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این گزارش توسط کنسرسیومی از مؤسسات حسابرسی داخلی شامل مؤسسات زیر منتشر شده است:
The Chartered Institute of Internal Auditors (UK & Ireland), Deutsches Institut für Interne Revision (DIIR),
IIA Belgium, IIA Nederland, IIA Luxembourg, IIA Austria, Instituto de Auditores Internos de España, IIA
Sweden, Institut Français De L'audit Et Du Contrôle Interne (IFACI) and the Italian Association of Internal
Auditors.

و بهمنظور بهرهبرداری در ایران توسط موسسه حسابرسی آزمونپرداز (حسابداران رسمی) ترجمه شده است.
تولید مجدد این گزارش به طور کامل یا جزئی بدون ذکر کامل ممنوع است.
.©2020. All rights reserved

ح سابر سی داخلی الزمه حاکمیت و عملکرد خوب یک مجموعه ا ست .ح سابر سی داخلی در مورد اداره ری سکهای ا صلی ایجاد اطمینان میکند،
اطالعات الزم برای تصمیمگیری مدیران را فراهم میکند و عملکرد سازمان را بهبود میبخشد.
ما با ا ستفاده از افراد آگاه و به روز ،رویکرد هو شمند و تکنولوژی هو شمند ،دپارتمان ح سابر سی داخلی شما را پ شتیبانی میکنیم .این ترکیب ،یک ارزش
افزوده واقعی را برای مشتریان ما به ارمغان میآورد و به بهبود عملکرد آنها کمک میکند.
راهکارهای آزمون پرداز برای شما در حوزه حسابرسی داخلی و ریسک
برای:
 اجرای انواع حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در چارچوبهای متنوع (کوزو ،کوبیت ،بلوغ و )...
 واپایش حسابرسی داخلی توانگرا (ارزیابی اثربخشی و کیفیت فعالیت حسابرسی داخلی بر اساس مدل بلوغ با ارائه تائیدیه معتبر)

 استقرار حسابرسی داخلی ،تدوین نظامنامه حسابرسی داخلی و استقرار نظام ارزیابی کیفیت
 آموزش حسابرسی داخلی
 طراحی سیستم کنترلهای داخلی
 تحلیل دادهها و تحلیل علل ریشه ای – انتخاب بهترین رویکرد برای تغییر

 ارزیابی اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک ،کمیته ریسک و کمیته حسابرسی
 استقرار مکانیزم مدیریت ریسک
 شش سیگما و مدیریت ناب – بهبود کارایی عملیاتی
 محک زنی و حسابرسی عملیاتی

با ما در آزمون پرداز در تماس باشید.
.در هر یک از موارد ،ما از سه طریق برونسپاری ،همسپاری و آموزش و پژوهش در کنار شما هستیم

