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هدف اصلي سازوکارهاي نظارتي و کنترلي ،شفافسازي و پاسخگويي است .بنابراين راهبري
شرکتي ازجمله عواملي است که براي ايفاي مسئولیت پاسخگويي ،با تأکید بر استقرار کمیته
حسابرسي و حسابرسي داخلي ،مورد توجه سازمانها قرار گرفتهاست .کمیتههاي حسابرسي براي
کارايي بیشتر و تکمیل نقش کنترلي خود در سازمان ،سیاستهاي کنترل داخلي قويتري را از طريق
افزايش کیفیت گزارشگري مالي ايجاد ميکنند .گستره نظام راهبري شرکتي از نقش هدايت و کنترل
هیأت مديره تا مديران اجرايي و عملیاتي و نقش اطمینانبخشي حسابرسان داخلي و مستقل ادامه
مييابد .کمیته حسابرسي و حسابرسي داخلي از جمله ابزارهاي نظارتي مديريت است که امکان
مديريت بهتر فعالیتها را براي تصمیمگیرندگان درون سازمان فراهم ميکند .بنابراين کمیته
حسابرسي و حسابرسي داخلي به عنوان سازوکارهاي نظارتي وکنترل داخلي به عنوان سازوکار
کنترلي ،از اجزاي مهم راهبري شرکتي درنظر گرفته ميشوند .آنچه حائز اهمیت است نیاز
سازوکارهاي نظارتي و کنترلي به بهبود و تغییرات مداوم در راستاي تحوالت سازمان ميباشد .در اين
مقاله به اهمیت و جايگاه کمیته حسابرسي ،حسابرسي داخلي و کنترل داخلي پرداخته ميشود و افزون
برآن ،نقش اين سازوکارها در نظام راهبري شرکتي تبیین ميگردد.
واژههای کلیدی :کمیته حسابرسي ،حسابرسي داخلي ،کنترل داخلي ،راهبري شرکتي ،مديريت ريسک.
طبقهبندی موضوعیG32, G34, M42 :
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مقدمه
مطابق تعريف انجمن حسابداري آمريکا ،حسابرسي فرآيند سیستماتیک جمعآوري و ارزيابي
بيطرفانه شواهد درباره ادعاهاي مربوط به رويدادهاي اقتصادي به منظور تعیین میزان انطباق اين
ادعاها با معیارهاي از پیشتعیین شده و گزارش نتايج به استفادهکنندگان ميباشد .نقش
حسابرسي ايجاد اطمینان براي استفادهکنندگان نسبت به تطابق اطالعات با اصول حسابداري
است و تصويري کامل و شفاف از عملکرد مالي شرکت در بررسيهاي مالي را نشان ميدهد
(جیرگیو وهمکاران .)2009 ،امروزه نقش حسابرسي داخلي در حمايت از مديريت و ساير افراد
درون سازمان براي اطمینان از صحت و قابلیت اتکاي گزارشگري مالي اهمیت ويژهاي يافته
است .باتوجه به تغییرات متوالي که در حرفه حسابرسي داخلي رخ ميدهد ،حسابرسان داخلي
در تالش اند تا اثربخشي مديريت ريسک و کنترل فرآيندهاي راهبري شرکتي را بهبود بخشند.
به منظور درک سیستم ها و فرآيندهاي جديد ناشي از تغییرات قوانین ،حسابرسان داخلي بايد
شرايط را در سازمان مورد بازبیني قرار داده و نقش مؤثري در تعیین معقوالنه بودن برنامهريزي
عمر سازمان براي بلندمدت ايفا کنند.
همچنین حسابرسان داخلي بايد براي جلوگیري و کشف تقلبها و بينظميهاي کنترل
داخلي ،درک دقیقي از عملیات و رويههاي شرکت داشته باشند و قادر به طراحي و اجراي
آزمونها جهت بررسي تطابق فرآيندها با اهداف و دستورالعملهاي تعیینشده باشند (کالرک
و همکاران .)1980 ،سیستم کنترل داخلي از مهمترين سازوکارهاي کنترلي براي هدايت
اثربخش سازمان است (يانگ .)2002 ،کنترل داخلي منبع باارزشي براي کمیتههاي حسابرسي
جهت رويارويي با قوانین و مقررات مربوط به گزارشگري مالي است؛ از طرفي ،وجود
حسابرسان داخلي يکي از عوامل مؤثر بر کنترل داخلي کارا و کیفیت باالي گزارشگري مالي
محسوب ميشود (استانسیو.)2012 ،
نقطه سرآغاز دستیابي به راهبري شرکتي ،داخل سازمان است و نه خارج از سازمان .بايد توجه
داشت؛ حسابرس داخلي ،نقش بسیار مؤثري در راهبري شرکتي و بهبود کیفیت گزارشگري
مالي ايفا ميکند (پیوندي و خرم .)1392 ،افزون بر اين شواهد نشان ميدهد ،جهت تقويت روابط
بین حسابرسي داخلي و راهبري شرکتي ،روشهاي جديد کنترل داخلي مبتني بر ريسک بسیار
مؤثر خواهد بود (کائو و همکاران .)2015 ،در اين نوشتار ابتدا به بیان مفاهیم ،اهمیت و جايگاه

واکاوی سازوکارهای نظارتی و کنترلیِ نظام...

