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چشم انداز تجاری با نرخ رشد فزاینده ای در حال تغییر و تکامل پیوسته است و به نظر می رسد این تغییرها، به جای رسیدن به تعادل، به شتاب 
خود ادامه می دهند. فناوری، افزایش استفاده از تحلیلگری، و حیطه وسیع تِر اندازه گیری و گزارشگری اطالعات، فقط گوشه ای از تغییرها در 
حرفه حســابداری به حساب می آیند. ایده گزارشگری یکپارچه که در خارج از ایاالت متحد امریکا ایجاد شده است، آهسته و پیوسته و هم زمان 
با پذیرش این چارچوب گزارشــگری از سوی تعداد زیادی از سازمانها، در حال تبدیل شدن به جریان غالب است. در این چارچوب، اطالعات 
مربوط به پایداری، راهبری و دیگر اطالعات کیفی گنجانده شده است. حسابرسی، یکی از اولین نمونه ها در حرفه حسابداری است که ممکن 
اســت به شــیوه های عملی تکامل پیدا کند؛ به طوری که هم برای ســازمان و هم برای حرفه حســابداری ایجاد ارزش کند. این مقاله، برای 
متخصصان عملگرایی که در جســت وجوی شــیوه های جدید و نوآورانه برای رویارویی با رویه های تجارِی در حال تغییر هستند، به توضیح و 

تبیین این موضوع می پردازد که حسابرسی چگونه ممکن است در کنار تغییرهای گسترده رویه های تجاری، تکامل یابد؟
به کارگیری تفکر یکپارچه در رویه های حسابرســی، یکی از روشــهای کلیدی اســت که حســابداران می توانند به وســیله آن، از تغییرهای فضای 
کســب وکار بهره ببرند تا در فرایند تصمیم گیری تجاری، بیشــتر دخیل باشند. ایده تفکر یکپارچه، بسط منطقی و عملی روندهایی است که پیشتر در 
این حرفه اتفاق افتاده اند و برای حسابرســان داخلی و نیز حسابرسان مســتقل، کاربرد دارند. به طور خاص، و همان طور که برای حسابداران رسمی 
مشــغول در خدمات حسابرســی و اطمینان بخشــی صدق می کند، باید اطالعاتی را که به طور سنتی با رویه های حسابرســی ارزیابی نمی شوند، مد 
نظر قرار دهیم. با بررســی عمیق این حوزه ها، به ســرعت معلوم می شــود که در حال حاضر همه داده های مناسب با عملکرد سازمانی در رویه های 
حسابرســی، مد نظر قرار نمی گیرند. حوزه هایی همچون پایداری و راهبری شــرکتی نشانگر حوزه های رشــد و فرصتهایی برای حسابداران رسمی 
به حســاب می آیند که به بهره برداری از مهارتهای فعلی و گســترش آنها تمایل دارند. پرسشــی که باقی می ماند و همواره در کنفرانسها، نشریه ها و 

گزارشگری تجاری؛
حسابرسی در عصر تفکر یکپارچه

ترجمه: حمیدرضا گنجی، فاطمه مرادی   
S.S. Smith 
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جلسه ها پرسیده می شود، به شرح زیر است: 
»حســابداران رســمی چگونه می توانند این حوزه های نوپدید را 
که بــرای تصمیم گیری مدیریت و تفکــر یکپارچه اهمیت دارند، 

اندازه گیری کنند؟«
افزون بر این، دیجیتال سازی کسب وکار، تأثیر عمیقی بر نحوه 
تصمیم گیری های واحد تجاری و تأیید و به کارگیری آن تصمیمها 
در عملیــات کســب وکار دارد. از یکپارچه ســازی پایانه فروش با 
تجدید موجودی، تا اینترنت اشیا که بر تولید و بهره وری عملیاتی 
نظارت می کند، تا تحلیل ســوداوری مشــتری؛ سازمانها به طور 
فزاینده ای مقدار زیادی اطالعات برای تصمیم گیری در دسترس 
دارند. با وجود این، حسابداران رسمی نه تنها در گزارش مقدار رو 
به رشــد داده ها و اطالعات، بلکه در تحلیل و تفسیر این داده ها 
باید نقش داشــته باشــند. در حال حاضر، حســابداران حرفه ای 
توانایــی طرح پرسشــهای ضروری برای اســتفاده بهتــر از این 
اطالعات را دارنــد. مغایرتها کدامند؟ آیا اقالم خاصی وجود دارد 
که محرک این مغایرتها باشــند و آیا این مغایرتها بیشتر چرخه ای 
هستند یا ماهیت ساختاری دارند؟ تجزیه و تحلیل های رگرسیون، 
تجزیه وتحلیل های اکســلی، و گفت وگو بــا رهبران عملیاتی، در 
حال حاضر بخشی از ابزار حسابداران رسمی است که ترکیب این 
رفتارها با اطالعات فزاینده، شــیوه ای منطقی برای حسابداران 

