اولویتهای کمیتۀ حسابرسی
برای سال 2022
در ســال  ،2022در حالــی کــه پیشــرفت نظارت

حــوزۀ کلیــدی کــه بایــد در ســال  ،2022مــورد

برابرشــده اســت ،تقاضــا بــرای افزایش شــفافیت

میکنیــم .

بــر حاکمیــت و ریســکهای شــرکت چنــد
در گزارشدهــی ،تغییــرات سیاســتهای

مالیاتــی و اثــرات همهگیــری COVID-19

همچنــان ادامــه دارد.

مســئولیتها

بنابرایــن ملــزم هســتیم بــه آمادهســازی
ی از مســئولیتها و همچنیــن بایــد
گســتردها 

اطمینــان از رعایــت قوانیــن و مقــررات دارد.

کــه بــه کیفیــت حسابرســی و یکپارچگــی

فراتــر از ایــن الزامــات دارنــد کــه بایــد در

بــه دنبــال آموزشهــای مســتمری باشــیم
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 -1نقشهــای در حــال تح ـ ّول و افزایــش

کمیتــۀ حسابرســی ،نقــش مهمــی در نظــارت

کمیتههــای حسابرســی بــرای مجموعــۀ

احمد حاتمی

توجــه کمیتــۀ حسابرســی قــرار گیــرد ،اشــاره

گزارشــگری مالــی کمــک کنــد .در زیــر بــه پنج

بــر گزارشــگری مالــی مدیریــت و حصــول
کمیتههــای حسابرســی اغلــب وظایفــی
منشــورهای حاکمیتــی آنهــا منعکــس شــود.
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بــه ایــن ترتیــب ،ضــروری اســت کــه تخصیــص

تجربــۀ مناســب همســو اســت.

و هــدف بــرای ایجــاد تعــادل در کارایــی

تجربــۀ مشــخصی فراتــر از آنچــه در حــال حاضر

مســئولیتها بیــن کمیتههــای هیأتمدیــره
هیأتمدیــره بــدون افــت ارتباطــات ،بهــرهوری
مؤثــر بهطــور مــداوم ارزیابــی شــود.

کمیتــۀ حسابرســی اغلــب بــا مســئولیت

موضوعــات ،بایــد در صــورت لــزوم بــا ســایر

برخــی زمینههــا ممکــن اســت بــه دانــش یــا

کمیتههــای هیأتمدیــره همــکاری کنــد کــه

در هیأتمدیــره وجــود دارد ،نیــاز داشــته

اعضــای هیأتمدیــره منتقــل کنــد.

متخصصــان باارزشــی را بــرای آمــوزش
توانایــی و
ّ

داشــته باشــد کــه ارتبــاط منســجمی را بــرای

باشــند .در ایــن مــوارد ،کمیتــۀ حسابرســی بایــد

در نهایــت ،یافتههــا و توصیههــای آنهــا را بــه

بهعــاوه ،کمیتــۀ حسابرســی بایــد انتظــار
مدیریــت ،حسابرســان داخلــی و مســتقل و

گســتردهای انتخــاب میشــود ،بــرای مدیریــت

یــا همــکاری بــا مدیــران بــرای کمــک بــه

فراتــر از ریســک گزارشــگری مالــی اســت

متخصصــان ممکــن اســت در شــرکت،
ایــن
ّ

در مــورد تأثیــر ریســکها و نحــوۀ انتقــال آن

حــال تغییــر ،بــه تکامــل خــود ادامــه میدهــد.

مشــاوران شــخص ثالــث دعــوت شــوند .صــرف

همانطــور کــه ریســکها تکامــل مییابنــد،

وی ( )COSOنقــش فزاینــدهای در نظــارت

آمــده اســت ،هیأتمدیــره بایــد از ســطح

خطــوط ارتباطــی و مســئولیتهای واضــح بیــن

کــه ممکــن اســت شــامل حاکمیــت و فرهنــگ،

حاصــل کنــد و تعییــن کنــد کــه تــا چــه انــدازه

ممکــن اســت ســایر بخشهــا را تشــویق کنــد

ارتباطــات و گــزارش ،و بررســی و بازنگــری

ارائــه شــده بــه آن اســت.

ریســک ســازمانی ( ،)ERMطبقهبنــدی کــه

گســترش مییابــد و بــا محیــط کســب و کار در

کمیتــۀ ســازمانهای حامــی کمیســیون تــرد

بــر  ERMرا بــه هیأتهــا یــادآوری میکنــد

اســتراتژی و تعییــن هــدف ،عملکــرد ،اطالعــات،
در روشهایــی بــرای افزایــش عملکــرد واحــد

تصمیمگیــری آنهــا داشــته باشــد.

مؤسســۀ حسابرســی یــا از طریــق ســایر
در ّ

نظــر از اینکــه ایــن تجربــه در کجــا بــه دســت

مهــارت مناســب مشــاوران خــود اطمینــان
قــادر بــه ارزیابــی عینــی و آگاهانــه توصیههــای

ارتباطــات و همــکاری ،اجــزای حیاتــی در

تجــاری باشــد ،داشــتن مســئولیت نظــارت بــر

نظــارت بــر ریســک هســتند .در حالــی کــه

بــر هــر ریســک فــردی شناســایی شــده نیســت،

ســازمان را بــر عهــده دارد ،کمیتــۀ حسابرســی

 ERMمســاوی بــا داشــتن مســئولیت نظــارت

بلکــه بــر روی فراینــد مرتبــط و کنترلهــای
پیرامــون چنیــن ریســکهایی اســت.

انتظــاری کــه از کمیتههــای حسابرســی

هیأتمدیــره ،مســئولیت کامــل ادارۀ یــک

بــا پذیــرش مســئولیتهای مشــخص شــده

در منشــور خــود بــرای «کاوش عمیــق» در

ســایر منابــع موجــود فراهــم کنــد تــا بهموقــع
بــه ذینفعــان وارد بحــث شــود.

اهمیــت همکاریهــای فــوق بیشــتر میشــود.