انتشارات در حوزه حسابرسی داخلی
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عدم اطمینان نسبت به اقتصاد کالن و ژئوپلیتیک؛
توسط  %33از مدیران ارشد حسابرسی بهعنوان
پنج ری سک کلیدی در سال جاری ذکر شده که
نسبت به  %29سال گذشته ،کمی افزایش داشته
است.
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افزایش ناسیونالیسم و تنشهای اجتماعی
در میان نوسانات پیشبینیناپذیر ،سریع و
بیسابقه اقتصادی
عدم اطمینان نسبت به اقتصاد کالن و ژئوپلیتیک توسط  ٪33مدیران ارشد حسابرسی بهعنوان پنج ریسک کلیدی در
سال جاری ذکر شده که نسبت به  %29سال گذشته کمی افزایش داشته است؛ درحالیکه به گفته  ٪8از آنها ،این
بزرگترین ریسکی است که شرکتشان در حال حاضر با آن روبرو است .با اینحال به گفته خودشان ،فقط  ٪3وقت و
تالش حسابرسی داخلی به طور قابلتوجهی صرف آن میشود ،این عدم توجه در نتایج تحقیقات سال گذشته نیز وجود
داشت (.)٪4
در ابتدای سال  ،2020آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد که
تنشهای ژئوپلیتیک (جغرافیای سیاسی) در باالترین سطح خود در این قرن قرار
دارد ،زیرا دو ابرقدرت بزرگ جهان ،ایاالتمتحده آمریکا و چین ،برای کسب موقعیت
رقابت میکنند .در مورد ملیگرایی و افراطیگری بیاندازه که چند سالی در حال
افزایش حبابی است ،نیز گفت که تعارضات تجاری و فناوری در حال درهم شکستن
بازارهای جهانی است و هر چه بیشتر کشورها "تصمیمات پیشبینینشده با عواقب
غیرقابلپیشبینی" میگیرند ،ریسک قضاوت و پیشبینی اشتباه را با خود به همراه
دارد.
این موضوع قبل از آن بود که شیوع ویروس کرونا بهعنوان یک بیماری همهگیر
جهانی شناخته شود .پس از آن شکافهای ملیگرایانه نیز تشدید شده است.
محدودیتهای مرزی از سال  2020اعمال شده و سؤاالتی در مورد ریسکهای
ناشی از اتکای صنعت غرب به تولید و فناوری چین مطرح گردید .بخشهای فناوری
ایاالتمتحده و چین پیش از این شروع به جداسازی کردهاند و همچنین بر صنایع
استراتژیک مانند نیمههادیها ،رایانش ابری و  5Gتأثیر گذاشتهاند .از آنجا که
دولتها محدودیتهای بیشتری در سرمایهگذاری خارجی ایجاد میکنند ،در حال
تبدیل به محافظ صنایع نوآور هستند.
در  25مارس  ، 2020کمیسیون اروپا در واکنشی مستقیم به ویروس همهگیر جهانی
کرونا ،دستورالعملهایی مبنیبر حمایت از داراییهای استراتژیک اروپا صادر کرد.
اصول کلی مربوط به غربالگری سرمایهگذاری در داراییها و فناوریهای مهم
کشورهای عضو اتحادیه بهمنظور جلوگیری از کنترل آنها توسط سرمایهگذاران
خارجی که منافع آنها با اتحادیه اروپا مغایرت دارد ،میباشد .نگرانی این است که
بازیگران خارج از کشور ممکن است برای تحصیل و کسب کنترل فناوریها و
داراییها ،نه تنها فناوریهای حساس ،بلکه داراییهای مهم مربوط به مراقبتهای

بهداشتی ،به دنبال بهرهبرداری از اختالل در بازار ناشی از همهگیری باشند .ماههای
اخیر شاهد یک جبهه متحدتر در برابر چین در میان کشورهای غربی از جمله در
اروپا  ،و نه فقط ایاالت متحده است .بهعنوانمثال ،انگلستان تصمیم گرفت شرکت
هوآوی را از زیرساخت  5Gخود ،به دلیل موضوع امنیت ملی ،به دنبال کشورهای
استرالیا ،نیوزیلند ،ژاپن ،تایوان و ایاالتمتحده ،ممنوع کند.
تعدادی از تحوالت در طی سالهای  2019تا  2020شکاف دیپلماتیک بین غرب و
چین را افزایش داد؛ ازجمله اعتراضات هنگکنگ که در چین با تصویب یک قانون
امنیتی بحثبرانگیز به پایان رسید ،همچنین میتوان به کسب شواهد دیگری در
مورد آزار و شکنجه اقلیتهای اویغور و درک مبهم پیرامون شیوع ویروس کرونا
اشاره کرد .همه اینها حاکی از آن است که حتی اگر دولت ایاالتمتحده پس از
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در نوامبر  2020تغییر کند ،تنشهای سیاسی و
تجاری ممکن است همچنان باال باشد.
ژانویه  2021پس از اتمام مهلت تمدید شده در ژوئن ،دوره گذار برنامه انتقال
انگلستان ( )Brexitبه پایان میرسد .اگر تا پایان سال  2020هیچ معامله تجاری
توافق و تصویب نشده باشد ،انگلستان احتماالً با تعرفه واردات و صادرات از طریق
اتحادیه اروپا و بالعکس روبرو است .این امر درنهایت هزینههای بیشتری را برای
کسبوکارها ایجاد میکند و نگرانی ویژهای را برای شرکتهای بریتانیایی به همراه
خواهد داشت .بیش از  100نفر از مدیران ارشد در انگلستان هشدار دادهاند که تا
پایان سال  ،2020وقت و ظرفیت الزم را برای آماده شدن برای ایجاد تغییرات وسیع
در قوانین تجارت ،بهویژه باوجود تحوالت ناشی از ویروس کرونا ،ندارند.
گسترش نابرابری همچنین باعث ایجاد تنشهای اجتماعی میشود .همزمان با
افزایش بهرهوری (ارزشی که شرکت برای هر واحد کار به دست میآورد) ،دستمزد
واقعی در پنج دهه گذشته راکد بوده است.
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ایاالتمتحده  700میلیارد دالر برای نجات سیستم

