
حسن حاجیان 	

مالحظات حسابرسی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

چکیده گزارشهای نظارتی هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام در سالهای 2012و 2013

به تازگی هیئت نظارت بر حس�ابداری ش�رکتهای س�هامی عام1 امریکا )هیئت( نتایج بررسیهای خود را 
نس��بت به عملکرد حسابرس��ان در بررسی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارش��گری مالی )حسابرسی کنترلهای 
داخلی( با عنوان »هش��دار نامه شماره 11« در تاریخ 24 اکتبر 2013 )2 آبان ماه 1392( در 36 صفحه منتشر 
کرده است. گزارش قبلی هیئت که در 10 دسامبر سال 2012 در 31 صفحه منتشر شد، گویای نتایج بررسی 
عملکرد هشت مؤسسه حسابرسی2 مندرج در برنامه نظارت ساالنه هیئت از جنبه رعایت الزامهای استاندارد 
حسابرس�ی ش�ماره 5 (AS 5) در حسابرسیهای جامع )حسابرس��ی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری 

مالی یکپارچه شده با حسابرسی صورتهای مالی( به وسیله مؤسسه های یادشده در سال 2010 بود. 
گ��زارش جدید با س��اختاری متفاوت از گزارش قبلی و با تمرکز بر راهنماییهای��ی کاربردی در زمینه اجرای 
الزامهای استاندارد حسابرسی شماره 5 تنظیم شده و از این رو به نوعی تکمیل کننده مباحث مندرج در گزارش 
قبلی اس��ت. با توجه به بحثهایی که از س��ال گذش��ته پیرامون گزارشگری حسابرسان معتمد بورس نسبت به 
کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران آغاز 
گردیده، مناس��ب دیده شد خالصه ای از دو گزارش یادش��ده تهیه و برای عالقه مندان ارائه شود. با این امید 
که این مطلب، مقدمه ای برای مباحث کاربردی چه در زمینه اجرای حسابرسی و چه در زمینه ارزیابی کیفیت 

حسابرسیها در حوزه حسابرسی کنترلهای داخلی باشد.
براس��اس محتوای گزارش سال 2012 هیئت، بازرس��ان در 46 پرونده از 309 پرونده حسابرسی بررسی شده 
)یعن��ی در 15 درص��د پرونده ه��ا( با نواقصی در کار حسابرس��ان مواجه ش��ده اند که به موجب آنها نباید مؤسس��ه 
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حسابرس��ی اقدام به اظهارنظر بی قیدوش��رط 
نسبت به اثربخش��ی کنترلهای داخلی می کرد 
پرون��ده   46 آن  از  پرون��ده   39 در  حت��ی  و 
)85 درص��د( ک��ه 13 درص��د از 309 پرون��ده 
بررسی شده را شامل می شود، بازرسان به این 
نتیجه رسیده اند که با توجه به نواقص یادشده، 
شواهد حسابرسی کافی به عنوان پشتوانه نظر 
ارائه ش��ده نس��بت ب��ه صورتهای مال��ی برای 

مؤسسه حسابرسی فراهم نبوده است. 
ب��ر پای��ه گ��زارش یادش��ده در 50 پرون��ده از 
باقیمانده 309 پرونده فوق، به نواقصی در نظام 
کنترل کیفیت مؤسس��ه های حسابرسی برخورد 
ش��ده که اگرچه اهمی��ت آنها به ان��دازه نواقص 
مؤث��ر ب��ر اظهارنظرهای مندرج در گزارش��های 
حسابرس��ی نب��وده، ول��ی رف��ع آنه��ا از طریق 

آموزش، مورد تأکید هیئت قرار گرفته است. 
نواقص مشاهده شده در بیشتر پرونده های 
بررسی ش��ده در س��ال 2010 ک��ه در گزارش 
به عن��وان »نواقص فراگیر« از آنها یاد ش��ده، 

عبارت از موارد زیر بوده است: 
• ع��دم شناس��ایی و آزمون کاف��ی کنترلهای 
مؤثر بر ریس��کهای وجود اشتباه بااهمیت در 

صورتهای مالی،
• اجرانش��دن آزمونهای طراحی و اثربخشی 
کنترله��ا در خصوص کنترلهای وضع ش��ده از 
سوی مدیران برای نظارت بر نتایج عملیات 
)از قبی��ل مقایس��ه ماهانه بودج��ه و عملکرد 
در راس��تای پیش بینی درامده��ا و هزینه ها، 
مقایسه ش��اخصهایی همچون حاشیه سود، 
درصد برخ��ی هزینه ه��ای معین نس��بت به 