کمیتــۀ حسابرســی ،مدیریــت و حسابرســان نیز
تــا کمیتــۀ حسابرســی در تصمیمگیریهــای

مختلــف ف ّعاالنــه مشــارکت کنــد ،کــه ایــن
ممکــن اســت بــر ریســک حسابرســی و ERM
تأثیرگــذار باشــد.

مطالعۀ موردی در خصوص همکاری

یــک نمونــه نقــض از نقــش برجســتۀ نیــاز

بــه همــکاری بیــن کمیتــۀ حسابرســی و

مـیرود ،کــه هیأتمدیــره را در جریــان ،عناصــر

تأثیرگــذار بــر ریســکهای خــاص در چهارچــوب

 ERMبــر گــزارش و افشــای بیشــتر ،قــرار
دهنــد .از آنجایــی کــه ریس ـکهای ســازمانی از
نظــر تعــداد ،دامنــه افزایــش مییابنــد و فراتــر

از ریســکهای حسابرســی و مالــی ســنتی

هســتند و شــامل ریســکهای تجــاری ماننــد:
امنیــت ســایبری M&A ،و موضوعــات ESG1
میشــوند ،مســئولیتهای کمیتــۀ حسابرســی
بایــد بــه د ّقــت ارزیابــی شــوند تــا اطمینــان

حاصــل شــود کــه نظــارت بــر ریســک بــا
مــواردی همچــون منابــع ،ظرفیــت موجــود و
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بخشهــای مهــم تجــاری مربــوط بــه شــرکت

حسابرســی ،نظــارت بــر گزارشــگری مالــی

شــخص ثالــث کمــک کنــد.

در ســال  ،2020هکرهــا بهطــور مخفیانــه

مســتلزم ارزیابــی دقیــق در مــورد پیامدهــای

ســال  2020منتشــر کــرد تــا یــک اســتاندارد

 SolarWindsبــا کــد مخــرب ،نفــوذ کردنــد

برآوردهــای حســابداری ،از جملــه پیشبینیهــا

مبتنــی بــر ریســک بــرای ارزیابــی برآوردهــای

باالیــی از قضــاوت و ارزیابــی حرفــهای اســت.

ارزش منصفانــه ارائــه کنــد کــه ممکــن اســت

فنــاوری  SolarWindsاســت.

بــه سیســتم نرمافــزاری شــرکت فنــاوری

شــرکت اســت .تــداوم عــد م اطمینــان اقتصادی،
گزارشــگری مالــی بــرای مشــاغل اســت.

کــه یــک پورتــال بــرای سیســتمهای IT

و برآوردهــای ارزش منصفانــه ،مســتلزم درجــۀ

حتــی بدافزارهــای بیشــتری را (کــه بــرای

در حالــی کــه توســعۀ مفروضــات و روشهــای

مشــتریان ایجــاد کــرد کــه از طریــق آن ،هکرهــا

کمــک بــه آنهــا در جاسوســی از عملیــات
طراحــی شــده بــود) نصــب کردنــد .بالفاصلــه

دادهای کــه برآوردهای حســابداری را پشــتیبانی

 PCAOBاســتاندارد حسابرســی  2501را در
حسابرســی واحــد بــا رویکــردی یکســان و

حســابداری از جملــه اندازهگیریهــای

توســط کمیتههــای حسابرســی در نقــش
نظارتیشــان ارجــاع شــود .مدیــران همچنیــن

میکننــد ،جــزو مســئولیت مدیریــت اســت،

میتواننــد بهعنــوان پشــتیبانی بیشــتر در

حسابرســی اســت کــه شــامل در نظــر

حسابرســی ( )CAQبــا عنــوان درک الزامــات

برآوردهاســت.

متخصصــان و برنامــۀ پنــج نقطهای
اســتفاده از
ّ

ایــن زمینــه بــه انتشــارات مرکــز کیفیــت

پــس از ایــن نقــض ،فوربــس مقالــهای را منتشــر

درک و چالــش مدیریــت بــر عهــدۀ کمیتــۀ

نقــص  SolarWindsرا بــه قطــع ارتبــاط

گرفتــن ســوگیری بالقــوۀ مدیریــت در توســعۀ

نســبت داد.

ایــن حــوزه مــورد توجــه و بررســی دقیــق SEC

 BDOبــرای پیشبینــی مراجعــه کننــد.

میخواهــد کــه تکنیکهــای ارزشگــذاری و

همــراه بــا دســتورالعملهای در حــال

کــرد کــه در آن ،نویســنده« ،نــوح بارســکی»
بیــن هیأتمدیــره و بخــش فنــاوری اطالعــات

کمیتههــای حسابرســی میتواننــد بــا ارزیابــی

و  PCAOBبــوده اســت SEC .از شــرکتها

و مشــارکت تیــم مدیریــت و هیأتمدیــره،

ورودیهایــی را کــه بــرای تعییــن ارزش منصفانه

ریســکهای نوظهــور و اطمینــان از اطــاع

کســبوکار خــود را از سرنوشــت مشــابهی دور

و محافظــت کننــد.

وجــود هیأتمدیــره بــا مســئولیتپذیری

اســتفاده میکننــد ،از جملــه مــواردی کــه

توســط اشــخاص ثالــث اســتفاده میشــود،

توصیــف کننــد .نهادهــای عمومــی ملــزم بــه

بــرای نظــارت  ERMنــه تنهــا بــه شناســایی

افشــای محــدوده و میانگیــن وزنــی مــورد

در شناســایی فرصتهــا و نیــاز بــه تغییــر در

مشــاهدۀ قابــلتوجــه هســتند و از آنهــا در

و کاهــش ریســک کمــک میکنــد ،بلکــه
اســتراتژی و ریســکپذیری براســاس تغییــرات

پیشبینیشــده نیــز کمــک میکنــد.

اســتفاده بــرای ایجــاد ورودیهــای غیرقابــل

مــورد اســتفاده از خدمــات قیمتگــذاری
شــخص ثالــث ســؤال میشــود.