61

کمیته حسابرسي و حسابرسي داخلي به عنوان ابزارهاي نظارتي مديريت و کنترلهاي داخلي به
عنوان مهم ترين ابزار کنترلي مديريت پرداخته ميشود و پس از آن ،نقش اين سازوکارها در
نظام راهبري شرکتیتبیین ميگردد.
ضرورت وجود کمیته حسابرسی برای سازمان
براساس ماده  10دستورالعمل کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
ايران و فرابورس ،مديريت ارشد شرکت بايد کمیته حسابرسي را زيرنظر هیأت مديره و مطابق
با ضوابط سازمان بورس اوراق بهادار و واحد حسابرسي داخلي را زيرنظر کمیته حسابرسي
تشکیل دهد .خدمات حسابرسي داخلي و کمیته حسابرسي که رياست آن به عهده يکي از
اعضاي غیرموظف هیأت مديره است به عنوان مشاور هیأت مديره اهمیت بهسزايي دارد .وجود
کمیته حسابرسي براي نظارت بر وظايف و مسئولیت هاي حسابرسي داخلي موجب افزايش
استقالل حسابرسان داخلي ميشود (پیوندي و خرم .)1392 ،وظايف کمیته حسابرسي که شامل
حصول اطمینان از نظامهاي کنترلي و سیستم حسابداري است ،ميتواند به کاهش هزينههاي
نمايندگي و بهبود سیستم کنترلهاي داخلي کمک کند .کمیته حسابرسي مسئول نظارت بر
استخدام ،ترفیع ،حقوق و مزاياي رئیس حسابرسي داخلي و شکلگیري عملیاتي واحد حسابرسي
داخلي است (پیوندي و خرم .)1392 ،همچنین اين کمیته مسئول نظارت بر فرآيند گزارشگري
مالي و کنترلهاي مربوط به آن ميباشد .بنابراين به منظور اطمینان بخشي بيطرفانه نسبت به
صورت هاي مالي و عملکرد شرکت بايد داراي حداقل سه عضو غیرموظف هیأت مديره باشد
(سلیماني و مقدسي.)1393 ،
اهمیت و ضرورت اجرای حسابرسی داخلی
باتوجه به پیچیدگيهاي سازماني و افزايش معامالت تجاري ،مديران سازمانهاي انتفاعي و
غیرانتفاعي براي دستیابي به اهداف سازمان و حصول اطمینان از بهکارگیري منابع ،واحدي تحت
عنوان حسابرسي داخلي را ايجاد ميکنند .محدوده وظايف ،فعالیتها و روشهاي حسابرسي
داخلي و نحوه گزارشگري آنها بايد به روشني مشخص بوده و به عهده افراد ذيصالح قرار
گیرد (رحیمیان و توکلنیا .)1391 ،پس ا ز توجه به ضرورت تشکیل واحد حسابرسي داخلي،
بايد توجه نمود که حسابرسي داخلي فعالیتي هدفمند و مستقل است که نسبت به کنترلهاي
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داخلي سازمان اطمیناني را فراهم ميآورد و با انجام ارزيابيهاي مستمر از ريسک ،به سازمان
در دستیابي به اهدافش کمک مينمايد .همچنین با ارائه پیشنهاداتي به مديريت ،موجب افزايش
اثربخشي و ارزشافزايي عملیات سازمان ميگردد .به طورکلي حسابرسي داخلي حرفهاي است
که خود را به طور پیوسته اصالح ميکند (جوکان .)2011 ،همچنین حسابرسي داخلي ،فعالیتها
و خدمات واحدتجاري را به منظور بهبود آنها بررسي مينمايد و منجر به روشها و سیاستهاي
مستحکمي ميشود که توسط واحدتجاري مربوطه ايجاد شدهاند و تنها محدود به جنبههاي مالي
نميشود (جینگ.)2009 ،
حسابرسي داخلي يکي از کارکردهاي کنترل داخلي است و نبايد با ساختار کنترل داخلي
اشتباه گرفته شود .حسابرسي داخلي و کنترل داخلي فعالیتي مستقل از يکديگرند و ارتباط
وابستهاي میان آنها وجود ندارد (جینگ .)2009 ،از طرفي ،عملکرد حسابرسي داخلي بايد
نشاندهنده عدم اعمال نفوذ غیرمسئوالنه در حسابرسي داخلي و وجود استقالل حسابرس داخلي
باشد .در صورتي که سازمان از استقالل الزم و کافي برخوردار باشد ،خدمات حسابرسي داخلي
در آن به بهترين شکلم مکن ارائه ميشوند (فادزيل و همکاران .)2005 ،دستورالعمل حسابرسي
داخلي ،فرآيند گزارشگري مستقیم به کمیته حسابرسي و هیأتمديره را تشکیل ميدهد و با ارائه
ارزيابي بيطرفانه ،مشارکت ارزشمندي در نظارت مؤثر سازمان دارد .فعالیت صحیح و معتبر
حسابرسان داخلي ميتواند اعتماد حسابرسان مستقل را جلب نمايد (هدلي و بنچوري.)2011 ،
در ايران ،سال  1391انجمن حسابرسان داخلي تشکیل و دستورالعمل کنترلهاي داخلي از
سوي سازمان بورس و اوراق بهادار ابالغ و اجراي آن از سال  1392الزامي گرديد .بحرانها و
فسادهاي اقتصادي و تغییرات در مقررات و فناوري ،محرک اصلي تغییرات گسترده در
حسابرسي داخلي هستند .در چنین محیط پرچالشي ارتقاي صالحیتهاي محوري و حرفهاي
حسابرسان داخلي اهمیت مييابد .باتوجه به افزايش ارزش و جايگاه حسابرسي داخلي ،اين انتظار
وجود دارد که حسابرسان داخلي با روشهاي زير به ارزشآفريني در سازمانها کمک نمايند
(رحماني:)1393 ،
 هشدار زودهنگام نسبت به وجود ريسکهاي نوظهور
 تمرکز عمیق بر موضوعات عملیاتي ،رعايت و گزارشگري غیرمالي
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 بهبود اطالعات براي تصمیمگیري در سراسر سازمان
 توجه به نشانههاي تهديد و زوال فرهنگ ريسک
بورس اوراق بهادار نیويورک هم به تازگي الزاماتي تصويب کرده است که شرکتهاي
پذيرفته شده را ملزم به استقرار حسابرسي داخلي جهت اطمینان از کارايي عملیاتي و گزارشگري
ميکند (عبدالمحمدي .)1393 ،بنابراين از آنجاييکه حسابرسي داخلي مورد توجه بورس
اوراق بهادار نیويورک و همچنین بورس اوراق بهادار کشورمان قرار گرفته است ،بايد به دقت
محدوده فعالیتهاي آن مورد بررسي قرار گیرد.
پیادهسازی حسابرسی داخلی
حسابرسي داخلي يک واحد رسمي تعريف شده ،واحد تجاري يا عملکردي در سازمان با
مسئولیت برنامهريزي ،انجام و گزارشگري نتايج تمام فعالیتهاي حسابرسي داخلي به هیأت
مديره ميباشد .حوزه عمل حسابرسي داخلي شامل تمام فعالیتهاي حسابرسي ازجمله حسابرسي
مالي ،کنترلهاي فناوري اطالعات ،روشها ،قابلیتها و محیط است که سازمان را هدايت
ميکند.
مسئولیتهاي پیادهسازي حسابرسي داخلي ،هماهنگيها و تعهدات آن و امضاي گزارش
حسابرسي داخلي بايد کیفیت حسابرسي داخلي را برآورده سازند .حسابرسان داخلي جز الينفک
نظام راهبري شرکتي هستند و نقش عمدهاي در اطمینانبخشي از صحت و قابلیت اتکاء
صورتهاي مالي ايفا ميکنند (تابارا و اونگورينو .)2012 ،حسابرسان داخلي ،کارمندان دائمي
واحد تجاري هستند و به طورمستقیم وابسته به مديريت يا مجمع عمومي صاحبان سهام ميباشند.
از طرف ديگر حسابرسان داخلي مشاوره ميدهند ،اما تصمیمگیري نميکنند ،بلکه وظیفه آنها
بهبود فعالیتهايي است که مديريت براي رسیدن به اهداف سازمان بر عهده دارد (دانیال و آتیال،
 .)2013نقش حسابرسان داخلي تعیین اين است که آيا سیستمهاي طراحي شده توسط مديريت
کافي و مؤثر هستند (فادزيل و همکاران )2005 ،؟ استفاده بهینه از کار حسابرسي داخلي ميتواند
کارايي و اثربخشي حسابرس مستقل را بهبود بخشیده و موجب افزايش ارزش حسابرسي داخلي
گردد (نیکبخت و معاذينژاد .)1387 ،مونتینو و زاهاريا ( )2014طبق بررسيهايي که انجام
دادهاند ،دريافتهاند که حسابرسي داخلي در طول سالیان ،نقشهاي جديدي را پذيرفته است.