فروش و بررسی ترازنامه های فصلی(، 
در  کاف��ی  ش��واهد  نک��ردن  جم��ع آوری   •
حسابرس��ی س��االنه برای به روزآوری نتایج 
آزمونهای کنترل انجام ش��ده در حسابرس��ی 

میان دوره ای،

•  نب��ود آزم��ون کاف��ی داده ه��ای حاص��ل از 
کارکرد سیستمهای کامپیوتری و نیز در رابطه 
با گزارشهای مبنای اجرای فعالیتهای کنترلی 

مهم در واحد مورد رسیدگی،
• اجرانشدن الزامهای مندرج در استانداردهای 
حسابرس��ی در م��ورد اس��تفاده از نتای��ج کار 
دیگران )حسابرس��ان داخلی، کارشناس��ان و 

حسابرسان بخش( در حسابرسی، و
•  ارزیاب��ی ناکاف��ی نواق��ص و ناکاراییه��ای 
شناسایی شده در کنترلهای داخلی واحد مورد 
رس��یدگی و آثار آنها بر حسابرسی صورتهای 

مالی و حسابرسی کنترلهای داخلی.
در گزارش تصریح  ش��ده که در 32 پرونده 
از 46 پرونده ای که به نظر بازرس��ان هیئت به 
دلیل نواقص عم��ده امکان اظهارنظر بی قید 
و شرط نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی 
ب��رای مؤسس��ه حسابرس��ی فراه��م نبوده، 
دست کم دو مورد از کاستیهای فوق مشاهده 

شده است. 
گ��زارش س��ال 2012 بیانگ��ر آنس��ت که 
کاس��تیها و نواق��ص ف��وق، در پرونده ه��ای 
بررسی ش��ده در س��ال 2011 نی��ز همچن��ان 
وجود داش��ته و حتی گس��تردگی آنها افزایش 
نی��ز یافت��ه اس��ت. در س��ال 2011 نس��بت 
گزارشهای حسابرسی کنترلهای داخلی فاقد 
پش��توانه کافی برای اظهارنظر حسابرس، به 
22 درص��د افزایش یافته که 82 درصد آنها از 
پشتوانه کافی برای نظر اظهارشده نسبت به 

صورتهای مالی نیز برخوردار نبوده اند. 
و  تحلیله��ا  نتیج��ه  هیئ��ت،  بازرس��ان 
جمع بندیه��ای خ��ود نس��بت ب��ه نواق��ص و 
کاس��تیهای مشاهده شده را با عنوان »عوامل 
ریش��ه ای بالقوه در بروز کاستیها« به شرح زیر 

دسته بندی کرده اند:
•  کاربرد ناصحیح نگرش باال به پایین3 در 

در بیشتر

پرونده ةای حسابرسی 

بررسی شده

در سال 2010 

به دست  کم 2 مورد

نقص فراگیر در

کار مؤسسه ةای حسابرسی

برخورد شده است
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حسابرسی کنترلهای داخلی،
•  کمبود نیروی انسانی مؤسسه حسابرسی،

•  کافی نبودن آموزش��ها و دس��تورالعملها در 
خصوص روشهای کاری مؤسسه حسابرسی 
رعای��ت  و  حسابرس��ی  اج��رای  زمین��ه  در 

استانداردهای حسابرسی، و
•  نب��ود ارتب��اط مؤثر کارشناس��ان مؤسس��ه 
حسابرسی در حوزه سیستمهای اطالعاتی با 

اعضای گروههای حسابرسی.
بازرس��ان هیئت تأکید کرده اند، الزم است 
مؤسس��ه های حسابرس��ی در رابط��ه با خطر 
اشتباه بااهمیت در صورتهای مالی و نگرشی 
که برای حسابرس��ی کنترله��ای داخلی به کار 
می گیرن��د، دق��ت نظ��ر و تحلی��ل بیش��تری 
به عم��ل آورن��د؛ زیرا موارد متع��ددی از عدم 
وج��ود رابطه معن��ی دار بی��ن نتای��ج ارزیابی 
کنترله��ای داخلی با ن��وع، زمانبندی و حجم 
آزمونهای محتوای انجام ش��ده مشاهده شده 