حسابرســی بــرای برآوردهــای حســابداری و

اختــال ناشــی از بیمــاری همهگیــر،
تحــ ّول ســازمانهای حرفــهای در طــی

چندیــن ســال گذشــته ،انگیــزهای را بــرای

کمیتههــای حسابرســی فراهــم میکنــد تــا

درک دقیقتــری از نحــوۀ شناســایی و بــه

چالــش کشــیدن هرگونــه ســوگیری احتمالــی
از ســوی مدیریــت در ارتبــاط بــا برآوردهــای

حســابداری داشــته باشــند.

مدیران تشویق میشوند که بپرسند:

برآوردهــای حســابداری و اندازهگیــری

حفــظ «ســامت حکمرانــی خــوب» از

 SECاز شــرکتها میخواهــد کــه روشهایــی

ارزش منصفانــه بــر کــدام حوزههــا تأثیــر

صحیــح نقشهــا و مســئولیتها ،اســتفاده

منصفانــۀ دریافــت شــده از اشــخاص ثالــث انجام

آیــا همــۀ شــواهدی کــه منجــر بــه ایــن

طریــق برنامهریــزی ،ارزیابــی و ارتبــاط

از منشــورهای هیأتمدیــره و مشــارکت در

را کــه بــرای اعتبارســنجی اطالعــات ارزش
دادهانــد و در صــورت انجــام تعدیــات ،توضیــح

میگــذارد؟

تصمیــم حســابداری شــده اســت را در نظــر

دهنــد کــه چــرا انجــام دادهانــد SEC .نشــان

گرفتهایــم؟

اندازهگیــری ارزش منصفانــه اســت تــا بــه

نظــارت و دادههــای همتایــان صنعــت

 -2پیامدهــای گزارشــگری مالــی

کمــی
و ورودیهــای مــورد اســتفاده ،اطالعــات ّ

آیــا تیــم مدیریت تجربــه و ســوابق الزم برای

هســتۀ اصلــی مســئولیتهای کمیتــۀ

مشــاهده و اســتفاده از خدمــات قیمتگــذاری

دارد؟

آمــوزش مســتمر بــه نظــارت ،اجــرا و در نهایــت

بــه ایجــاد یــک کمیتــۀ حسابرســی بــا عملکــرد
بــاال کمــک میکنــد.

مو ضو عــی
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داده اســت کــه بــه دنبــال افشــای دقیقتــر

ذینفعــان در درک تکنیکهــای ارزشگــذاری

در مــورد ورودیهــای قابــل مشــاهده ،غیرقابــل

آیــا مدیریــت انتخابهــا در برابــر افزایــش
مقاومــت میکنــد؟

پیشبینــی دقیــق ایــن پیشبینیهــا را

حسابدار

شمارۀ ۳40
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آیــا اســتفاده از
متخصــص ،مشــاور یــا ســازمان درک بیشــتر آثــار مالیاتــی مرتبــط نیــز اثرگــذار
ّ
خدماتــی کمکــی میکنــد؟
اســت .کمیتــۀ حسابرســی ممکــن اســت بخواهد
اطمینــان حاصــل کنــد کــه آیــا مدیریــت بــرای

توانایــی کمیتــۀ حسابرســی بــرای در نظــر تقویــت مکانیســم ارتبــاط ریســک مالیاتــی،
گرفتــن شـ ّکاکانه (تردیدآمیــز) و تأییــد مســتقل فرایندهــا و کنترلهــای واضــح تعریــف شــده
رویکــرد مدیریــت در مــورد گزارشــگری مالــی بــرای شناســایی ،مدیریــت ریســک مالیاتــی
و همچنیــن تعامــل بــا حسابرســان در مــورد عملیاتــی و ایجــاد شــفافیت مالیاتــی از یــک

کار انجــام شــده ،یــک بخــش مهــم کیفیــت چهارچــوب کنتــرل مالیاتــی اســتفاده میکنــد؟
حسابرســی و مبنایــی بــرای یکپارچگــی تغییــرات پیشبینیشــده در سیاســتهای
گزارشــگری مالــی اســت.

مالیاتــی داخلــی و جهانــی ،پیامدهــای تجــاری و

هنگامــی کــه کمیتــۀ حسابرســی ریســک مالــی را نشــان میدهــد کــه زیــر نظــر کمیتــۀ
مالیاتــی را در نظــر میگیــرد ،ایــن امــر بــه حسابرســی اســت.

شـ ّ
ـدت بــرای کمیتــۀ حسابرســی کاربــرد دارد .کمیتــۀ حسابرســی بایــد اطمینــان حاصــل کند
چهــل و نــه درصــد از پاســخدهندگان در کــه اعضــای خــود ،همــراه بــا مدیریــت ،بــا
نظرســنجی چشــمانداز مالیاتــی  BDOدر قوانیــن مالیاتــی ایــاالت متحــده در حــال تغییــر
ســال  ،2021نقــش افزایــش یافتــۀ
متخصصــان هســتند و در عیــن حــال اثــرات بالقــوۀ چنیــن
ّ

مالیاتــی را بهعنــوان شــرکای اســتراتژیک ،پیشــنهاداتی را بــر فرصتهــای برنامهریــزی
شناســایی کردنــد و مدیریــت بهطــور مالیاتــی ،پیشبینــی شــرکت و گــزارش مالــی
فزاینــدهای بــه دنبــال عملکــرد مالیاتــی بــرای ارزیابــی میکننــد.
افــزودن ارزش بــه ســازمان اســت.
کمیتــۀ حسابرســی در نقش نظارتی گزارشــگری

بــرای کمیتــۀ حسابرســی مهــم اســت کــه مالــی خــود ،میخواهــد اطمینــان حاصــل کنــد
نــه تنهــا تشــخیص دهــد کــه اولویتهــای کــه مدیریــت ،بــرای فراینــد ارائــۀ مالیــات

عملیاتــی چگونــه بــر تصمیمــات و افشــای امســال آنچــه را در طــول همهگیــری کرونــا از
گزارشــگری مالــی تأثیــر میگــذارد ،بلکــه در چرخههــای بســتۀ مجــازی آموختــه اســت ،در
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حسابدار
شمارۀ ۳40

برنامهریــزی بــه کار گرفتــه باشــد.