64

فصلنامه پژوهش حسابداری ،سال هفتم ،شماره  ،27زمستان 1396

نقشهاي متعدد حسابرسي داخلي در نگاره زير ارائه شده است و پس از آن به ذکر توضیحاتي
در خصوص هريک ،پرداخته شده است.
نگاره ( :)1نقشهای متعدد حسابرسی داخلی
دوره زماني

نقش حسابرسي داخلي

1950

بررسي رويدادهاي حسابداري و سندرسي

1960

ارزيابي تطابق (بررسي رعايت رويههاي شرکت)

1970

آزمون رويهها

1980

ارزيابي کنترلهاي داخلي

1990

گزارش سیستم کنترلهاي داخلي

2000

ارزيابي سیستم مديريت ريسک

2001

بهبود سیستم مديريت ريسک

2002

گزارشگري فعالیتهاي انجام شده

2003

توجه به خدمات داراي ارزش افزوده

2004-2009

تقويت حسابرسي داخلي

2010-2013

صالحیت مديريت ريسک مالي

بررسی رویدادهای حسابداری و سندرسی :گروهي از حسابرسان وظیفه بررسي
درست يا اشتباه بودن ثبتهاي حسابداري را به عهده دارند و در اين شرايط معیار عملکرد
حسابرسي داخلي ،میزان شناسايي ثبتهاي اشتباه ميباشد.
ارزیابی تطابق (بررسی رعایت رویههای شرکت) :حسابرسان داخلي جهت ارزيابي
میزان مطابقت روشهاي مالي مورد استفاده ،در زمان انجام مأموريتهاي مختلف
ازچکلیستهاي متنوع بهره ميگیرند ،زيرا آنان مسئولیت بررسي فعالیتهاي کنترلي اعالم
نشده و آزمون ثبت ها به منظور شناسايي موارد عدم رعايت روشها را برعهده دارند.
آزمون رویهها :نقش حسابرسي داخلي بررسي ثبتها ،اسناد و شناسايي مشکالت و
راهحلهاي موردنیاز براي رفع اين مشکالت است .افزون براين ،حسابرسان خطاها و مشکالتي
که به علت عدم وجود تفسیر درستي از روشها ايجاد ميشوندرا شناسايي مينمايند .بنابراين
اظهارنظر حسابرسان داخلي در جهت ايجاد تصوير ذهني جديدي نسبت به نقش ايشان ،به
مديريت کمک ميکند.
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ارزیابی کنترلهای داخلی :حسابرسان داخلي به عنوان مشاوران مديريت در شناسايي
انواع کنترلهاي موردنیاز که بايد اجرا شوند ،فعالیت ميکنند.
گزارش سیستم کنترلهای داخلی :امکاناستفاده از تکنیکها و ابزارهاي مورد نیاز
حسابرسي داخلي و انجام فرآيند ارزيابي بر مبناي چارچوب کنترل داخلي ايجاد شده است.
ارزیابی سیستم مدیریت ریسک :استفاده از سیستمهاي جديد و کارا براي مديريت
ريسک عملیاتي ،بر اهمیت راهبري شرکتيِ انواع فعالیتهاي تجاري وخدماتبخشعمومي
تأکید ميورزد.
بهبود سیستم مدیریت ریسک :واحدهاي تجاري بزرگ در حسابرسي داخلي از
روندهايي پیروي ميکنند که مفاهیم مديريت ريسک را توسعه ميدهد.
گزارشگری فعالیتهای انجام شده :اظهارنظر حسابرسان داخلي ميتواند برنامه
مديريت و اجراي مراحل صريحي که منجر به دستیابي به اهداف ميشود را بهبود بخشد.
توجه به خدمات دارای ارزش افزوده :به منظور گردآوري اطالعات به جهت ارزيابي
ريسک ،حسابرسان داخلي بايد از عملیات و فرصتهايي که ميتواند به بهبود شرايط سازمان
کمک کند ،آگاهي داشته باشند .استراتژي که براي افزايش ارزش سازمان استفاده ميشود
ميتواند شامل هر يک از موارد زير باشد:
 دستیابي به حداکثر کارايي حسابرسي داخلي و انعکاس آن در تعادل بین نتايج اجراي
روشها و هزينههاي مربوط به ساختار کنترل داخلي
 حفظ مديريت در اجراي سیستم کنترلي درون واحد تجاري
 تنظیم چارچوب کلي براي کمیته حسابرسي و استراتژيهاي حسابرسي داخلي
 شناسايي عوامل کلیدي بکاررفته در بررسي روندهاي آشکار شده در فعالیتهاي واحد
تجاري
تقویت حسابرسی داخلی :حسابرسي داخلي از طريق ارزيابي سیستم کنترل داخلي ،تجزيه
و تحلیل ريسک مربوط به فعالیتهاي قابل حسابرسي و توصیههاي ثبت شده در گزارش براي
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دستیابي به اهداف سازمان ،افزايش ارزش براي سازمان ايجاد ميکند .فعالیت حسابرسي داخلي
مبتني بر چارچوب انعطافپذيري از منابع پذيرفته شدهاي است که قابل پذيرش براي کشورهاي
مختلف ميباشد و درانطباق با قوانین حاکم بر بخشهاي مختلف فعالیت و فرهنگ واحد تجاري
خاص قرار دارد .چارچوب حسابرسي داخلي شامل موارد زير است:
 تعريف حسابرسي داخلي انجام مأموريتهاي مشاورهاي و اطمینانبخشي به وسیله
حسابرسي داخلي را تصريح ميکند که در خصوص ريسک ،کنترلهاي داخلي و مديريت
واحد تجاري ميباشد.
 دستورالعملهاي وظیفهشناختي که ارزشها و اصول حسابرسي داخلي را براي هدايت
عملکرد حرفهاي مبتني بر مفاهیم خاص فراهم ميآورد.
 استانداردهاي حرفهاي براي عملکرد حسابرسي داخلي که حسابرسان را در انجام مأموريت
و فعالیتشان راهنمايي ميکنند.