"اقدامات ز یادی برای کاهش اثرات ناشددی از

مالی خود در سال  2008خرج کرد ،در مقایسه با

ویروس ان جامگرف ته و هزی نه های ز یادی نیز

 3میلیارد دالری
که برای واکنش به ویروس کرونا تحت قانون
 HEROESاختصاص داده شده است ،در نظر

م شکهک و د ین هده و
بظن من شوو

ید

ین وا تت کنند.

شوو د زنندابدن توو ی ای از تهل یدات

کشووها ی خهد و ملیسوو زی تووی ای از آن خها ید هد؛
نطها ک قهالً ق بهن  Golden Powerدا ایت لی  ،ش د
سخ نینی ی شتن ک شها دا مهاد سنم ی نذاای خ اجی
ناه

قهابینی نای جلهنینی از م ع مالت خ ص هدهایم.

م کن ا س
وجهد دا شت
شنک

ابزج ا ی شتنی ب ته
شد و دیهی ا س

ی جه بی ک

طی سالهای آینده با تمام هزینهها ،بدهیهای
عمومی ایجاد شده ،و سرعت بهبود اقت صادی،
فشار زیادی بر دولتها اعمال خواهد شد".

ین توو ی ا

این فکن می کنند ک آی آن

زبجینه تأمین خهد اا ت این حد

امر را مدیریت کنیم و چه چیزی باید تغییر کند؟

مدیر ار شد ح سابر سی ،نماینده ح سابر سی بخش دولتی،
بلژیک

بگیرید.

کشووها ی مختلف دا ح ل ح ضوون بتووه

تحمل شده ا ست ،بنابراین چگونه در آینده این

سنم ی نذاای خ اجی
ک این م شکلی ا س

نای

دبه ل ن تتنش و هههد ح شی خهد

تتند.
مدیر ارشد حسابرسی ،گروه مخابراتی  -پذیرفته شده در بورس نیویورک ،ایتالیا

در ژوئن  ،2020صندوق بینالمللی
پول پ یش ب ی نی در مورد رشدددد
اقتصدددادی ج هانی را از  -%3به
 - %4.9کاهش داد.
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انتظار میرود این پاندمی باعث گسترش هرچه بیشتر شکاف ثروت شود ،بهطوریکه
نیروی کم مهارت به طور نامتناسبی بار بیثباتی اقتصادی را به دوش میکشد .در ژوئن
 ،2020صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود در مورد رشد اقتصادی جهانی را از - %3
به  - %4.9کاهش داد و گفت که این بحران باعث رکود شدیدتر و بهبودی کندتر ،نسبت
به آنچه که در ابتدا انتظار میرفت ،شده است .شورشهای ناشی از تبعیض نژادی که
در سال  2020خودنمایی کردند ،یکی از عالئم مربوط به شکاف اقتصادی اجتماعی
مداوم و روبهرشد است که همراه با بحران بهداشت عمومی ،موجب بیثباتی جامعه مدنی
است .در همین زمان ،بستههای محرک (برانگیزاننده) اقتصادی بی سابقه به سطوح
باالتری از بدهیهای عمومی که از نظر تاریخی اثر باقیمانده وثیقههای بانک در هنگام
بحران مالی جهانی است ،اضافه میشوند( .از نظر چشم انداز ،این که ایاالتمتحده 700
میلیارد دالر برای نجات سیستم مالی خود در سال  2008خرج کرد ،در مقایسه با 3
میلیارد دالری که برای واکنش به ویروس کرونا تحت قانون  HEROESاختصاص
داده شده است ،در نظر بگیرید).