مکاتبــات

اظهارنظــر

اخیــر

SEC

نشــاندهندۀ عالقــۀ خاصــی بــه تغییــرات
در

کمکهزینههــای

ارزشگــذاری

و

پیشبینیهــای مــورد اســتفاده در ارزیابــی

قابلیــت تحقــق داراییهــای مالیــات معــوق
اســت .بــا پــر کــردن همــۀ ایــن مالحظــات،

کمیتــۀ حسابرســی میخواهــد اطمینــان

حاصــل کنــد کــه واحــد مالیاتــی ،منابــع
مناســبی را بــرای مقابلــه بــا طیــف وســیعی از
مســئولیتها در ایــن محیــط در حــال تغییــر

داشــته باشــد.

کمیتــۀ حسابرســی همچنیــن بایــد بــا
اســتانداردهای حســابداری پیچیــده از جملــه

حســابداری اجارههــا تحــت ،ASC842
حســابداری درآمــد تحــت  ،ASC606و پذیرش

اســتاندارد جدیــد  CECLتحــت  ASC326کــه

بهطــور قابلتوجهــی مــدل کاهــش ارزش

اکثــر داراییهــای مالــی را از مــدل زیــان
متحمــلشــده تغییــر میدهــد ،مقابلــه کننــد.

بــه یــک مــدل زیــان مــورد انتظــار و بهبودهــای
هدفمنــد در ارزیابــی کاهــش ارزش در میــان

ســایر بهروزرســانیها ارائــه میکنــد.

عــاوه بــر ایــن ،معقــول اســت کــه کمیتههــای
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حسابرســی ،تالشهــای آموزشــی خــود را

بایــد بــه همــکاری کامــل بــا هیأتمدیــره

اختــال در زنجیــرۀ تأمیــن ،هیأتهــا را

فناوریهــای دفتــر کل توزیعشــده و

تــا بــا شناســایی کامــل ریس ـکها ،همچنیــن

قــرار دهنــد ،زیــرا یــک شــبکۀ زنجیــرۀ تأمیــن

در زمینههایــی ماننــد امنیــت ســایبری،
داراییهــای دیجیتــال ،ســرمایهگذاری کننــد.

وکمیتههــای مختلــف ،مدیریــت را ادامــه دهــد
کاهــش ریســکهایی کــه بــر تجــارت آنهــا

حوزههــای ریســک نوظهــور کــه توســط

تأثیــر میگــذارد اطمینــان حاصــل کنــد.

و پیشنمایــش مشــاهدات بازرســی 2020

نشــان میدهــد کــه هیأتهــای مدیــره،

 PCAOBدر بهروزرســانی اخیــر کارکنــان

شناســایی شــدهاند.

زنجیــرۀ تأمیــن را بهعنــوان یــک حــوزۀ اصلــی

دســتور کار انعطافپذیــری  BDOمالحظاتــی

از مدیــران ،پیشبینــی میکننــد کــه اختــال

جملــه امتیازدهــی بــه اشــخاص ثالث براســاس

کسبوکارشــان در  12مــاه آینــده بــه همــراه

ســناریو و بررســی کنترلهــای داخلــی

چگونــه ریســک امنیــت ســایبری ،وجــود و

در زنجیــرۀ تأمیــن ،بیشــترین ریســک را بــرای

شــده و داراییهــای دیجیتــال (ماننــد

داراییهــای رمزنــگاری) را در صــورت امــکان
بــرای پاســخهای برنامهریــزی شــده بــه ایــن

خطــرات ارزیابــی میکننــد.
 -3اثرات مداوم همهگیری

ایــن خطــرات آســیبپذیر میکنــد کــه

نظرســنجی تپــش پاییــز  BDOدر ســال 2021

بهطــور خــاص ،کمیتــۀ حسابرســی بایــد

ارزشگــذاری فناوریهــای دفتــر کل توزیــع

محــدود ،شــرکتها را بهویــژه در برابــر اثــرات

همگــی بــر پیشبینــی و برنامههــای تجــاری

نگرانــی میبیننــد ،بهطــوری کــه  32درصــد

ارزیابــی کنــد کــه مدیریــت و حســابرس

وادار میکنــد تــا تنــوع منابــع را در اولویــت

خواهــد داشــت.

تأثیــر میگذارنــد.

را بــرای مدیریــت ریســک شــخص ثالــث ،از

ســطح ریســک درک شــده ،برنامهریــزی
بهعنــوان چنــد مرحلــه ارائــه میکنــد کــه

ریســک زنجیــرۀ تأمیــن شــامل مشــکالت

میتوانــد بــه کمیتــۀ حسابرســی در درک

ایمنســازی مــواد و محصــوالت بــرای مقابلــه

هنــگام تعامــل بــا اشــخاص ثالــث کمــک کنــد.

متعــددی اســت کــه عملیاتهایــی ماننــد
بــا افزایــش هزینههــا ،فرصتهــای از دســت
رفتــه و انبوهــی از خطــرات شــخص ثالــث

مدیریــت ریســک و کاهــش مدیریــت در
کمیتــۀ حسابرســی و هیأتمدیــره ممکــن
اســت نیــاز بــه اقــدام ســریع و برنامهریــزی

همهگیــری  COVID-19شــرکتهایی را بــا

کــه تأمینکننــدگان را درگیــر میکنــد

بــرای منابــع جایگزینــی کــه پیامدهــای

مــداوم بــه چالــش کشــید .ایــن چالــش در ســال

ریســک ســایبری و نگرانیهــای  ESGمختــل

کســب و کار دارنــد ،داشــته باشــند.

مشــکالت زنجیــرهای تأمیــن نیــروی کار و تقلب
آینــده نیــز وجــود دارد و کمیتــۀ حسابرســی

ماننــد افزایــش قــرار گرفتــن در معــرض
1

میکنــد .

