
بهبــود راهبــری، مدیریت ریســک و همچنین 
اســت«.  داخلــی  کنترل هــای  فراینــد  بهبــود 
گزارشــگری  چارچــوب  شــکل،  همیــن  بــه 
یکپارچــه نیــز در خصــوص نقــش راهبری در 
واحــد اقتصادی و شفاف ســازی ریســک های 
درحال ظهور، صحبت می کند. نمایه شــماره 
چارچــوب  کــه چگونــه  می دهــد  نشــان  دو، 
گزارشگری یکپارچه به وسیله استانداردها به 

اهداف پیش گفته نائل می شود.
از ابتدا، از حسابرس داخلی برای اعتبار دهی 
معیارهــای غیرمالی اســتفاده می شــده اســت. 

نقش حسابرس داخلی طی گذشت زمان تغییر 
کــرده و از نقــش اعتبار دهی به نقش مشــاوره 
»فراهــم کردن مشــاوره بــرای افزایــش مربوط 
بــودن و معتبــر بــودن گزارش هــای مربــوط« 
تغییریافته اســت. این نظر در مقاله ای توسط 
دیلویــت )2011( در آفریقای جنوبی ارائه شــده 
است. این مقاله در خصوص مشکل گزارشگری 
در گزارش یکپارچه توسط انجمن حسابرسان 
داخلی آفریقــای جنوبی منطقه ژوهانســبورگ 
منتشرشــده اســت؛ و در آن توضیح داده شده 
اســت که شــرکت ها از ابتدا، حداقل شــرایط را 
بــرای ارائه گزارش یکپارچــه فراهم می کنند و به 

ســمت تحقق تفکر کامال یکپارچه ای در ســطح 
شــرکت ها پیــش مــی رود. نقــش حسابرســان 
داخلی نیز رفته رفته راهبردی تر شده و درنهایت 
نقش حسابرســان فراهم کردن دستورالعملی 
بــرای مدیریــت مســیرهای خلــق ارزش خواهد 
شــد. نمایه شــماره ســه کــه در ابتــدا در مقاله 
دیلویــت )2011( منتشرشــده، مدلــی کامــل از 
نقــش حسابرســان داخلــی در تهیــه گــزارش 
یکپارچه است که از آن با عنوان مدل بلوغ20 یاد 
می شــود. مدل بلوغ، مدلی است که وضعیت 
بلــوغ )رشــد( نقــش حسابرســان داخلــی را در 

مورد گزارشگری یکپارچه نشان می دهد.

اجرای 
این نقش 
همچنین 
جایگاه 
باارزش 
انجمن 
حسابرسان 
داخلی را 
به شکل 
زیر آشکار 
می کند

نمایه شماره 2: راهبری و ریسک در چارچوب گزارشگری و در استانداردها

عطف 
چارچوب

عطف به  راهبری و ریسک چارچوب گزارشگری یکپارچه
استاندارد

راهبری و ریسک در استانداردها

4Bراهبری   راهبری 

4.10
می تواند  چگونه  مدیریتی  ساختار  سؤال: 
کوتاه،  در  ارزش  خلق  برای  را  شرکت  توانایی 

میان و بلندمدت حفظ کند؟

 
2110

واحد حسابرسی داخلی باید به مدیریت دسترسی داشته 
پیشنهاد های  راهبری،  فرایند  پیشرفت  برای  و  باشد 

مناسبی را ارائه دهد.

4.11
اشاره  شرکت  رهبری  شیوه های  و  ساختار  به 

دارد.

 
A1.2110

اثربخشی  و  اجرا  طراحی،  مراحل  انجام  ارزیابی  نحوه  به 
فعالیت های  با  مرتبط  سازمانی  اخالق  دستورالعمل های 

شرکت اشاره دارد.

4.12
خدمت  جبران  شیوه های  و  سیاست ها  به 

توجه دارد.
 

A2.2110
به این موضوع اشاره دارد که آیا راهبری فناوری اطالعات در 
شرکت، همسو با راهبردها و اهداف شرکت هست یا خیر؟

4Cمدیریت ریسک  مخاطرات و فرصت ها

4.13

بر  ریسک هایی  یا  فرصت ها  چه  سؤال: 
کوتاه،  در  شرکت  توسط  ارزش  خلق  توانایی 
تأثیر دارد و شرکت چگونه  میان و بلندمدت 

با آن ها مواجه می شود؟

 

2120
را  ریسک  مدیریت  فرایند  باید  داخلی  حسابرسی  واحد 

ارزیابی کرده و برای پیشرفت آن تالش کند.