صفحه 37
برای برخی از کشورهای اتحادیه اروپا که با افزایش سن جمعیت و مشکالت مالی روبرو هستند،
بازگشت به بحرانی همانند بحران بدهی حکومتی در  ،2010تقریباً اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
این موضوع یک سؤال اساسی ایجاد میکند :چه کسی این بدهی عمومی را پرداخت خواهد کرد
و چه کسی این شکاف روبهرشد ثروت را رفع خواهد کرد؟ این امر یک تهدید قابلتوجه مالیاتی
برای کسب و کارها است .همراه با افزایش ملیگرایی ،شرکتهای خارجی اهداف اصلی برای
رفع این کسریهای مرتبط با جبران بدهیهای عمومی ،و همچنین بازگرداندن درجهای از
برابری اقتصادی هستند .هرگونه اقدامی که دولتها در راستای اخذ مالیات از کسبوکارهای
خارجی انجام میدهند ،معموالً منجر به اقدامات تالفیجویانه سیاسی مانند تعرفههای بازرگانی
و سایر عوارض میشود که موجب افزایش بار مالی شرکتها میگردد.

چشمانداز حسابرسی داخلی
در حال حاضر کار حسابرسی در این زمینه برای قسمت کوچکی از بخشهای حسابرسی داخلی در اولویت است ( .)٪3با اینحال 8 ،درصد از مدیران ارشد حسابرسی پیشبینی میکنند که عدم
اطمینان نسبت به اقتصاد کالن و ژئوپلیتیک یکی از پنج حوزه اصلی ریسک میباشد که حسابرسی داخلی سه سال دیگر ،بیشترین وقت و تالش خود را صرف آن میکند .سازمانها باید بدانند که
میتوانند بهسرعت با تغییر شرایط سازگار شوند و درعینحال حسابرسی داخلی میتواند اطمینانبخشی از توانایی جهتگیری استراتژیک و عملیاتی به موقع را فراهم نماید .سناریوهای ریسک "چه
میشود اگر "...های اقتصاد کالن و سیاسی باید در برنامه تداوم کسب و کار گنجانده شود و در نهایت ،توانایی یک شرکت در تغییرپذیری و انطباق با تغییرات در محیط خارجی خارج از کنترل آن،
به انعطاف پذیری عملیاتی و توان بهبود سریع آن منجر شود (نگاه کنید به صفحه  .)31سرعت سازگاری شرکتها باوجود غیرقابلپیشبینی بودن تصمیمات سیاسی در سالهای اخیر هرگز به این
اندازه مهم و حیاتی نبوده است.
حسابرسی داخلی میتواند بررسی کند که آیا کسبوکار تحوالت احتمالی در بازارهایی که در آن فعالیت میکند که بیشترین ریسک سیاسی را به همراه دارد را بهحساب آوردهاند یا خیر .این ممکن
است شامل این امر باشد که آیا شرکتهای گروه همپیشگان قبالً تحت تأثیر تصمیمات سیاسی دولتهای مستقر قرار گرفتهاند و یا اینکه به اهداف مالیاتی تبدیلشدهاند .در بین مدیران ارشد باید
این آگاهی وجود داشته باشد که همسویی با فروشندگان حساس سیاسی (به عنوان مثال هوآوی) می تواند به چشم انداز شرکت و دسترسی به بازار  ،به ویژه در ایاالت متحده آسیب برساند.
حسابرسی داخلی میتواند تأیید کند که فاکتورهای عدم اطمینان نسبت به اقتصاد کالن و ژئوپلیتیک در استراتژی کسب و کار شرکت لحاظ شده است .همچنین باید وجود فرایندهای استراتژیسازی
که به طور روزمره آخرین ریسکهای سیاسی و اقتصادی را در بازارهای کلیدی شناسایی ،ارزیابی ،نظارت ،بهروزرسانی و ترکیب میکند و همچنین تجربه گذشته که در حلقه بازخورد استراتژی
گنجاندهشده است را اطمینان بخشد.