نزدیــک ،میانمــدت و بلندمــدت بــر مــدل

در حالــی کــه کار از راه دور در دوران همهگیری
کرونــا مزایــای بســیاری را بــه همــراه داشــته
اســت ولــی منجــر بــه افزایــش کالهبــرداری

و خطــرات شــخص ثالــث شــده اســت.
سیســتمهای غیرمتمرکــز تــازه راهانــدازی
شــدهای کــه در آنهــا کارمنــدان عمدتـاً نــاآگاه
و از نظــر فیزیکــی دور از محــل کار ،وظیفــۀ

تضمیــن امنیــت دادههــا را داشــتند ،بســیاری
از شــرکتها را در برابــر حمــات ســایبری

آســیبپذیر کردنــد.

ـد تقلــب ،موضوعاتــی را از اقدامات
همــکاری ضـ ّ

اجرایــی  SECدر مــورد تقلــب در صورتهــای

مالــی کــه شــامل شناســایی نامناســب درآمــد،
دســتکاری ذخایــر ،تحریــف موجــودی و بــه

تعویــق انداختــن کاهــش ارزش وام اســت،
گــردآوری کــرد .اکنــون زمــان آن اســت کــه
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شــرکتها فرایندهــای خــود را بــر ایــن اســاس
اصــاح کننــد و بــه کارکنــان در مــورد تهدیدات
نوظهــور آمــوزش دهنــد.

کمیتــۀ حسابرســی بایــد بــه تالشهــای
مشــترک در ایــن زمینــه ادامــه دهــد؛ بهعنــوان

مثــال ،مشــارکت مدیریــت بــا فنــاوری اطالعات

بــرای نظــارت بــر بهبــود امنیــت ســایبری،
کنترلهــای داخلــی ،و ســایر ابتــکارات بــرای

کاهــش تقلــب و خطــرات شــخص ثالــث .کمیتۀ
حسابرســی بــه همــراه هیأتمدیــره بایــد بــه
ســازمان بــا قاطعیــت یــادآوری کنــد که نســبت

بــه تقلــب هوشــیار اســت و چنیــن رفتارهایــی
در ســازمان قابــل تحمــل نخواهــد بــود.

صــرف نظــر از تغییــر بــه ســمت دورکاری،
بــه دلیــل رکــود اقتصــادی ،جامعــۀ تجــاری

بــا مشــکالت گســتردهتری از جملــه :کمبــود
نیــروی کار حرفــهای و کافــی نبــودن منابــع
بــرای جــذب و حفــظ اســتعدادهای اختصاصــی
مواجــه اســت.

براســاس نظرســنجی تپــش پاییــز  BDOدر

بهمن 1400
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ســال  46 ،2021درصــد از هیأتمدیرههــا
قصــد دارنــد نیــروی کار را بــرای رســیدگی

بــه ریســکهای در حــال تحــ ّول ،افزایــش
هزینههــا

و

پیشرفتها/یکپارچهســازی

فنــاوری ارتقــا دهنــد.

 -4ســرمایهگذاری دیجیتــال در مقابلــه

بــا امنیــت ســایبری

یــک نگرانــی اصلــی بــرای هیأتمدیــره ،عقــب
مانــدن در تحــ ّول دیجیتــال اســت؛ همانطــور

کــه در نظرســنجی تحــ ّول دیجیتالــی بــازار
مؤسســه BDO
اواســط ســال  2021توســط ّ

نشــان میدهــد.

نظرســنجی مــا نشــان میدهــد کــه از هــر

 10هیأتمدیــره ،یکــی تحــ ّول دیجیتــال را
بزرگتریــن ریســک تجــاری خــود میدانــد.

بیــش از نیمــی ( ،)%53ســرمایهگذاری
دیجیتالــی را در طرحهــای ارتقــای مهــارت
دیجیتــال انجــام میدهنــد.

پیشبینــی میشــود کــه در ســال ،2022

اعضــای هیأتمدیــره بــه ســرمایهگذاریهای
مشــابه ادامــه دهنــد تــا مهارتهــای دیجیتــال

خــود را بــرای مدیریــت موفــق در محیــط جدید

گســترش دهنــد و تجربــۀ دیجیتــال ســاکن در
هیأتمدیــره را بــرای حمایــت از تالشهــای

دیجیتالیســازی در ســطح شــرکت در نظــر

بگیرنــد.

دسترســی بــه دادههــا ،اتوماســیون عملیــات
و اطالعــات بالفاصلــه مزیتهــای رقابتــی
فزاینــدهای را فراهــم میکنــد .مجموعــه

مهارتهــای دیجیتالــی گســترده بــه

اعضــای هیأتمدیــره کمــک میکنــد تــا از
شــرکتهای خــود در برابــر خطــر منســوخ
شــدن و ناکارآمــدی و همچنیــن در برابــر هجوم

فعلــی تهدیــدات ســایبری (از جملــه حمــات

رایــج فزاینــدۀ باجافــزار) محافظــت کننــد.

طبــق گفتــۀ « ،Fortune.comســال ،2021

 1291نقــض و ســال  1108 ،2020نقــض

وجــود داشــته اســت» .ایــن نشــان دهنــدۀ رونــد

صعــودی در حمــات اســت .بنابرایــن بایــد
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جلســات توجیهــی ّ
منظمی توســط افســر ارشــد

امنیــت اطالعــات یــا موقعیــت مشــابه مســتقیماً
بــا هیــأت مدیــره در مــورد ارتباطــات کلیــدی:
سطوح تهدید پیشرفته،

الیـهای و مبتنــی بــر ریســک اســت و هیأتهــا آینــده تضمیــن امنیــت ســایبری و حفاظــت

بایــد نقــش فعالــی در آمــاده نگهداشــتن از دادههــا اســت .بــه نوبــۀ خــود ،براســاس

ســازمانهای خــود داشــته باشــند .اگــر هیــأت فشارســنج شــفافیت کمیتــۀ حسابرســی CAQ