4.14
ارتباط  و  مخاطرات  و  کلیدی  فرصت های  به 

آن ها با سرمایه های شرکت اشاره دارد.

 
A1.2120

دارد.  اشاره  ریسک ها  با  شرکت  مواجه  ارزیابی  نحوه  به 
این ریسک ها در خصوص مواردی چون مدیریت شرکت، 

فرایندها و دستگاه های اطالعاتی رخ می دهد.

4.15
به منابع اصلی ایجاد فرصت و مخاطرات، نحوه 
برای  مؤثر جهت  گام های  و  ارزیابی مخاطرات 
ایجاد ارزش و مدیریت ریسک ها اشاره دارد.

 
A2.2120

اشاره به امکانات شرکت برای مواجه با تقلب و مدیریت 
ریسک تقلب دارد.

4.16
پرهیزکرده،  فرمولی  و  خشک  گزارش های  از 
و  عملی  اطالعات  شامل  وی  گزارش های 

افشاهای مناسب می باشد.

 
C1.2120

با  مرتبط  ریسک های  با  سازگاری شرکت  میزان  بررسی  به 
میزان هوشیاری  به  دارد. همچنین  اشاره  عملکرد شرکت 
شرکت در مواجه با دیگر ریسک های بااهمیت اشاره دارد.

4.17
برای  اساسی  با ریسک های  به نحوه مواجهه 
شرکت  توسط  ارزش  خلق  در  توانایی  ایجاد 

اشاره دارد.

 
C2.2120

اشاره  ریسک ها  با  در مواجه  به کسب دانش مشارکتی19 
دارد. این دانش مشارکتی از خدمات مشاورهای در ارتباط 

با ارزیابی فرآیندهای مدیریت ریسک حاصل می شود.
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مدل وضعیت بلــوغ پیش گفته، نمونه ای 
خــوب از تکامــل نقــش حسابرســان داخلــی 
اســت. امــروزه نقــش مشــاوره حسابرســان 
برای اجرای فرآیندها بســیار ارزشــمند اســت. 
اجــرای ایــن نقــش همچنیــن جایگاه بــاارزش 
انجمــن حسابرســان داخلــی را به شــکل زیر 

آشکار می کند.

بخشــی،  اطمینــان   = داخلــی  حسابرســان 
نظارت و بی طرفی

همان طور که در تحقیق میلر و اسمیت21،  
)2011( اشاره شــده: حرفه حسابرسی داخلی 
بــر انتقــال ارزش بــه ذینفعــان تأکیــد می کند. 
»بدنــه نظــارت و مدیران ارشــد شــرکت ها به 
حسابرســان داخلــی بــرای اطمینــان بخشــی 

بی طرفانــه و نظــارت بــر کارایــی و اثربخشــی 
کنترل هــای  و  راهبــری  ریســک،  مدیریــت 
چهــار،  شــماره  »نمایــه  دارد.  نیــاز  داخلــی 
روش های حسابرســان داخلــی را برای اجرای 
نقــش اطمینان بخشــی و مشــاوره در گزارش 

یکپارچه، نشان می دهد.

نمایه شماره سه: مراحل بلوغ نقش حسابرسان داخلی در تهیه گزارش یکپارچه.

مبتکر

مراحل بلوغ تداوم

ش
ارز
اد 
یج
ا

آغازگربلوغرهبر

در  یکپارچه  یا  سراسری  پایدار  توسعه 
راهبری، نوآوری و تولید ارزش در حوزه های 

اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

خلق ارزش به وسیله مشارکت فراگیر با 
ذینفعان برای افزایش درآمد.

ریسک  کاهش  نیازها،  با  مواجه شدن 
فقدان  از  جلوگیری  و  پایدار  توسعه 

خلق ارزش.
فراهم کردن نیازهای اصلی.

کار
ب و
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کز 
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تحمیلی  شرایط  پایبند  تنها  شرکت   •
تالش  بلکه  نیست  جامعه  طرف  از 
اجتماعی  مسائل  بر  خود  تا  می کند 

تأثیرگذار باشد.