سؤاالت و مالحظات برای حسابرسی داخلی
• آیا ریسککککهای مرتبط با اقتصکککاد کالن و
ژئوپلیتی کک در اسکککتراتژی کسککککب و کککار و
تصمیمگیری شرکت نقش دارد؟
• آ یا کسکککبوکار دارای کمی ته های آمادگی
ا ست؟ آیا از برنامهریزی سناریوی اقت صاد کالن
و ژئوپلیتیک به طور مؤثر استفاده میشود؟
• آ یا برنامه های تداوم  /تابآوری در جریان
که باید اقدامات تجاری با انگیزه س کیاس کی را به
سکککرعت افزایش دهد(تشکککدید کند) ،با دقت با
شواهد و موارد اثبات و پشتیبانی میشود؟

• آیا کسککب و کار از تامینکنندگان حسککاس
(مثالً شرکت هوآوی) و م شتریانی که ارتباط با
آنها ممکن ا ست فر صتهای آینده را به خطر
بیندازد ،آگاه است؟
• آیا کسکککب و کار دسککتورالعمل عدم معامله
 Brexitرا در ن ظر گرفتککه اسککککت؟ و این
دستورالعمل برای کسب و کار چه معنایی خواهد
داشت؟

• آیا کسکککب و کار در نظر گرفته اسکککت که
احتمال دارد در حوزههای قضایی خاصی به یک
هدف مال یاتی تبد یل شکککود؟ اگر چنین شکککود،
چه کاری انجام خواهد داد؟ بهعنوانمثال خارج
شدن از آن حوزه ق ضایی ،باز سازی عملیات به
طور قانونی برای محافظت از سککود ،برای طرح
پرونده خود زودتر با دولت تعامل کند؟
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صفحه 39

اختالل در زنجیره تأمین و پرداخت بدهی
تأمینکنندگان
زنجیرههای تأمین تحتفشار زیادی قرار گرفتهاند .مالحظات گذشته بر کارایی و سالمت اخالقی عرضهکنندگان
متمرکز بود ،اگرچه در حال حاضر تأکید بر قدرت زنجیرههای تأمین و ریسک تمرکز تغییریافته است .چین،
بزرگترین کشور تأمینکننده در جهان بافاصله قابلتوجه؛ بر اولین موج ویروس کرونا غلبه کرد و نگرانیهای
اولیه در میان هفتههای ابتدایی شیوع ویروس ،بهسرعت از عرضه ،به تقاضا تبدیل شد .فقط  ٪26از مدیران ارشد
حسابرسی زنجیره تأمین ،برونسپاری و ریسک حزب "nام" را در میان پنج ریسک اول شرکتهایشان میدانند
که عدد مقایسهای آن در سال گذشته  ٪36بوده است ،و همچنین کمتر از  ٪2آن را بهعنوان بزرگترین ریسک
خود انتخاب میکنند.
ممکن است توانایی تأمین تقاضای کاهشیافته با عرضه موجود در مقابل همهگیری ویروس کرونا ،احساس امنیت کاذبی را برای شرکتها ایجاد کرده باشد .شیوع
مجدد مواردی مانند ویروس کرونا یا بیماریهای همهگیر جدید ممکن است باعث ایجاد اختالالت تأمین در آینده شود و همچنین پیچیدگی و طول زنجیرههای
تأمین به این معنی است که ممکن است ماهها طول بکشد که هر تأخیری از ابتدا تا انتها کار خود را ادامه دهد .این امر میتواند تأثیر اندازهگیری واقعی اختالل را
سخت کند.
زنجیرههای تأمین نیز از هر زمان دیگری ضعیفتر هستند؛ واقعیتی که با کمبود تجهیزات ایمنی فردی ،در هنگام ورود ویروس کرونا در اولین فصل سال  2020به
اروپا ،آشکار شد .تکنیکهای مدیریت موجودی با الهام از سیستم تولید بهنگام ) (Just-in-Timeدر دهههای اخیر برای از بینبردن ضایعات و همسویی تولید با
تقاضا به کار گرفته شد .این امر ناشی از تحویل مقدار کمتر مواد اما با دفعات بیشتر توسط عرضهکنندگان بهمنظور کاهش نگهداری و انبارش موجودی مواد اضافی
است .وضعیت بحرانی این واقعیت را آشکار کرد که زنجیرههای تأمین جهانی آموزشدیده شده ،و درنتیجه شکنندهتر شدهاند .طول زنجیرههای تامین جهانی و
ضعف آنها به این معنی است که عرضه میتواند برای تأمین تقاضا بسیار کند باشد.
شرکتهای بزرگ همچنین مجبور به ارزیابی تداوم بقای تأمینکنندگان
کلیدی بوده و در صورت لزوم ،برای اطمینان از این که عملیات خودشان قطع
نمیشود ،با پرداخت پیشپرداخت کمکهای مالی ارائه میدهند .عدم توان
پرداخت بدهیهای تامینکنندگان ،امکان ایجاد اختالل گستردهای را به همراه
دارد .یک نقطه کور که تعداد کمی از شرکتها آن را به حساب میآورند ،سطح
برونسپاری به سرزمینهای خارج از کشور مانند هند و مناطقی از جنوب شرقی
آسیا میباشد و اینکه معنای این امر در صورت بروز قرنطینه جهانی ناشی از
یک ویروس همهگیر چیست .بهعنوانمثال ،آیا امکانپذیر است وظیفه خدمات
پس از فروشی را که در هند مستقر است ،بهصورت دورکاری انجام داد؟ اگر
چندین قلمرو برونسپاری همزمان وارد قرنطینه شوند ،چه اتفاقی میافتد؟ اگر
همزمان تعدادی از کشورهایی که برونسپاری به آنان واگذار شده قرنطینه
شوند ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اینها سؤاالتی هستند که شرکتها تاکنون دلیلی
برای پرسیدن آنها از خود نداشتهاند.