حسابرســی بهعنــوان کمیتــۀ حسابرســی  ،2021هیأتهــا افشــای اطالعــات خــود را

قابلیتهای تشخیص و پیشگیری،

منصــوب شــود ،کمیتــۀ حسابرســی بایــد امنیت افزایــش میدهنــد ،افشــای نیابتــی کمیتــۀ

تست نفوذ مداوم و

اطمینــان حاصــل کنــد کــه واحــد تجــاری ســایبری از ســال  2020پنــج تــا هفــت درصــد

برنامهریزی سناریو،

ســایبری را در دســتور کار خــود قــرار دهــد ،حسابرســی در مــورد نظــارت بــر ریســک امنیت

آمــوزش بــرای همــۀ کارکنــان در سراســر

اطالعــات خوبــی در مــورد وضعیــت برنامههــای افزایــش یافتــه اســت .چنیــن افشــاهایی بــا

از منظــر حسابرســی گزارشــگری مالــی ،اگــر

ســایبری خــود دریافــت میکنــد و بهطــور ممکــن اســت ســطح باالتــری از اطمینــان را

ســازمان برگــزار شــود.

شناســایی ،پیشــگیری و کاهــش تهدیــدات توجــه بــه خطــرات بــه ســرعت در حــال تحـ ّول

یــک حادثــۀ ســایبری در طــول دورۀ حسابرســی

منظــم حــوادث ســایبری خــود را آزمایــش بــرای فعــاالن بــازار فراهــم کنــد.

مشــاهدات بازرســی  PCAOBباقــی میمانــد.
 PCAOBبــه د ّقــت بررســی میکنــد کــه

عــاوه بــر ایــن ،بایــد اطمینــان حاصــل کنــد حسابرســی کمــک میکنــد تــا اســتفادۀ

کــه منابــع مناســب بــه طرحهــای امنیــت حسابرســان مســتقل را از توانگــری فنــاوری

ریســک خــود در نظــر گرفتــه اســت و آیــا خطــر

هیأتهــا ریســک ســایبری را بهعنــوان یــک حسابرســی مــورد ارزیابــی قــرار دهــد.

مدیریــت امنیــت ســایبری نیازمنــد رویکــردی

چالــش نظــارت بــر حاکمیــت بــرای شــش مــاه فنــاوری رایجتــر میشــوند ،کمیتــۀ حسابرســی

رخ دهــد ،ریســک ســایبری همچنــان در کانــون

حســابرس چگونــه حادثــه را در فراینــد ارزیابــی

بااهمیتــی ،نادیــده گرفتــه شــده اســت یــا خیــر.
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میکنــد .کمیتــۀ حسابرســی در طــرح پاســخ ســواد دیجیتالــی همچنیــن بــه کمیتــۀ

ســایبری تخصیــص داده شــده باشــد.

طراحــی شــده بــرای سادهســازی فراینــد

موضــوع مهــم میشناســند کــه مهمتریــن همانطــور کــه حسابرســیهای مبتنــی بــر
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بایــد هــر گام الزم را بــرای زیــر ســؤال بــردن

کارایــی بــرای ایجــاد اعتمــاد بــه توانایــی خــود

در ارزیابــی حسابرســی مبتنــی بــر فنــاوری و در

نظــر گرفتــن ماهیــت دیجیتالــی حسابرســی در
نظــارت و ارزیابــی حســابرس خارجــی انجــام
دهــد.

نمیشــود .ارزیابیهــای افشــای ســرقفلی

همچنــان بــر کاهــش ارزش و برآوردهــای
مرتبــط و همچنیــن افشــای واحدهای گزارشــگر

متمرکــز اســت .قوانیــن جدیــد مؤثــر SEC
مربــوط بــه صورتهــای مالــی کســبوکارهای

خریــداری شــده و همچنیــن قوانیــن جدیــد
پیشفــرض نیــز مالحظــات افشــای مهمــی

-5افزایــش افشــا و تقاضــا بــرای
گز ا ر شــگر ی

کمیتــۀ حسابرســی از اعضــا میخواهــد کــه از
الزامــات افشــا و گزارشدهــی در حــال تحــ ّول

مطلــع باشــند .مضامیــن مکاتبــات نظــرات
اخیــر  SECشــامل اســتفاده از معیارهــای مالــی

غیــر ،GAAP ،MD&Aســرقفلی ،شناســایی

هســتند .درک و پیگیــری ایــن قوانیــن در حــال
تحــ ّول بــرای موفقیــت کمیتــۀ حسابرســی در

ســال  2022حیاتــی خواهــد بــود.

تقاضــا بــرای گــزارش  ESGتوســط ســهامداران

و شــفافیت ،بهطــور فزاینــدهای بــا نتایــج
موفقیتآمیــز کســب و کار مرتبــط اســت و
جذابیــت ســرمایهگذاری درازمــدت دارد.

 29درصــد از مدیرانــی کــه در نظرســنجی
تپــش پاییــز  BDOدر ســال  ،2021مــورد
بررســی قــرار گرفتنــد ،گــزارش کردنــد کــه
معیارهــای  ESGو افشــا در صورتهــای مالــی
حسابرســی شــده را شــامل میشــوند .الزامــات

و راهنماییهــای گزارشدهــی فعلــی محــدود

ا ّمــا در حــال ظهــور هســتند .عــاوه بــر تأییــد

 SECدربــاره افشــای تنــوع هیأتمدیــره

مختلــف بهطــور پیوســته در حــال افزایــش

« NASDAQتطبیــق یــا افشــا» SEC ،نظــر

در ســال  2022نشــان نمیدهــد .پایــداری

آب و هوایــی را درخواســت کــرده بــود و یــک

اســت و هیــچ نشــانهای از کاهــش ســرعت

عمومــی در خصــوص نیــاز بــه افشــای خطــرات

درآمــد ،بخشهــا ،داراییهــای نامشــهود و

اندازهگیریهــای ارزش منصفانــه و مالیــات بــر
درآمــد ذکــر شــده اســت.