با سهامداران  • کسب وکار موردبحث 
می توان  چگونه  اینکه  خصوص  در 
و  زیست محیطی  مسائل  اقتصاد، 

اجتماعی را ارتقا داد.

تمرکز  برای  فعاالنه تر  رویکرد   •
و  پایدار  توسعه  ریسک های  بر 
محدودکردن مواردی که تأثیر سوء بر 

ذینفعان دارند.

• توسعه پایدار به عنوان هزینه دیده 
می شود.

با  پایدار  توسعه  برای  اقدامات   •
یکپارچه شده  کامال  اصلی  کسب وکار 
در حوزه های  ارزش  برای خلق هم زمان 
زیست محیطی،  و  اقتصادی  اجتماعی، 

همسو می شوند.

برای  را  کسب وکار  فرهنگ  رهبر   •
خلق  و  برد-برد  وضعیت  به  رسیدن 

ارزش، ارتقا می دهد.

از  اجتناب  بر  کسب وکار  فرهنگ   •
خلق  فقدان  از  جلوگیری  و  آسیب ها 

ارزش تمرکز می کند.

باقی  داخلی  به صورت  گفتگوها   •
می ماند.

• نگرانی های اجتماعی و زیست محیطی 
محرکی برای نوآوری در واحد اقتصادی 
و  کسب وکار  در  نوآوری ها  این  است. 
رقابتی  مزیت  پایدار  توسعه  رویکرد 

فوق العاده ایجاد می کند.

• کمتر کردن تأثیرات مخرب بر محیط، 
کاهش  بر  مثبت  تأثیرات  عنوان  تحت 
هزینه های عملیاتی تلقی شده فعالیتی 
جهت بهبود جریان درآمد می شود.

زیست   مسائل  و  اجتماعی  •عملکرد 
و  استانداردها  با  مطابق  محیطی 
الزامات قانونی مربوط اجرا می شود.

• تمرکز اصلی منطبق بر انتظارات اولیه 
واحد اقتصادی است.

کسب وکار  به  مربوط  ریسک های   •
و  جامعه  به  مربوط  فرصت های  و 
توسط  باید  زیست محیطی  مسائل 

فرآیندهای جامع مدیریت شوند.

 

برای  را  مدیریت  داخلی  حسابرسی   •
فرصت ها  و  موقعیت ها  شناسایی 
ارزش و درآمد راهنمایی  خلق و حفظ 

می کند.

بااهمیت  بخش  پایدار  توسعه   •
تشکیل  را  حسابرسی  برنامه ریزی 

می دهد.

• وظیفه حسابرسی داخلی، شناسایی 
درحال  و  مهم  ریسک های  ارزیابی  و 
ارائه  و  پایدار  توسعه  به  مربوط  رشد 

طرح در خصوص آن ها است.

• تأکید اصلی حسابرس داخلی منطبق 
واحد  ابتدایی  بسیار  انتظارات  بر 

اقتصادی است.

لی
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ید 
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• برنامه حسابرس داخلی کلیه موارد 
مسائل  اقتصاد،  راهبری،  به  مربوط 
در  را  اجتماعی  و  زیست محیطی 

برمی گیرد.

ممکن  همچنین  داخلی  حسابرس   •
پایدار  ارتباط  وجود  امکان  است 
را  هیئت مدیره  و  اجرایی  مدیران  با 

تسهیل کند.

داخلی،  حسابرسی  منشور  کردن  به روز   •
بیانیه رسالت، روشن ساختن بیشتر دامنه و 
اهداف گسترده تر حسابرسان داخلی مرتبط 
باید  داخلی  حسابرس  پایدار.  توسعه  با 
جهت آشنایی با مسائل مربوط به توسعه 
پایدار خود را آموزش دهد تا مسئولیت های 

گسترده تری را به عهده بگیرد.
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خالصه و نتیجه گیری:
شــرکت  توســط  یکپارچــه  گــزارش  تهیــه 
کلروکس و دیگر شــرکت ها و حضور آن ها در 
برنامه آزمایشــی گزارش های یکپارچه، نشانه 
خوبــی از گســترش تهیه این گزارش هاســت. 
در این مورد، ســؤالی که در ذهن حســابرس 
داخلــی شــکل می گیــرد ایــن نیســت کــه ایــن 
رویــه چه تأثیری بــر دنیای حسابرســان دارد 
بلکه سؤال این است که چگونه حسابرسان 

خــود را آمــاده چنیــن رویــدادی یعنــی تهیــه 
گزارش های یکپارچه کنند.