 عملکردهاي برنامههاي کاربردي که نقشها (استانداردها) را توضیح داده و بهترين عملکرد
را توصیه مينمايند.
صالحیت مدیریت ریسک مالی :ديدگاههاي جديدي نسبت به مسائل مربوط به مديريت
جامع و مديريت ريسک در حسابرسي داخلي مورد توجه قرار گرفتهاند.
امکان دسترسي مستقیم و کامل به اطالعات حسابرسي داخلي براي ذينفعان داخلي سازمان
وجود دارد ،درحاليکه ذينفعان خارجي ازجمله سرمايهگذاران ،اعتباردهندگان ،تحلیلگران،
مشتريان و عرضه کنندگان به اطالعات مستقیم و جزئیات مربوط به ترکیب حسابرسان داخلي و
فعالیت هاي طراحي شده براي اطمینان يافتن نسبت به گزارشگري مالي ،عملیات و رعايت
مقررات ندارند و اين عدم تقارن اطالعاتي منجر به کاهش اطمینان ذينفعان خارجي و به
خطرافتادن کارکرد بازار ميشود (آکلرف .)1970 ،ازطرفي ،گزارش حسابرسي داخلي به
افزايش درک ذينفعان از عملکرد حسابرسي داخلي و راهبري شرکتي کمک ميکند .مقامات
بورس اوراق بهادار بر اهمیت عملکرد حسابرسي داخلي در ساختار راهبري شرکت تأکید
ميکنند .افزون بر اين ،بخش  404قانون ساکس آربنز آکسلي1با تعیین نقش شناخت سازماني
در حصول اطمینان از طراحي و عملکرد صحیح کنترلهاي داخلي مربوط به گزارشگري مالي،
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اهمیت واحد حسابرسي داخلي در سازمان را نشان ميدهد .بهمنظور افزايش درک ذينفعان از
عملکرد حسابرسي داخلي با استفاده از گزارش حسابرسي ،نیاز به گروه حسابرسي قوي در
سازمان است تا حسابدهي حسابرس داخلي و انگیزه الزم براي اثربخشتر کردن عملکرد را
افزايش بخشد .بنابراين ،افشاي گزارش حسابرسي داخلي موجبافزايش حسابدهي حسابرسان
داخلي و ايجاد انگیزه در آنها براي اجراي اثربخش برنامه حسابرسي داخلي ميشود (پورحسیني
و شريفي.)1391 ،
باتوجه به اينکه حسابرسي داخلي به يک عامل نظارتي تبديل شده است ،حسابرسان نیاز دارند
تا از کارايي کنترلها و فرآيندها اطمینان يابند .کنترل داخلي منبع با ارزشي براي کمیتههاي
حسابرسي براي مواجهه با قوانین مربوط به گزارشگري مالي است .افزون براين ،وجود حسابرسان
داخلي يکي از عوامل مؤثر بر کنترل داخلي کارا و کیفیت باالي گزارشگري مالي است .همچنین
شالوده حسابرسي داخلي ،سیستمي است که مربوط به ارزيابي ريسک ميشود .حسابرسان داخلي
بايد قادر باشند تغییرات درتمام سطوح به خصوص تغییرات همراه با ريسک را اداره نمايند
(استانسیو.)2012 ،
کنترل داخلی و اهمیت آن برای حسابرسان داخلی و مستقل
کنترلهاي داخلي ،تمام کنترلهاي داخل واحد تجاري و تمام کنترلهاي خارج از آن را
شامل ميشود (دانیال و آتیال .)2013 ،يکي از مهمترين سازوکارهاي کنترلي به منظور هدايت
اثربخش و کاراي سازمان ،مجموعه تدابیري تحت عنوان کنترلهاي داخلي ميباشد (يانگ،
 .)2002کنترلهاي داخلي به عنوان بخش مهمي از اداره يک سازمان است که شامل طرحها و
روش هايي است که به پشتیباني از مديريت برمبناي عملکرد است و به عنوان عامل مهمي در
حفاظت از داراييها ،پیشگیري ،کشف خطاها و تقلب به کار ميرود (عباسزاده و همکاران،
 .)1390سیستم کنترل داخلي شامل مجموعهاي از سیاستها و روشهايي است که توسط
مديريت واحد تجاري براي اطمینان از مديريت کارآمد و مستمر فعالیتها اجرا ميشود.
بهعبارتي توجه به سیاستهاي مديريتي ،حفاظت از داراييها ،پیشگیري از خطاها و تقلبها و
اطمینان از صحت و کامل بودن ثبت هاي حسابداري در زمان ايجاد اطالعات مالي را شامل
ميشود (آزاد و بختیاري .)1390 ،از مهمترين و جامعترين الگوهاي موجود براي کنترل داخلي،
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به الگوي مطرح شده از سوي کمیته سازمانهاي مسئول کمیسیون تردوي تحت عنوان
کوزو2درسال  1994ميتوان اشاره کرد؛ اين کمیته ،کنترل داخلي را فرآيندي ميداند که توسط
مديريت ،هیأت مديره و کارکنان انجام ميشود و هدف آن کسب اطمینان معقول از دستیابي به
اهداف و قابلیت اتکاي گزارشگري مالي و پیروي از قوانین است (کوزو1994 ،؛ سلیماني و
مقدسي.)1393 ،
نگاره ( :)2عناصر کنترلهای داخلی مطابق با الگوی کوزو

اجزای ساختاری

محیط کنترلی

فضا و فرهنگ فراگیري است که در میان تمام سطوح و کارکنان
شکل گرفته و استقرار مييابد و راهنماي حرفهاي و اخالقي آنها
در انجام وظايف محوله است .

اطالعات و
ارتباطات

تمام اطالعات مربوط بايد شناسايي ،گردآوري و از نظر شکل و
چارچوب زماني به گونهاي گزارش شوند که براي ايفاي مسئولیتها
به کارکنان و براي کنترل عملیات به مديريت ياري رسانند .