 MD&Aبــه زودی تحــت تأثیــر قوانیــن جدیــد
 SK2قــرار خواهــد گرفــت کــه الزامــات افشــای
مشــخصی را حــذف و اصــاح میکنــد و بــا

K-10هــای آینــده مؤثــر اســت و هــدف کلــی

آن را روشــن میکنــد و رویکــردی مبتنــی بــر
اصــول را بــرای افشــای خــاص ترویــج میکنــد،

همــراه بــا بررســی مســتمر و راهنمایــی در مورد
KPI3هــا.

بــرای مثــال ،شــرکتها بایــد توضیــح دهنــد
کــه چــرا تغییــرات خاصــی در طــول دورههــا
اتفــاق افتــاده اســت و جزئیــات بیشــتری در

مــورد شــاخصهای عملکــرد ،اعــم از مالــی و
غیرمالــی ،کــه در مدیریــت کس ـبوکار بــه کار

میرونــد ،ارائــه دهنــد .نظــرات  SECدر مــورد
معیارهــای غیــر  GAAPبــر روی آن دســته از

معیارهایــی تمرکــز دارد کــه بــه نظــر میرســد

اصــول شناســایی و اندازهگیــری  GAAPرا

اصــاح میکنــد ،هزینههــای عملیاتــی نقــدی

عــادی را از معیارهــای عملکــرد حــذف میکنــد
یــا بهطــور مــداوم در طــول دوره اعمــال
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بــرای درک کســب و کار بــا اهمیــت باشــد .در

نامــۀ اظهارنظــر نمونــه را منتشــر کــرد کــه

مــورد توجــه و ارزیابــی قــرار میگیرنــد.

را برجســته کــرده بــود و شــرکتها را در

بخــش عمومــی GAAPفعلــی ایــاالت متحــده SEC ،قوانیــن بیشــتری را بــا تمرکــز بــر مدیریت

دســتورالعملهای موجــود در ســال 2010
مــورد وظیفــۀ آنهــا بــرای افشــای اطالعــات بــا

تحــت اســتانداردهای حســابداری پذیرفتــه شــده ســال  ،2022مــا پیشبینــی میکنیــم کــه
خطــرات مرتبــط بــا آب و هــوا ممکــن اســت ســرمایه انســانی و تنــوع هیأتمدیــره شــرکت

اهمیــت ،برجســته میکــرد .حتــی اگــر صراحتـاً

تأثیــر مســتقیم ،تأثیــر غیرمســتقیم یــا در برخی صــادر کنــد.
مــوارد اصــ ً
ا تأثیــری بــر صورتهــای مالــی در غیــاب یــک اســتاندارد جهانــی یکپارچــه

چنیــن افشــاگریهایی ممکــن اســت در

 CAQمنبعــی را بــرای ارائــه بــه ســرمایهگذاران گرفتنــد در مــورد  ESGگــزارش دهنــد ،اغلــب

عوامــل خطــر و  MD&Aدر پروندههــای

گزارشــگری و حسابرســی مرتبــط بــا آب و هــوا معیارهایــی را از چهارچوبهــای مختلــف

توســط قوانیــن الزم نباشــد کــه بــرای اعمــال

قضــاوت حرفــهای نیــاز دارد.

بخشهــای تجــاری ،رســیدگیهای حقوقــی،

عمومــی ظاهــر شــوند و ممکــن اســت از در نظــر

گرفتــن تأثیــر قوانیــن مربــوط بــه تغییــرات
آب و هوایــی در حــال انتظــار یــا موجــود تــا

نداشــته باشــد.

گزارشدهــی  ،ESGشــرکتهایی کــه تصمیــم

و ســایر ذینفعــان بــا درک اساســی از الزامــات هنــگام تعییــن افشــای داوطلبانــه ،ESG

در ایــاالت متحــده و نحــوۀ اعمــال آنهــا منتشــر ترســیم میکردنــد .در حالــی کــه بیشــتر و

کــرده اســت.

بیشــتر واحدهــای تجــاری ،افشــاهای  ESGرا

کمــی و هــم از نظــر
عــاوه بــر قوانیــن جدیــد تنــوع  NASDAQ،ارائــه میکننــد ،هــم از نظــر ّ

تأثیــرات فیزیکــی تغییــرات آب و هوایــی باشــد.

 SECهمچنیــن دســتورالعمل جدیــدی را بــرای کیفــی ،تعــداد کمــی از آنهــا بهطــور کامــل در

بــا اهمیــت توســط مدیریــت و حسابرســان در

اســت که خواســتار شــرح منابع ســرمایۀ انســانی عــاوه بــر ایــن ،در حــال حاضــر ،تنهــا حــدود

در حــال حاضــر ،ریسـکهای مرتبــط بــا اقلیــم

طــول تهیــه و حسابرســی صورتهــای مالــی

78

حسابرســیهای ســال  2021صــادر کــرده اطالعــات مالــی ثبــت شــده ادغــام میشــوند.

ناشــر تــا حــدی اســت کــه چنیــن افشــاگری  11درصــد از واحدهــای تجــاری ایــاالت متحــده

حسابدار

شمارۀ ۳40

بهمن 1400
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

کــه در مــورد گــزارش  ESGخــود اطمینــان

بخشــی ارائــه میکننــد ،یــک مؤسســه
حسابرســی را بــرای انجــام ایــن کار اســتخدام

کردهانــد .بســیاری از کارهــای اطمینانبخشــی
در ایــاالت متحــده توســط شــرکتهای بوتیــک

انجــام میشــود کــه ممکــن اســت کنترلهــای

ســختی داشــته باشــند یــا اســتانداردهای
حرفــۀ حسابرســی را اعمــال کننــد ،در حالــی
ب وکارهــا اصــ ً
ا
کــه هنــوز بســیاری از کســ 
اطمینانبخشــی را انتخــاب نمیکننــد.