زنجیرههای تأمین نیز از هر زمان
دیگری ضعیفتر هستند؛ واقعیتی
که با کمبود تجهیزات ایمنی فردی،
در هنگام ورود ویروس کرونا در
اولین فصل سال  2020به اروپا،
آشکار شد.
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من فرض میکنم که حسابرسی داخلی همیشه مناطقی را که
در آنها ریسک وجود دارد ،بررسی میکند ،اما اکنون ،باتوجه
به این شرایط بسیار جدیتر خواهند شد .بهعنوانمثال؛
ورشکستگی تأمینکنندگان کلیدی که میتواند خطوط تولید را

%26

متوقف کند .چگونه از پس چنین شرایطی برمیآییم؟ زمانی که
از این بحران عبور کنیم ،کسب و کارها به بررسی مستمر
زنجیرههای تأمین و وابستگی آنها خواهند پرداخت.
مدیر کمیته حسابرسی ،شرکت تولیدکننده لوازمخانگی ،سوئد

وابستگی به تأمینکنندگان مطمئناً موضوعی است که باید در

بیش از یکچهارم مدیران ارشد حسابرسی زنجیره
تأمین ،برونسپاری و ریسک حزب "nام" را در
میان پنج ریسک اول شرکتهایشان میدانند که
عدد مقایسهای آن در سال گذشته  ٪36بوده
است.

مالحظات مربوط به ریسک تأمینکننده
بررسی کارشناسان موضوعی برای گزارش امسال ،موارد زیر را
بهعنوان مهمترین مالحظات حال حاضر ،مرتبط با برونسپاری
شناسایی کردند:
• نیاز به تقویت تنوع منابع تأمینکننده
• نیاز به تقویت منابع تأمین محلی
• افزایش تخصص باعث طوالنی شدن زنجیرههای تأمین
میشود (بیشتر احزاب "nام")

آینده عمیقتر به آن فکر کرد .ما همچنان به کشورهای
دوردست که اطالعات آنها خیلی شفاف نیستند ،وابسته
هستیم.
مدیر ارشد حسابرسی ،خردهفروش مواد غذایی کَک  ،40فرانسه

همچنین از کارشناسان خواسته شد تا در مورد تغییر اهمیت
ریسکهای مربوط به تأمینکننده و تأثیرات آن بر کسب و کار
قضاوت کنند:
اثن /بتیج