اجزای فرآیندی

شناسایی و
ارزیابی ریسک

مديريت ريسک :فرآيند شناسايي ،ارزيابي ،تجزيه و تحلیل و
واکنش مناسب نسبت به ريسک هاي عمده که تاثیرات نامطلوبي
بر دستیابي به اهداف شرکت و نظارت مستمر بر آنها دارند .

خودارزيابي،
نظارت و
اصالح
نارساييها

شامل شناسايي و کشف سريع نارساييهاي موجود در نظام
کنترل داخلي ،اطالعرساني به مديريت در خصوص آنها و
انجام اقدامات اصالحي بهموقع است .

فعالیتهاي
کنترلي

خط مشيها ،رويهها ،فنون و سازوکارهايي هستند که مديريت به
کمک آنها از انجام کارآمد و مؤثر دستورات و رهنمودهاي
خود براي دستیابي به اهداف شرکت اطمینان حاصل مينمايد .

واکاوی سازوکارهای نظارتی و کنترلیِ نظام...

69

دانیال و آتیال ( )2013سه ويژگي زير را براي کنترلهاي داخلي برشمردند:
 .1فرآیند محور بودن :کنترل داخلي يک وظیفه نیست؛ اما يک فرآيند پويا براي مديريت است
که از آن براي تغییرات رخ داده در واحد تجاري از روشها و تکنیکهايي استفاده ميکنند.
 .٢نسبی بودن :کنترل داخلي ضمانت مطلقي را در مقابل ريسکها فراهم نميکند ،بلکه صرفاً
ضمانت معقولي را فراهم مينمايد .نتايج حاصل از کنترل بايد به بهبود فعالیتهاي شرکت
کمک کند و منافع آن بیش از هزينههاي اجراي آن باشد.
 .3جهانشمولی :کنترل داخلي نیاز به پذيرش فعالیتهايي دارد که منافع سازمان را تضمین کند ،
زيرا قوانین به تنهايي نميتوانند براي هرگونه شرايط به وجود آمده تنظیم شوند.
آگاهي از کنترل داخلي براي حسابرسان به منظور شناسايي انواع خطاهاي ممکن ،تجزيه و
تحلیل عوامل مؤثر بر ريسک و توسعه ماهیت و روشهاي حسابرسي مورد استفاده قرار ميگیرد
(منوو وهمکاران .)2009 ،با گسترش روزافزون سازمانها ،فرآيندهاي کنترلي آن تخصصيتر و
پیچیدهتر ميشوند .هیچ گاه دو سازمان نبايد سیستم کنترل داخلي يکساني داشته باشند ،مگر
کامالً يکسان باشند .هرسازمان باتوجه به ريسکهاي مؤثر بر عملیات ،تقلب ،شرايط محیطي و
ساير عوامل تأثیرگذار ،بايستي کنترل داخلي مناسبي را اتخاذ نمايند (کوزو .)1994 ،حسابرس
بايد واحد تجاري و کنترلهاي داخلي آن را بشناسد که اين مهم ،مستلزم کسب آگاهي از
جنبههاي زير است:
 چارچوب گزارشگري مالي
 ماهیت سیاستهاي حسابداري واحدتجاري و کاربرد آنها
 اهداف ،استراتژيها و ريسکهاي مربوط به کسب وکار
 ارزيابي و بررسي عملکرد واحد تجاري
 کنترل داخلي
با توجه به نقش و اهمیت کنترلهاي داخلي در سازمان و کمک به حسابرسان داخلي و مستقل،
برخي از اهداف کنترل داخلي به شرح زير قابل تبیین هستند (توما:)2009 ،
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حفاظت از داراییهای شرکت :براي دستیابي به اين هدف ،ممکن است متناسب با
اندازه و مسئولیت اجتماعي شرکت ،مراحلي از جمله تعريف مسئولیتها و تفکیک وظايف و
عملکردها انجام شوند.
اطمینان از صحت و درستی اطالعات حسابداری :دربرنامه کنترل داخلي سازمان،
وجود يک راهنماي اجراي روشهاي کنترلي به منظور گروهبندي و تعیین روشهاي حسابداري
سازمان و روشهاي فرآيند کنترلي حائز اهمیت است.
اطمینان از مطابقت با اساسنامه( 3هدف) شرکت :اين هدف به دنبال روشهايي است
که درآن بتوان مطابق با قطع نامه شرکت و با روشي دقیق و بهموقع ،به اطمینان معقولي از
هماهنگي فعالیتهاي شرکت دست يافت.
تقویت اثربخشی نتایج :اهداف بلندمدت کنترل داخلي براي بهبود نتايج واحدتجاري با
استفاده از سازماندهي آنها طراحي ميشوند.
بررسي کنترل داخلي تحت سیستم حسابداري بالدرنگ 4داراي اهمیت است .ساختار کنترل
داخلي سیستم حسابداري بالدرنگ شامل آزمون و ارزيابي کنترلهاي مديريت و سیستم
نرمافزاري است .بررسي کنترلهاي داخلي به حسابرس مستقل در ارزيابي ريسک کنترل و
اظهارنظر نسبت به سطح کنترلي که مي تواند بر ساختار کنترل داخلي سیستم حسابداري
بالدرنگ قرار گیرد ،کمک ميکند .قابلیت اطمینان کنترلهاي داخلي مبنايي براي تعیین ماهیت ،
زمانبندي و میزان انجام روشهاي حسابرسي اساسي در جمعآوري شواهد مناسب و کافي
حسابرسي ميباشد (رضايي و همکاران .)2001 ،کنترلهاي داخلي ضعیف منجر به افزايش
احتمال وقوع سواستفاده و تقلب در سازمان ميشود .از طرف ديگر به دلیل نبود کنترلهاي
داخلي قوي ،حسابرس مستقل قادر به ارائه گزارش مطلوبي نخواهد بود (آقايي و همکاران،
 .)1394بنابراين ،دستورالعمل کنترل داخلي ،شرکتها را مکلف به تشکیل واحد حسابرسي
داخلي و کمیته حسابرسي کرده و آنها را به ارزيابي کنترلهاي داخلي و گزارشگري آن تکلیف
نموده است .اثربخشي گزارشگري يکپارچه کنترلهاي مالي و داخلي به کارکرد نظارتي هیأت
مديره ،کمیته حسابرسي ،کارکرد مديريتي مديريت ارشد ،کارکرد حسابرسي مستقل و
حسابرسي داخلي بستگي دارد (هاشمينژاد و فروغنژاد .)1392 ،سیستم کنترلهاي داخلي به
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مديريت اجرايي نسبت به ارائه اطالعات مالي صحیح منطبق با قوانین ،حفاظت از داراييها و
بکارگیري اثربخش منابع اطمینان معقولي ميدهد (فادزيل و همکاران .)2005 ،شرکتهايي که
داراي بهترين دستورالعملهاي حسابرسي داخلي هستند و همگام با انتظارات مديريت پیش
ميروند ،عموماً کنترلهاي بهتري دارند (هیرس .)2008 ،همانطور که گفته شد کمیته حسابرسي،