است.
در گزارش س��ال 2013، هیئت با توجه به 
تداوم و افزایش نس��بی نواقص و کاستیهای 
حسابرس��ی،  مؤسس��ه های  کار  در  ف��وق 
ترجی��ح داده به جای پرداخت��ن به ارائه نتایج 
بازرس��یهای انجام ش��ده، توصیه ه��ای خود 
در رابط��ه ب��ا نح��وه پیاده س��ازی الزامه��ای 
استاندارد حسابرسی شماره 5 را ارائه کند و از 
حسابرسان خواسته این توصیه ها و هشدارها 
را هن��گام برنامه ریزی و اجرای حسابرس��ی 
کنترلهای داخلی م��ورد توجه قراردهند و اگر 
نیازمن��د برگ��زاری دوره های آموزش��ی برای 
کارکنان است، اقدام ضروری به عمل آورند. 
هیئت تصریح کرده کمیته های حسابرسی 
ش��رکتهایی که تصمیم به ارجاع حسابرس��ی 
کنترله��ای داخل��ی به حسابرس��ان مس��تقل 
دارند، می توانند از مؤسسه حسابرسی طرف 

قرارداد بخواهند مالحظات خود را نسبت به 
ای��ن توصیه ها و هش��دارها به اط��الع کمیته 
برساند. به ویژه کمیته ممکن است از مدیران 
ارشد مؤسس��ه حسابرس��ی درخواست کند تا 
با گ��روه حسابرس��ی در حوزه ه��ای موضوع 
توصیه ه��ا و هش��دارهای ف��وق، مش��ارکت 

بیشتری داشته باشند. 
توصیه ه��ا و هش��دارهای هیئت با ش��ش 
عنوان در گزارش ارائه ش��ده که خالصه آنها 

به شرح زیر است:
• ارزیابی ریسک و حسابرسی کنترلهای 
داخل�ی: در این هش��دار، هیئت به تش��ریح 
دیدگاه خود از فرایند ارزیابی ریسک، به طور 
کنترله��ای  از جنب��ه حسابرس��ی  مش��خص 
داخل��ی، پرداخت��ه اس��ت و همزم��ان ب��ا آن 
توضیحات��ی پیرام��ون نحوه بهره ب��رداری از 
ش��ناخت کسب ش��ده از کنترله��ای داخلی بر 
پایه هدفهای استاندارد حسابرسی شماره 5، 
در شناسایی و ارزیابی ریسکهای اشتباههای 
بااهمی��ت تهدیدکنن��ده حس��ابهای اصل��ی و 
افش��اهای صورته��ای مال��ی و نیز ریس��ک 
حسابرس��ان در تعیین دامنه آزم��ون کنترلها 
به ص��ورت  ک��ه  واحدهای��ی  حسابرس��ی  در 
غیرمتمرکز )ش��عب( فعالی��ت می کنند، ارائه 

کرده است. 
• انتخ�اب کنترلها ب�رای آزم�ون: در این 
بخ��ش هیئ��ت الزامه��ای حاکم ب��ر انتخاب 
کنترله��ا برای آزمون و مالحظات دس��تیابی 
ب��ه ح��د مناس��ب کنترله��ای انتخاب��ی برای 
آزمون مشتمل بر کنترلهایی که به ندرت اجرا 

می شوند4 را توضیح داده است. 
• آزم�ون کنترله�ای نظارت�ی مدی�ران: 
هیئ��ت در ای��ن هش��دار،کنترلهای نظارتی 
مدیران را تشریح و الزامهای استانداردهای 
وضع ش��ده ب��رای آزمونهای ای��ن کنترلها را 

کاستیها و نواقص

مشاةده شده در

بررسی سال 2010

از کار

مؤسسه ةای حسابرسی

نه تنها درسال 2012

کاةش نیافته بلکه

افزایش نیز یافته  است

76

13
92

ن 
آبا

 6
7 

ره
ما

ش



توضیح داده است. 
فن�اوری  ب�ه  مرب�وط  رس�یدگیهای   •
اطالع�ات، از جمل�ه در رابطه ب�ا داده ها 
و گزارش�های سیس�تمهای اطالعات�ی: 
ای��ن بخ��ش از گ��زارش هیئ��ت ب��ه تأکید و 
اس��تانداردهای  الزامه��ای  برجسته س��ازی 
ب��ا دق��ت نظره��ای  حسابرس��ی در رابط��ه 
حسابرس��ان ب��ه فن��اوری اطالع��ات هنگام 
حسابرس��ی کنترلهای داخلی تخصیص یافته 
و ط��ی آن به آزمونه��ای کنترلهای متکی به 
داده ها و گزارشهای تولیدشده در سیستمهای 
کامپیوت��ری و ارزیابی ضعفه��ای کنترلهای 
عموم�ی فن�اوری اطالعات5 اش��اره ش��ده 