گزارش هــای یکپارچــه بــدون وجــود اعتبار 
دهــی بــر معیارهــای غیرمالــی به کاررفتــه در 
آن ها، فاقد ارزش هســتند. حسابرس داخلی 
به طــور منحصربه فــردی برای اعطــای چنین 
اعتباری در واحد اقتصادی به کار گرفته شده 
اســت. حســابرس داخلــی باهــدف کمــک به 
تحقــق الزامــات تهیــه گــزارش یکپارچــه طبق 

شــرکت،  راهبــری  شــامل   2100 اســتاندارد 
داخلــی  کنترل هــای  و  ریســک  مدیریــت 
می تواند به کارگیری گزارش یکپارچه در واحد 
اقتصــادی را پشــتیبانی کنــد. در همیــن حال، 
رونــد رو به رشــد تهیــه گزارش هــای یکپارچه 
توســط شــرکت ها می تواند برای حسابرسان 
داخلــی موقعیــت خوبــی برای تصــدی نقش 
مشــاوره برای پیشــرفت وضعیــت این حرفه 

در جهان باشد.
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مشارکت حسابرسان داخلی

نقش مشاوره حسابرس داخلینقش اطمینان بخشی حسابرس داخلی

هیئت مدیره  و  مدیریت  موردتوجه  ریسک های  ارزیابی  و  بررسی 
در  ریسکها  این  است.  اشاره شده  آن  به  یکپارچه  گزارش  در  که 
حوزه هایی به شرح زیر واقع می شوند: شهرت، نام تجاری، رعایت 
مقررات، تعهدات مالی، عملکرد، بازار سهام، بازار کار، بازار فروش و 

روابط کسب وکار با خارج از واحد تجاری.

مشورت با مدیریت در زمان طراحی فرآیندها، ارائه پیشنهاد برای پیشبرد مرحله 
تهیه گزارش یکپارچه.

مسئولیت های  خصوص  در  ذینفعان  به  گوئی  پاسخ  نقش  اجرای 
اجتماعی واحد اقتصادی22 از طریق اعتبار بخشی و تأیید گزارش های 

منتشرشده توسط ایشان.

ارشد  برای مدیران  بلندمدت  و  کوتاه، میان  یکپارچه در  ارزش های گزارش  تبلیغ 
نقش  رشد  وضعیت  مدل  از  استفاده  مزایای  تبلیغ  همچنین  هیئت مدیره،  و 

حسابرس داخلی در تهیه گزارش یکپارچه برای رسیدن به اهداف زیر:

1- مشخص کردن وضعیت حرفه حسابرسی در تهیه گزارش یکپارچه.

2- ارتقا دادن نقش حسابرس داخلی در آینده.

مفاد  و  مقررات  قوانین،  با  شرکت  فعالیت های  انطباق  بر  نظارت 
همچنین  شرکت.  اجتماعی  مسئولیت های  با  رابطه  در  قراردادها 
ایمنی،  سالمت،  محیط زیست،  حرفه ای،  اخالق  نظارت،  بر  تأکید 

حقوق انسانی، شرایط کاری و اشتراک منافع.

وظیفه  شد  تجاری  واحد  در  فرایندی  به  تبدیل  یکپارچه  گزارش  تهیه  که  زمانی 
اطمینان  حسابرسان،  نقش  اینک  می باشد.  خود  نقش  از  دفاع  حسابرسان 
بخشی به مدیریت ارشد و هیئت مدیره درباره اجرای فرایند تهیه گزارش یکپارچه 

به گونه ای کارا و اثربخش می باشد.

نمایه شماره چهار: روش های حسابرسان داخلی برای اجرای نقش اطمینان بخشی و مشاوره در گزارش یکپارچه.

گزارش های 
یکپارچه 
بدون وجود 
اعتبار دهی 
بر معیارهای 
غیرمالی 
به کاررفته 
در آن ها، 
فاقد ارزش 
هستند