وضعی

تغیین دا ا ی

فعلی
ترتیبی که طبق آن شخص یا شرکت موظف
است فقط با یک شرکت خاص معامله کند.
وابستگی به اشخاص ثالث
مقیاسپذیری
اعتماد و اتکای بیشازحد به سطوح ناشناخته
کنترل
فقدان اطالعات تخصصی و know how

اطمینان و قابلیت ردیابی ضعیف کنترلها
(شامل حقوق مربوط به حسابرسی)

حاضر

مهمتر

حاضر

مهمتر

حاضر

بدون تغییر واقعی؛
کمی مهمتر

حاضر

بدون تغییر واقعی؛
کمی مهمتر

حاضر

بدون تغییر واقعی؛
کمی مهمتر
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چشمانداز حسابرسی داخلی
ک سب و کار باید از نقاط ضعف ،نقاط ف شار و گلوگاههای احتمالی زنجیرههای تأمین و ردیابی همه راههای منتهی به مواد اولیه خودآگاه با شد .انعطافپذیری و چابکی
میتواند به کاهش این موارد کمک کند .درواقع ،گرچه نظارت بر یک زنجیره تأمین پیچیدهتر به تالش بیشککتری نیاز دارد ،اما داشککتن تأمینکنندگان جایگزین در حالت
آمادهباش در مناطق جغرافیایی مختلف ،ریسک تمرکز را که باید در وقوع حوادث تکانهای سختی بخورد ،کاهش میدهد.
حسابرسی داخلی میتواند ارزیابی کند که آیا کسب و کار به نیاز بازسازی مدل زنجیرههای تأمین و استراتژیهای برون سپاری برای بهبود تابآوری عملیاتی خود ،توجه
کافی داشته است یا خیر .این بازسازی ممکن است به شکل تعبیه اقدامات احتمالی ،مانند تأمینکنندگان جایگزین ،یا بازگرداندن دائمی فعالیتهای تولید و کسب و کار،
برای مقابله بهتر با م شکالت آینده با شد .ک سب و کار باید منطق پ شت مدلهای زنجیره تامین و رویکردی که از آن ا ستفاده میکند ،شامل هرگونه روش مدیریت ناب
موجودی را درک کرده و قادر به تو ضیح آن با شد .ح سابر سی داخلی میتواند به دنبال شواهدی از کیفیت دادهها و حاکمیت ت صمیمگیری با شد که زیربنای ا ستراتژی
زنجیره تأمین درحال پیشرفت است.
از آنجا که اقتصککاد تحت فشککار و اسککترس قرار میگیرد ،هیئتمدیره همچنین ممکن اسککت به دنبال کسککب اطمینان از پایه مالی مناسککب (وضککعیت اقتصککادی سککالم)
تأمینکنندگان کلیدی با شند .ب سته به ارزش رابطه و ری سکی که عدم توان پرداخت دیون عر ضهکننده ،برای ک سب و کار ایجاد میکند ،این امر ممکن ا ست م ستلزم
پیشنهاد پرداخت قبل از تحویل ،یا راهحل مالی دیگری باشد .حسابرسی داخلی میتواند به دنبال شواهدی باشد که ریسک عدم توان پرداخت دیون تامینکننده به اندازه
کافی مدیریت شده است یا خیر.

سؤاالت و مالحظات برای حسابرسی داخلی

• ریسک زنجیره تأمین و برونسپاری شرکت
چگونه تعیین میشود؟ و آیا ارزیابیهای ریسک پس
از همهگیری بهروز شده است؟ آیا در ارزیابی اخیر
ریسک زنجیره تأمین برای ریسکهای متمرکز
عرضهکننده و وابستگیها در نظر گرفتهشده است؟
• هرگونه نوسان پیشبینی ناپذیر و سریع ناشی از
همهگیری ویروس کرونا چگونه بر زنجیره تأمین تأثیر
میگذارد؟ و اینکه کسب و کار برای کاهش این
پیامدها در آینده ،چهکاری انجام داده است؟