به منظور گسترش نقشهای شان است.
تغییرها و افزایش دیجیتال سازی اطالعات، از جمله در حوزه هایی 
که به طور سنتی به کسب وکار مربوط نمی شوند، اکنون ممکن است 
کّمی و حسابرسی شوند و درباره آنها گزارش ارائه شود. در واقع، در 
بطن گزارشگری یکپارچه، مفهوم الگوی سرمایه چندگانه قرار دارد 
که مورد استفاده شرکتهای نام آشنایی مانند کلوروکس (Clorox) و 
ساوت   وست ایرالینز (Southwest Airlines) است. این الگو، 
بر کّمی کردن و گزارشــگری اطالعات مربوط به مجموعه وســیعی 
از داده های ســازمانی، از جمله ایده های تا حــدودی خالف قاعده 
سرمایه انســانی و سرمایه اجتماعی، متمرکز است. متخصصان امر 
می تواننــد با کاوش درون برخی رویه های حسابرســی، مدنظر قرار 
دادن ایــن حوزه های نوپدیــد و کّمی کردن اطالعاتــی که در حال 
حاضر فقط براساس مبنای کیفی گزارش می شوند، مسیری عملی 
را برای به کارگیری یک الگوی سرمایه چندگانه برای اندازه گیری 
و گزارشــگری ایجاد کنند. در حالی که فهرســت زیر به هیچ وجه 

جامع نیســت و باید توجه داشته باشید که هر سازمانی با دیگری 
متفاوت است، این اصول ممکن است و باید در مرزهای سازمانی 

اعمال شوند:
1- در وهله  نخست، این اطالعات چگونه از سوی سازمان تولید 
یا ایجاد می شــود؟ اینکه آیا آن اطالعــات فرایندهای مرتبط با 
صورت حسابها و حسابهای پرداختنی را ردیابی می کنند، یا نحوه 
ایجاد داده های مربوط به انتشــار داده ها را مشخص می کنند، دو 
مفهوم یکســان هســتند. چه کســی این اطالعات اولیه را خلق 
می کند؟ آیا ایمن سازهایی برای خنثی کردن اقدامهای فراقانونی 
مدیریت وجود دارد و امنیت این اطالعات چگونه حفظ می شود؟
2- بهتریــن رویه های ایــن حــوزه کدامند؟ امنیت ســایبری از 
مهمترین خطرها برای شــهرت سازمانی و مانعی شدید و ممکن 
بــرای کنترل داخلی و مســائل کاربران اســت. همانند چگونگی 
جست وجوی بهترین رویه های در این حوزه، در حوزه هایی مانند 
اطالعات راهبری، رویکردی مشابه باید اعمال شود. سازمانهای 
پیشرو، از جمله رقبا و سازمانهای شاخص سازی مانند رتبه بندی 
ام اس ســی آی  (GMI) و بخشــی از مؤسســه  جــی ام آی 
(MSCI)، بــرای کمک بــه استانداردســازی و شفاف ســازی 

گزارشگری در حوزه وسیع تر زیست محیطی- اجتماعی- راهبری، 
چه اقدامی می کنند؟

3- وقتــی چنین حسابرســیها و خدمات اطمینان بخشــی انجام 
می شــوند، چه انتظاری از آنهــا می رود؟ به عنــوان مثال، برای 
تأییدیه های مثبت حســابهای دریافتنی یا پرداختنی با مبالغ باال، 
دریافت پاســخی مبنی بر تأیید مانده حســاب از اشــخاص طرف 
حســاب، انتظــار می رود. در زمــان حسابرســی، در حوزه هایی 
کــه به طور ســنتی ماهیــت کیفی تری دارنــد، ماننــد تأثیرهای 
زیســت محیطی عملیات واحد تجــاری و طرحهــای پایداری، 
انتظارهــای مدیریت چیســت؟ به طور دقیق تر، آیا ســخنرانی و 
نمایشهایی که برای کاربران نهایی ترتیب داده می شوند، ممکن 

است به صورت عینی به وسیله گروه حسابرسی تأیید شوند؟ 
افزون بــر خــود آزمونهــا و فرایندهای واقعی حسابرســی، 
حســابداران رســمی و حسابرسان )داخلی و مســتقل( باید از 
تغییرهایی که در باقیمانده ســال مالــی رخ خواهد داد، مطلع 
باشــند؛ به ویژه، تدوین شــاخصها، ســنجه ها و دیگــر انواع 
اســتانداردهای گزارشــگری مربوط به اطالعــات غیرمالی، 
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باید در کل ســال در دســترس باشــند. به عنوان مثــال، هیئت 
اســتانداردهای حســابداری پایداری1، ســازمان مستقلی 
است که از ســال 2011، الزامهای افشا برای شرکتهای سهامی 
عــام در ایاالت  متحــد امریکا را تدوین و منتشــر کرده اســت. 
دیگر انجمنهای حرفه ای، مانند انجمن حســابداران رسمی 
نیویورک2، انجمن حســابداران رســمی امریکا3، انجمن 
حسابداران مدیریت4 و انجمن حسابداران خبره و رسمی5 
نیز به شــدت در تجزیه و تحلیل چنین روندهایی و توسعه ابزار و 
رویه هــای اقدام محور برای به کارگیری به وســیله حســابداران، 
سرمایه گذاری کرده اند. در حالی که ایده  شاخص سازی اطالعات 
مربوط به حوزه های غیرمالی ممکن اســت انتزاعی به نظر برسد 
و درواقع برای رویه های حسابرســی صدق نکند، نشــان دهنده 