بــا ایــن حــال ،پیشبینــی میشــود کــه

جنبههــای گــزارش  ESGبــه ســرعت در
حــال تغییــر باشــد زیــرا زمــان ،توجــه و تــاش

بیشــتر توســط طیــف گســتردهتری از ذینفعــان
مســتلزم گزارشدهــی قویتــر و اعتبارســنجی

متخصصــان ماهــر و معتبــر اســت
توســط
ّ

از ارتبــاط و همــکاری شــفاف بــا مدیریــت،

نحــوۀ عملکــرد یــک شــرکت را بهعنــوان

هیأتمدیــره و ســایر کمیتههــا همــراه بــا

دوســتدار و مباشــر طبیعــت در نظــر میگیرنــد.

آمــوزش مــداوم در مــورد موضوعــات مــورد

بــا کارمنــدان ،تأمینکننــدگان ،مشــتریان و

میشــود مدیــران آگاه و مرتبــط نگــه داشــته

بررســی میکننــد.

بســیار مهــم اســت زیــرا کمیتــۀ حسابرســی بــه

تحــت قانــون اوراق بهــادار ایــاالت متحــده در

دهــد و فرصتهــای جدیــد را در ســال آینــده

پروندههــای مختلــف  SECمــورد اســتفاده

اینهــا تنهــا بخشــی از بســیاری از مســائلی اســت

شــرکتها اغلــب ناشــران (صــادرات یــا در نظــر

مســئولیتهای نظارتــی خــود بــا آن مواجــه

کــه بایــد گزارشهــای خــود را در SEC

کمیتههــای حسابرســی را بایــد مــورد تشــویق

کــه بایــد در  SECثبتنــام کننــد (معمــوالً

خــود را بــا حسابرســان حفــظ کننــد ،در ادامــه

بهطــور کلــی بــر توصیفهــای کیفــی متمرکــز

جریــان روندهــای صنعــت قــرار بگیرنــد و از

صورتهــای مالــی تمرکــز دارد.

مشــاوران خــود ،بــرای ســال آینــده آمــاده شــود.

معیارهــای اجتماعــی چگونگــی مدیریــت روابــط

عالقــۀ نوظهــور و توجــه بــه روندهــا باعــث

اجتماعاتــی کــه در آن فعالیــت میکننــد را

شــوند .حفــظ چش ـمانداز و اســتراتژی شــرکت

-2مقــررات  S-Kیــک مقــررات تجویــز شــده

راهبــری کمــک میکنــد تــا ریســک را کاهــش

ســال  1933اســت کــه الزامــات گــزارش بــرای

شناســایی کنــد.

توســط شــرکتهای دولتــی را تعییــن میکنــد.

کــه کمیتههــای حسابرســی هنــگام اعمــال

(مؤسســاتی
گرفتــن انتشــار ســهام) ،فیلرهــا
ّ

هســتند.

(مؤسســههایی
ارســال کننــد) یــا ثبتکننــده
ّ

قــرار داد کــه ارتباطــات مســتمر و متفکرانــه

ســهام) نامیــده میشــوند .مقــرراتS-K

کســب دانــش و آمــوزش مســتمر از جملــه در

اســت در حالــی کــه مقــررات مربــوط  S-Xبــر

میتواننــد بــرای ســال پیــش رو آمــاده

فرصتهــای متعــدد موجــود از طریــق مرکــز

-3در  30ژانویــه  ،2020کمیســیون بــورس

مســئولیتهای حاکمیتــی همچنــان در حــال

عمــل کننــد.

دســتورالعملی را در مــورد افشــای شــاخص

نکتهها:

در بخــش بحــث مدیریــت و تجزیــه و تحلیــل

تــا چنیــن اطالعاتــی قابــل اعتمــاد باشــد و
تصمیمگیــری مفیــد تلقــی شــود.
چگونــه

کمیتههــای

حسابرســی

شــوند

تکامــل و افزایــش اهمیــت و مســئولیتپذیری

هســتند .کمیتــۀ حسابرســی بایــد اطمینــان
حاصــل کنــد کــه آنهــا بــا درک نقشهــا و

مســئولیتهای گســتردۀ خــود آمــاده هســتند
و منابــع کافــی بــرای اجــرای آن حوزههــای

پیچیدهتــر را دارنــد .کمیتــۀ حسابرســی در

هســتۀ خــود مســئول نظــارت بــر گزارشــگری
مالــی ،حسابرســان خارجــی و داخلــی ،انطبــاق،
اخالقیــات و کنتــرل هاســت .بهطــور فزایندهای،

کمیتــه مســئولیتهای اضافــی ماننــد  ERMو

همــۀ چیزهایــی را کــه شــامل تحـ ّول دیجیتــال،

امنیــت ســایبری و  ESGمیشــود بــر عهــده

میگیــرد.

کمیتــۀ حسابرســی میتوانــد بــا اطمینــان
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مدیریــت شــرکتی اســتفاده کننــد و متفکرانــه

و اوراق بهــادار ایــاالت متحــده (")"SEC

هــای عملکــرد کلیــدی (" )"KPIو معیارهــا

 ESG -1مخفــف Environmental, Social,

وضعیــت مالــی و نتایــج عملیــات منتشــر کــرد

بهطــور فزاینــدهای از ایــن عوامــل غیرمالــی

مــورد بنــد  5فــرم  1.F-20در نظــر گرفته شــده

 and Governanceاســت .ســرمایهگذاران

("  )”MD&Aدر بنــد  303مقــررات  SKو در

بهعنــوان بخشــی از فراینــد تحلیــل خــود

اســت.

فرصتهــای رشــد اســتفاده میکننــد.

احمــد حاتمــی :حســابدار رســمی ،حســابدار

بــرای شناســایی ریســکهای مــا ّدی و
معیارهــای زیســت محیطــی ،اجتماعــی و
حاکمیتــی  ESGمجموعــهای از اســتانداردها

مالــی خبــرهCFA

بــرای عملکردهــای یــک شــرکت اســت کــه
ســرمایهگذاران آگاه اجتماعــی از آنهــا بــرای

غربالگــری ســرمایهگذاریهای احتمالــی
اســتفاده میکننــد .معیارهــای زیســتمحیطی
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