حسابرسي داخلي و کنترلهاي داخلي به بهبود راهبري شرکتي و کیفیت گزارشهاي مالي
کمک ميکند .در ادامه به مفهوم راهبري شرکتي و نقش عوامل يادشده در آن ميپردازيم.
راهبری شرکتی
مفهوم راهبري شرکتي به سیستمي که سازمان بهوسیله آن کنترل و اداره ميشود ،اشاره دارد.
هیأتي از مديران ،مسئولیت راهبري شرکتي را بر عهده دارند .راهبري شرکتي شامل مسئولیت
اجتماعي ،روشهاي کسبوکار اخالقي ،مسائل مربوط به حسابرسي داخلي و حسابرسي مستقل
و شفافیت کامل نتايج مالي است .همچنین سازوکاري براي نظارت بر عملیات شرکت ميباشد
که با کاهش مشکالت نمايندگي درقراردادها ،منافع سهامداران را دربرميگیرد (کاراتاس و
اپاتاريو.)2014 ،
باتوجه به جدايي مالکیت از مديريت و اهداف متفاوت آنها ،مسأله تضاد منافع مطرح ميشود.
بنابراين راهبري شرکتي به عنوان راهکاري براي ايجاد کنترل و برقراري توازن بین منافع مديران
و سهامداران ،کاهش هزينههاي نمايندگي ،مقابله با سود و ايجاد ارزش براي شرکتها تعريف
ميشود (سلیماني و مقدسي .)1393 ،يکي از راههاي کاهش مشکالت نمايندگي ،پیادهسازي
سازوکارهاي مناسب راهبري شرکتي در واحد تجاري است .سازمان همکاريها و توسعه
اقتصادي بیان ميدارد شفافیت و کاهش زمان گزارشگري از عناصر راهبري شرکتي خوب است
(سلیماني و مقدسي .)1393 ،هزينههاي نمايندگي سرآغاز شکلگیري نظام راهبري شرکتي
است .نظام راهبري شرکتي با حفظ تعادل در بین اهداف اجتماعي ،اقتصادي ،فردي و جمعي به
استفاده کارآمد از منابع و پاسخگويي شرکتها کمک ميکند .مهمترين هدف راهبري شرکتي
همسويي منافع بین مديران و سهامداران وکاهش عدم تقارن اطالعاتي است .پاسخگويي،
شفافیت و حمايت از حقوق ذينفعان از نشانههاي يک نظام راهبري کارآمد است (مجتهدزاده
و اثنيعشري .)1391 ،هدف راهبري شرکتي رعايت و اعمال اصولي است که توازن مناسبي را
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بین آزادي مديريت و پاسخگويي و رعايت حقوق ذينفعان برقرار کند .راهبري شرکتي
سازوکار هدايت و کنترل سازمان است که مسئولیتهاي مختلف را تعیین ميکند و ميتواند
کلید جذب سرمايه مالي و نیروي انساني براي شرکتهاي موفق باشد .بنابراين راهبري شرکتي
به عنوان يکي از زيرساختهاي ضروري در کشور براي بهبود فضاي کسب وکار ،شفافیت
فعالیتهاي اقتصادي و پاسخگويي مديران در سازمانها و واحدهاي تجاري استقرار يافته و
زمینههاي موفقیت را فراهم نمايد .تضاد منافع بین مديران و صاحبان اصلي شرکت ،عدم تقارن
اطالعات ،امکان فرصت طلبي و باالبودن هزينههاي نظارتي از جمله عواملي هستند که لزوم
ايجاد نظام راهبري شرکتي را ايجاب ميکنند .باتوجه به گسترش جريان خصوصيسازي و
افزايش سوء استفادههاي مالي ،راهبري شرکتي اهمیت ويژهاي يافته است (کاشف بهرامي،
.)1392
نقش کمیته حسابرسی ،حسابرسی داخلی و کنترل داخلی در نظام راهبری
شرکتی
باتوجه به بزرگتر و پیچیدهتر شدن سازمانها و گستردهتر شدن حوزه فعالیت آنها از لحاظ
جغرافیايي ،مديران ارشد به تنهايي توان نظارت و سرپرستي فعالیتها را نخواهند داشت .بنابراين
مديران ارشد نیازمند حسابرسان داخلي هستند که آنها را در ارزيابي فعالیتها و گزارش نتايج
حاصل ياري رسانند (رحیمیان و توکلنیا .)1391 ،کمیتههاي حسابرسي از زماني که در
دهه 1940مطرح شدند ،نقش مهمي در اداره امور شرکتهاي بزرگ داشتهاند و درسالهاي
اخیر اهمیت آنها باتوجه به نظام راهبري شرکتي افزايش يافته است (ورشور .)2008 ،باتوجه به
اينکه اعتبار گزارش کمیته حسابرسي براي تحلیلگران تابعي از تخصص حرفهاي اعضا و
دربرگیرنده مهارتها و استانداردهاي اخالق حرفهاي و سطح دانش حسابداري و حسابرسي
ميباشد ،اصول راهبري شرکتي به مشارکت اعضاي اين کمیته در بهبود گزارشگري مالي تأکید
ميکند (سلیماني و مقدسي .)1393 ،ازنظر حسابرسان داخلي وظیفه اصلي آنها کمک به هیأت
مديره و کمیته حسابرسي براي دستیابي به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت سازمان است (آزاد و
بختیاري .)1390 ،همچنین استفاده بهینه از کنترلهاي داخلي ،حسابرسي داخلي و کمیته
حسابرسي موجب سالمت داخلي سازمان و همافزايي در خلق ارزش ميگردد (بوکر و همکاران،
.)2007
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با تهیه و تدوين چارچوبهاي گسترده کنترل مديريت مانند کنترل داخلي ،چارچوب
يکپارچه کمیته حسابرسي داخلي و معیارهاي کنترل داخلي ،کانون توجه حسابرسان داخلي از
کنترلهاي مالي و رعايت به کنترلهاي مديريت و فرآيندهاي نظام راهبري شرکتي معطوف
ميگردد (کاشف بهرامي .)1392 ،يکي از جنبههاي راهبري شرکتي که بايد مورد توجه بیشتري
قرار گیرد وظیفه حسابرسي داخلي ميباشد ،زيرا حسابرسي داخلي ،تعهد به اصول اخالقي و
اهداف و فعالیتهاي سازمان را مورد سنجش قرار ميدهد و منبع مهمي براي حسابرسي مستقل،
کمیته حسابرسي ،هیأتمديره و مديريت ارشد است (ياسین و همکاران.)2012 ،
اعتبار ،قابلیت اطمینان و شفافیت صورتهاي مالي بهوسیله نقش حسابرس مستقل تقويت
ميشود؛ درحاليکه حسابرس داخلي مسئول نظارت و تأيید فعالیتهاي مديران با دخالت مستقیم
در راهبري شرکتي است .افزايش اثربخشي راهبري شرکتي ميتواند حداکثرسازي کارايي
اقتصادي را نشان دهد (استانسیو.)2012 ،
نگاره ( :)3نمایی از نظام راهبری شرکتی