دیدگاه ناقصی از چگونگی تکامل بازار خواهد بود.
حسابرســی تا حد زیادی به مستندســازی فرایندهــا و رویه ها، 
و همچنین تدوین ســنجه هایی متکی اســت که هم ممکن اســت 
شــاخصی برای هدفهای گزارشــگری و هم ابزاری برای مقایسه 
عملکرد دوره پیشــین با دوره فعلی باشند. فرایندها و تدوین ابزار و 
سنجه   های گزارشگری، همچنین بیانگر حوزه ای برای حسابداران 
رســمی اســت تا به طور فعالی  با ایده تفکر یکپارچه درگیر شوند. 
به منظور تدوین سنجه های معنادار، یعنی سنجه هایی که اطالعاتی 
را بــرای اســتفاده کاربــران نهایی داخلــی و خارجی دربــر دارد، 
حسابداران رسمی و دیگر متخصصان حسابداری که با سازمان کار 
می کنند، باید از نیازهای اطالعاتی خود مطلع باشند. درست مانند 
حسابرســی که ملزم می دارد اطالعات خاصی تأیید و به طور عینی 
اندازه گیری و به وســیله مدیریت نهایی شوند، عصر تفکر یکپارچه 
نیز حســابداران رسمی، از جمله حسابرسان مستقل را ملزم می کند 
تــا این تفکر را ارتقا دهنــد. افزون بر ارائه رهیافتهــای بهبودیافته 
بــرای مدیریت، ارزش افزوده ناشــی از همراهی با تصمیم گیری و 
گزارشگری صاحب کار باعث می شود آن صاحب کار، مدت بیشتری 

از خدمات آن مؤسسه حسابرسی استفاده کند. 
حوزه های معدودی در تدوین ســنجه ها باید ارزیابی شــوند تا 
برای هدفهای حسابرســی و تصمیم گیری گسترده تری استفاده 
شــوند و واقعیتهای چشم انداز تجاری را هم منعکس  کنند. اول، 
عوامــل زیربنایی که عملکرد مالی ســازمان را هدایت می کنند، 
کدامند؟ حسابرســی و گزارشگری مالی به طور ســنتی بر نتایج 

مالــی تمرکــز دارند؛ امــا این نتایــج از عملیات و شــالوده های 
زیربنایی واحد تجاری به دست آمده اند. دوم اینکه چه اطالعاتی 
در حــال حاضر در حوزه های غیرمالی توزیع می شــوند و آیا این 
اطالعات برای تمامی کاربرها یکســان است؟ اگر کاربران نهایی 
مختلف، اطالعات متناقض یا حتی اطالعات ســاده متفاوتی را 
دریافت کنند، این امر زمینه ســردرگمی و نبود اطمینان را فراهم 
می کند. در نهایت، ایجاد ارتباط بین ســنجه ها و استانداردهای 
گزارشــگرِی ســازگار، شــیوه ای منطقی، محکم و عملی برای 
حسابداران رســمی و متخصصان حسابرسی فراهم می کند تا با 
تغییرها همگام بوده و در این بین، ارزش افزوده نیز ایجاد کنند.

فضای کســب وکار، در دهه گذشته تغییر کرده و شیوه هایی که 
ســازمانها عملکرد و نتایج را گزارش و حسابرسی می کردند نیز با 
سرعت زیادی در حال تغییر است. در حالی که حرفه حسابرسی 
به طور قطع برخی از جنبه های این فضای در حال تغییر را به وسیله 
یکپارچه ســازی بیشــتر فناوری و تحلیل پذیرفته، در عین حال 
هنوز کارهایی باقیمانده اســت. حسابرســان که همواره به چشم 
کسانی دیده نمی شــوند که در فرایند تصمیم گیری ارزش آفرینی 
می کنند، با هدف بهبود فرایندهای فعلی، می توانند و باید با این 
تغییرها درگیر شــده و در عین حــال، راه حلهای عملی برای این 
محیط در حال تغییر نیز درســت کنند. ایــن اصول و ایده ها هم 
برای حسابرســان مســتقل که برای هدفهای اطمینان بخشی و 
مشــاوره وارد سازمان می شوند و هم برای حسابرسان داخلی که 
در فرایندهای کنونی درون سازمانها درگیرند، کاربرد دارند. قطع 
بــه یقین، تغییر در فضای این حرفه در جریان اســت و روشــها 
و رویه های حسابرســی نیز مســتثنی نیســتند؛ اما بــا طرز فکر 
درســت، این تغییرها ممکن است به نفع هر دو، هم حرفه و هم 

صاحب کارانی باشد که به آنها خدمات ارائه می دهیم.
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