است.  
کنت�رل  آزمونه�ای  مج�دد  اج�رای   •
انجام ش�ده در حسابرسی میان دوره ای: 
مس��ئولیتهای حسابرس��ان در آزمون مجدد 
کنترلهای��ی که در حسابرس��ی می��ان دوره ای 
مورد آزمون قرار داده اند و نحوه بس��ط نتایج 
آزمونهای میان دوره ای کنترلها، مطالب این 

هشدار هیئت را شامل می شود.  
قبی�ل  )از  دیگ�ران  کار  از  اس�تفاده   •
و  مش�اوران  داخل�ی،  حسابرس�ان 

حسابرسان بخش(:
چگونگ��ی تعیی��ن حوزه ه��ای بهره گیری از 
نتای��ج کار دیگ��ران و اهمی��ت آزم��ون آنه��ا 
قب��ل از اس��تفاده، مطالبی اس��ت ک��ه هیئت 
در این هش��دار ب��ه آنها پرداخت��ه و الزامهای 
استانداردهای حسابرسی مربوط را نیز متذکر 

شده است.
• ارزیابی ضعفهای کنترلی شناسایی شده: 
ال��زام  ب��ا   5 ش��ماره  حسابرس��ی  اس��تاندارد 
حسابرس��ان ب��ه ارزیابی ضعفه��ای کنترل، با 
نگاه��ی نقادانه و هم��راه با تردی��د حرفه ای، 
اهمیت آزم��ون کنترلهای جبرانی )جایگزین( 

را نی��ز م��ورد تأکید ق��رار داده اس��ت. مطالب 
این بخش از گزارش هیئ��ت به موضوعهایی 
تخصیص داده ش��ده که همانند مطالب دیگر 

بخشها بسیار خواندنی است.
از آنج��ا ک��ه ه��ر ی��ک از موضوعهایی که 
در گزارش��های یادش��ده به عن��وان کاس��تیها 
و نواق��ص و ی��ا راهنماییه��ای رفع کاس��تیها 
و نواق��ص در کار حسابرس��ان مطرح ش��ده، 
می توان��د موض��وع ی��ک مقال��ه را ب��ه خ��ود 
تخصیص ده��د، امیدواری��م صاحبنظران و 
اندیشمندان حرفه نس��بت به این مهم اقدام 
کرده و جامعه حس��ابداران رس��می و سازمان 
حسابرس��ی نی��ز حمای��ت خ��ود را از هرگونه 
تالش��ی که در راستای ابهام زدایی از موضوع 

به عمل می آید، دریغ نکنند.

پانوشتها:
 1- Public Company Accounting Oversight 
Board (PCAOB)

 BDO Seidman، 2- این هشت مؤسس��ه عبارتند از
 Crowe Horwath، Deloitte & Touche،
 Ernst & Young، Grant Thornton، KPMG،

. McGladrey و PricewaterhouseCoopers
 ،(Top_Down Approach) 3- نگرش باال به پایین
نگرش م��ورد تأکید کوزو (COSO) اس��ت. ب��ر پایه این 
نگرش، فرایند ش��ناخت و ارزیابی کنترله��ای داخلی ابتدا 
از ش��ناخت چارچوب نظری گزارش��گری واحد گزارش��گر 
و صورتهای مالی آن ش��روع و س��پس به ترتیب با کس��ب 
شناخت از ادعاهای مدیریت، ریسکها، هدفهای کنترلها و 
در نهایت ارزیابی کنترلها تکمیل می شود. طی این مسیر، 
حسابهای اصلی و طبقات مهم معامالت، ادعاهای مطرح 
در رابطه با هر حس��اب، اش��تباههای محتمل تهدیدکننده 
ادعاها )ریس��کها(، هدفهای کنترلی کاهش دهنده احتمال 
وق��وع تهدیدها و در نهایت فعالیتهای کنترلی محقق کننده 

آن هدفها، مورد شناسایی و ارزیابی قرار می گیرد. 
4- Operate Infrequently 
5- ITGCs 

آزمونهای مجدد

کنترلهایی که در 

حسابرسی میان دوره ای 

مورد آزمون

قرار گرفته اند

در حسابرسی

پایان سال

ضروری است
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