امروزه حسابرسي داخلي به جزء جداييناپذير راهبري شرکتي تبديل شده است (مولر2009 ،؛
بوکر و همکاران )2007 ،و با توجه به اينکه از عوامل مهم ارزشآفريني در سازمانها است ،در
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چارچوب نظام راهبري شرکتي نقش مهمي در توسعه پايدار شرکت ايفا ميکند .انجمن
حسابرسان داخلي ،حسابرسي داخلي را فعالیتي مشاورهاي مستقل و بيطرفانه براي سازمان معرفي
مي کند که به دنبال ايجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات جهت بهبود اثربخشي فرآيندهاي
مديريت ريسک ،کنترل داخلي و راهبري شرکتي ميباشد .بنابراين حسابرسي داخلي فعالیتهاي
مشاورهاي ،اطمینان از بهره وري عملیاتي و اطمینان از انطباق با قوانین و مقررات و راهبري
شرکتي را دربرميگیرد (عبدالمحمدي .)1393 ،حسابرسي داخلي از دو جنبه در راهبري شرکتي
اهمیت دارد؛ اول اينکه جزالينفک سیستم نظارتي درون سازمانهاست و دوم اينکه گستره
وسیعي از اطالعات بر اساس معیارهاي مختلفي مانند ارزش ،مقدار و زمان را شامل ميشود که
از آن براي آگاهي از رعايت قوانین و مقررات استفاده ميشود (بوکر و همکاران.)2007 ،
همانطور که در نگاره  1نشان داده شده است ،برنامه حسابرسي داخلي توسط گروههاي متعدد
مديران و حسابرساني انجام ميشود که داراي تخصص الزم براي اجراي بخشهاي مختلف
برنامه حسابرسي داخلي هستند و سرپرستي اجراي برنامه حسابرسي داخلي را رئیس اجرايي
حسابرسي 5بر عهده دارد (گانتز.)2013 ،
نقش حسابرسي داخلي درمورد راهبري شرکتي مربوط به معیارهايي ميشود که بايد براي
طرحريزي چارچوب راهبري شرکتي و اجتناب از ريسک بیشازحد هدفگذاري شوند .اين
معیارها عبارتند از:
 افزايش کارايي مربوط به نظارت بر ريسکهاي موردنظر شوراها
 بهبود وضعیت مديريتريسک و اطمینانبخشي به نظارت فراهم شده توسط سرپرستان
بخش
در صورت عدم وجود چارچوب راهبري شرکتي واضح و نقش نظارتي تعريف شده ،مسئوالن
ناظر قادر به کنترل و نظارت بر اجراي استانداردهاي راهبري شرکتي توسط مؤسسات اعتباري
نیستند .همچنین حسابرسي داخلي نميتواند اطمینان کاملي از عدم وجود هیچگونه اختالل و
مطابقت فعالیتهاي حسابرسي با کنترلهاي داخلي ويژه فراهم نمايد ،بلکه تنها اطمینان معقولي
از شناسايي ريسکهاي مديريت و تحت کنترل بودن آنها را فراهم ميآورد .حسابرسان داخلي
بايد درک کاملي از تجارتي که شرکت انجام ميدهد به منظور نظارت بر شرايط و ارزيابي
تغییرات در واحد تجاري داشته باشند .آنها بايد از چالشهاي موجود آگاهي داشته باشند تا به
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مديران نسبت به شناسايي ريسکهاي آتي کمک نمايند (زاهاريا و همکاران .)2014 ،از سويي
ديگر ،حسابرسان داخلي ميتوانند به حسابرسان مستقل به طور مستقیم کمک کنند .به اين منظور
براساس استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي ،حسابرسان مستقل بايد براي اتکاء بر کار
حسابرسان داخلي از کار آنها شناخت بدست آورند و صالحیت و بيطرفي آنها را ارزيابي نمايند
(نیکبخت.)1390 ،
هیأت مديره بايد سطح تحمل ريسک شرکت را تعیین کند و بر عناصر کلیدي مديريت
ريسک براي حفاظت از سرمايهگذاري سهامداران و داراييهاي شرکت نظارت داشته باشد.
کنترل هاي داخلي براي مديريت ريسک حائز اهمیت هستند و هیأت مديره بايد در تبیین ،اجرا
و بررسي سیستم کنترل داخلي متعهد باشد .حسابرسان داخلي بايد در مشاوره و اطمینانبخشي
در ارزيابي راهبري شرکتي مشارکت داشته باشند.
باتوجه به اينکه کنترل داخلي سیستمي پويا است ،ميتواند انواع ريسکها و انحراف از قوانین
را پوشش دهد (کوروفاس .)2007 ،باتوجه به نقش راهبري شرکتي در استفاده بهینه از منابع،
ايفاي مسئولیت پاسخگويي ،رعايت حقوق ذينفعان و شفافیت مالي ،اهمیت کنترل داخلي براي
کمک به نظام راهبري شرکتي مورد توجه قرار ميگیرد (جوکیپي .)2009 ،عدم رعايت الزامات
نظام راهبري شرکتي ،نشان دهنده وجود کنترل داخلي نامناسب و ضعف مديريت ريسک در
سازمان است .بنابراين کنترل هاي داخلي و حسابرسي داخلي به عنوان بخشهاي مهمي از نظام
راهبري شرکتیدرنظر گرفته ميشوند (الگرينیو و همکاران .)2009 ،سرمايهگذاران بالقوه همواره
به عوامل مختلفي از جمله میزان ريسک ،کیفیت قوانین و وضعیت انحصاري سازمان که از
عوامل راهبري شرکتي هستند ،توجه مينمايند (نصیري .)2008 ،متأسفانه در ايران يا حسابرسي
داخلي وجود ندارد و يا به اهداف راهبري شرکتي به نحو مؤثري کمک نميکند (آزاد و
بختیاري .)1390 ،عالوه بر اين ،پاسخگويي يکي از ارکان مهم در راهبري شرکتي خوب است