• منطق مدل فعلی زنجیره تأمین  /برونسپاری
چیست؟ آیا هنوز مزایای آن بیشتر از هزینهها و
ریسکهای احتمالی است؟ آیا دلیلی وجود دارد که
بهعنوانمثال موجودی را برای کاهش تاثیر پیامدهای
شوکهای عرضه افزایش دهیم یا عملیات تجاری که
به خارج از کشور منتقل شده است ،مجدداً به کشوری
که در ابتدا بوده و از آن انتقال یافته ،انتقال دهیم؟
• آیا صرفهجویی در هزینه تأمین مواد و قطعات از
خارج کشور ،مهمتر از ریسکهای عملیاتی وضعیت
فعلی است؟ آیا اخیراً تجزیهوتحلیل هزینه  -منفعت
توسط واحد تجاری انجام شده است؟
• آیا تامینکنندگان مواد و قطعات کلیدی جایگزین
شناسایی شدهاند و در حالت آماده به کار به کار
گماشته شدهاند.

• آیا کسب و کار برنامههای احتمالی کوتاهمدت،
برای فعالیتهای برونسپاری شدهای که قطع می-
شوند ،را در نظر دارد؟ آیا کسب و کار در نظر گرفته
است که آیا داشتن فعالیتهای اصلی شرکت در خارج
از کشور هنوز از منظر ریسک منطقی تلقی میشود؟
• آیا سازمان بینش کافی در زمینه حاکمیت و
کنترل تأمینکنندگان قراردادی و توانایی آنها در
مدیریت نقدینگی و ریسک تأمینکننده خود دارد؟ آیا
حق اجرای حسابرسی وجود دارد؟ آیا قراردادها ،رابطه
قراردادی متعادلی بین سازمان و ارائهدهنده خدمات
دارند ،و شامل مذاکرات مجدد منظم و مقررات خروج
میباشند که به شرکت اجازه داده شود تا پایگاه
عرضهکننده خود را بهروز کند؟
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اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران
کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی
حسابداران خبره رسمی انگلستان ()ACCA
مدیران ریسک مالی ()FRM
کارفرمای مورد تائید انجمن حسابداران خبره رسمی انگلستان ( )ACCAدر باالترین سطح ()Platinum

حسابرسان رتبه  1معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
موسسه حسابرسی رتبه «الف» کنترل کیفیت از جامعه حسابداران رسمی ایران
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تلفن88544590 -2 :

فاکس88503528 :

اصفهان ،چهارراه فلسطین ،ساختمان حافظ ،طبقه  ،4واحدهای  19و  20کدپستی:
8143995951
تلفن88544590 -2 :

فاکس88503528 :
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فاطمه مهدی  -مدیر حسابرسی داخلی
خالصه سوابق
فاطمه مهدی ،مدیر حسابرسی داخلی است .او در مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
فارغالتحصیل شده است .وی حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
و دارای بیش از  14سال تجربه حرفهای در زمینه حسابداری ،حسابرسی و بازار
سرمایه شامل ارزیابی کنترلهای داخلی ،طراحی سیستم ،تهیه صورتهای مالی
تلفیقی و انواع گزارشات تحلیلی و مدیریتی است .وی کتابهای متعددی در زمینه
حسابداری و حسابرسی تألیف و اقتباس نموده که مهمترین آن کاربرد الگوی بکر
در حسابرسی داخلی (ارزیابی کنترلهای داخلی بر اساس مدل ترکیبی بلوغ ،کوزو
و ریسک) است که بر اساس تجربه اجرایی حسابرسی داخلی در گروه مپنا و
شرکتهای زیرمجموعه آن تدوین شده است.

تلفن+۹۸ 2۱ ۸۸۵۴۴۵۹۰ -2 :
فکس+۹۸ 2۱ ۸۸۵۰۳۵2۸ :
موبایل+۹۸ ۹۱2 277 ۴۹76 :
ایمیلfatemeh.mahdi@azpar.com :

امیررضا پورآقاجان  -حسابرس داخلی

امیررضا پورآقاجان ،حسابرس داخلی است .او در مقطع تحصیلی کارشناسی رشته
حسابداری از دانشگاه مازندران فارغالتحصیل شده است .وی دارای چهار سابقه کار
حرفهای بوده و هماکنون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی در
حال تحصیل است.

تلفن+۹۸ 2۱ ۸۸۵۴۴۵۹۰ -2 : :
فکس+۹۸ 2۱ ۸۸۵۰۳۵2۸ :