و کنترلهاي داخلي و حسابرسي داخلي از مهمترين سازوکارهاي ايفاي اين مسئولیت محسوب
ميشوند (جونز .)2008 ،به عقیده رضايي و همکاران ( )2003راهبري شرکتي خوب منجر به
بهبود روابط پاسخگويي میان مديريت و هیأت مديره و میان هیأت مديره و سهامداران ميشود.
روابط مؤثر میان نظام راهبري شرکتي ،حسابرس داخلي ،حسابرس مستقل و تدوينکنندگان
استاندارد منجر به گزارشگري مالي با کیفیت باال ميگردد (ناشوا .)2003 ،راهبري شرکتي
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اثربخش مستلزم همکاري تمامي مشارکتکنندگان اصلي آن يعني کمیته حسابرسي ،هیأتمديره،
مديريت ،حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلي است (احمدپور و همکاران )1389 ،که
همکاري مؤثر آنها به بهبود کیفیت گزارشگري مالي منتهي ميگردد (پیوندي و خرم.)1392 ،
درسال  2002قانون ساربنز آکسلي براي بهبود کیفیت گزارشگري مالي و اعتماد
سرمايهگذاران به قابلیت اطمینان صورتهاي مالي مطرح شد .بخش  302و  404اين قانون
فعالیت مديريت واحد تجاري براي ارزيابي کنترل داخلي و گزارش ضعفهاي آن به واحد
تجاري ميباشد .حسابرس بايد اظهارات مديريت نسبت به کارايي کنترلهاي داخلي را تصديق
کند و براي افزايش اثربخشي کنترلهاي داخلي اظهارنظر نمايد .به دنبال کشف ضعف در
کنترلهاي داخلي ،مديران ممکن است برکنار شوند و مديران کارآمدتري جايگزين شده و
موجب بهبود در ساختار حاکمیتي شرکت شوند (گو و لي .)2013 ،برخي از مطالعات انجام
شده دريافته اند که وجود ضعف کنترل داخلي در شرکت منجر به کوچک شدن شرکت،
سودآوري کمتر ،پیچیدگي بیشتر ،رشد سريعتر و تغییرات سازماني در آن ميشود (دويل و
همکاران2007 ،؛ آشبوق اسکايف و همکاران .)2007 ،گو ( )2009دريافته است که اثربخشي
کمیته حسابرسي و هیأتمديره نقش مهمي در نظارت بر رفع ضعفهاي کنترل داخلي دارند.
نتیجهگیری
رسواييهاي مالي رخداده در برخي شرکتها ،تضاد منافع بین مديران و مالکان شرکت ،عدم
تقارن اطالعات ،امکان سوء استفاده و فرصتطلبي و باالبودن سطح هزينههاي نظارتي از جمله
عواملي هستند که لزوم ايجاد نظام راهبري شرکتیرا ايجاب ميکنند .راهبري شرکتي ،سازوکاري
براي هدايت و کنترل سازمان است و شامل نقش گروههاي مختلف در داخل سازمان،
اطمینانبخشي حسابرسان داخلي و مستقل و شفافیت گزارشگري مالي ميباشد .هدف راهبري
شرکتي ،رعايت و اعمال اصولي است که توازن منطقي میان اختیارات مديريت و رعايت حقوق
ذينفعان را برقرار سازد .راهبري شرکتي بايد مبتني بر اقدامات نظارتي و انگیزشي مديريت
جهت دستیابي به اهداف سازمان باشند.
حسابرسي داخلي با نظارت و تأيید فعالیتهاي مديريت و اطمینانبخشي از انطباق آنها با
قوانین و مقررات ،به عنوان جز الينفک راهبري شرکتي مورد توجه قرار گرفته است .وظیفه
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اصلي حسابرسان داخلي کمک به هیأت مديره و کمیته حسابرسي براي دستیابي به اهداف
کوتاهمدت و بلندمدت در راستاي تقويت نظام راهبري شرکتي است .با تهیه و تدوين
چارچوبهاي گسترده براي کنترل مديريت ازجمله کنترلهاي داخلي ،چارچوبهاي
يکپارچهاي براي حسابرسي داخلي و معیارهاي کنترل داخلي ،توجه حسابرسان داخلي به کنترل
مديريت و فرآيندهاي راهبري شرکتي ،بیش از پیش معطوف گشته است .حسابرسان داخلي با
ارزيابي کنترلهاي داخلي از دستیابي به اهداف گزارشگري مالي ،اهداف عملیاتي و اهداف
رعايت که از اهدافهاي راهبري شرکتي محسوب ميشوند ،اطمینان حاصل ميکنند .بنابراين
حسابرسي داخلي عامل کلیدي براي کمک به راهبري شرکتي در مواجهه با تغییرات محیطي و
چالشهاي درون سازمانیميباشد .افزون براين بايد توجه داشت ،حسابرسي داخلي ميتواند به
عنوان استانداردي براي اندازه گیري اثربخشي هیأتمديره و مديريت سازمان در چگونگي
پیادهسازينظام راهبري شرکتي در نظر گرفته شود .همچنین کمیته حسابرسي براي نظارت بر
وظايف و مسئولیت هاي حسابرسي داخلي موجب افزايش استقالل حسابرسان داخلي ميگردد.
کمیته حساب رسي و مديريت سازمان به بررسي سیستم کنترل داخلي موجود در نظام راهبري
شرکتي ميپردازند .کنترلهاي داخلي منبع ارزشمندي براي کمیته حسابرسي در مواجهه با قوانین
مربوط به گزارشگري مالي است .در نتیجه ،استفاده بهینه از حسابرسي داخلي و کمیته حسابرسي
به عنوان سازوکارهاي نظارتي راهبري شرکتي و کنترل هاي داخلي به عنوان سازوکار کنترلي
راهبري شرکتي ،موجب سالمت داخلي سازمان و همافزايي در خلق ارزش ميشوند.
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