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به میز گفتگوی حســابرس خوش آمدید. تجربه غنی شــما در زمینه طراحی و توســعه سیستم کنترل داخلی فرصت 
ویژه ای به خوانندگان مجله می دهد که با پیچیدگیهای این حوزه آشنا شوند. گفتگو را با تعریف سیستم کنترل داخلی و 

هدف از طراحی و اجرای آن آغاز کنیم.

فخاریان
سیســتم کنترل های داخلی، مجموعه تدابیر و ســازوکارهایی اســت که مدیریت برای حفظ و بهره برداری مطلوب از منابع، کسب 
اطمینان از پیشــبرد هدفها و استراتژیهای سازمان، پیشگیری از تحمل ریسک و مخاطرات قابل اجتناب، و اتکاپذیری گزارشهای 

مالی در یک بنگاه اقتصادی، اتخاذ کرده و پابرجا می سازد.

شرکتها در استقرار کنترلهای داخلی با چه موانع مهمی روبه رو هستند؟

فخاریان
موانع گوناگونی را می توان برای استقرار کنترلهای داخلی در شرکتها برشمرد. نخست آنکه اگر بپذیریم که مسئولیت استقرار، بهره برداری 

سیستم کنترل داخلی؛

پیشبرد  هدفها

گفتگو با
آقای ابوالقاسم فخاریان

حسابدار رسمی
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و پایش سیســتم کنترلهای داخلی به عهده مدیریت است، مقدم 
بر هر چیز مدیریت بنگاه باید نســبت به مفهوم، اهمیت و آثار و 
نتایــج به کارگیری کنترلهای داخلی آشــنایی الزم و از آن مهمتر 

اعتقاد و باور عمیق داشته باشد.
مانــع عمده دیگر، نبــود و یا ضعف  ســازوکارهای الزم از 
جمله تدوین و استقرار نظام کنترلهای داخلی مبتنی بر ارزیابی 
ریسک، نبود سیســتم گزارشگری، پایش و پیگیری اعمال و 
بهره برداری از نظام تدوین یافته و سیســتم های نرم افزاری و 

اطالعاتی برای پشتیبانی سیستم کنترلهای داخلی است. 

ملزم ساختن مدیران به گزارشــگری کنترلهای داخلی 
ناظر برگزارشــگری مالی و حسابرســان در اظهارنظر 
دربــاره کنترلهای داخلــی چه آثــاری در بهبود کیفیت 

گزارشگری مالی دارد؟ 

فخاریان
قانونــی و یا الزامی نمــودن گزارش کنترلهــای داخلی ناظر 
بــر گزارشــگری مالی به ویــژه از لحاظ رعایــت ذینفع های 
برون ســازمانی دارای اهمیت است. رســیدگی و اظهارنظر 
حسابرســان بیشــتر به اطمینان از تهیــه و ارائه این گزارش 
کمــک می کند و البته تــا حدودی نیز می توانــد زمینه بهبود 
گــزارش مزبور را فراهــم کند. اما بهبــود و ارتقای گزارش، 
به عوامــل دیگری از جمله نظام یافتگــی کنترلهای داخلی، 
رویکرد مناسب در ارزیابی کنترلهای داخلی، دانش و توانایی 
فنــی تهیه کنندگان گــزارش در حــوزه مالی و پشــتیبانی و 

مسئولیت خواهی مدیریت بستگی دارد.

در اصل گزارشــگری اثربخشــی کنترلهای داخلی چه 
تأثیری در کارکرد و عملکرد بنگاه دارد؟

فخاریان
صرف وجــود نظام کنترلهای داخلی کــه گاهی به صورت رفع 
تکلیف استقرار می یابد، اگر از اثربخشی الزم برخوردار نباشد، 
می تواند اطمینان کاذب ایجاد کرده و آثار زیانبار در بر داشــته 
باشــد. منظور از اثربخشــی کنترلهای داخلی این است که آیا 
هدفها و انتظارها از سیستم کنترلهای داخلی که در پیش بدان 

اشاره شد، تحقق یافته است یا خیر.

 بــه عبــارت دقیق تــر، در ارزیابی اثربخشــی کنترلهای 
داخلی باید به این پرسشــها پاسخ داد که آیا منابع سازمان 
به درســتی بهره بــرداری می شــوند، گزارشــهای مالی و 
عملکرد از قابلیت اتــکای الزم برخوردارند، از هدر رفتن 
منابــع، سوءاســتفاده و تقلب جلوگیــری به عمل می آید، 
ریســک و مخاطرات بنگاه به درستی شناسایی و مدیریت 
می شود و  در نهایت پیشبرد هدفها و استراتژیها به صورتی 
نظام مند پایش می شــود یا خیر. بدین اعتبار، اثربخشــی 
کنترلهای داخلی از ویژگیهای پراهمیت سیستم کنترلهای 

داخلی قلمداد می شود.

اجرای صحیح گزارشگری اثربخشی کنترلهای داخلی از 
سوی مدیریت، مستلزم چه پیش زمینه هایی است؟

فخاریان
در بیانی ساده، اجرای صحیح گزارشگری اثربخشی کنترلهای 
داخلی در گــرو رفع موانع و محدودیت هایی اســت که در راه 
اســتقرار و بهره برداری از سیســتم کنترلهای داخلی می تواند 
پدید آید که در پرســش پیشین به اجمال به آنها پرداخته شد. 
امــا به هرحال مدیریــت و تدابیر درون یک بنــگاه به تنهایی 
نمی توانــد اجرای صحیح گزارشــگری اثربخــش کنترلهای 

داخلی را تضمین کند.
در این جهــت انتظارها و مطالبه هــای مراجع قانون گذار و 
نگاه و رسیدگی کارشناسانه همراه با استقالل رأی حسابرسان 

داخلی و مستقل نیز تأثیرگذار خواهد بود.

آیا گزارشــگری مدیریــت در مورد کنترلهــای داخلی 
و اظهارنظر حســابرس نســبت به گــزارش مزبور در 
مورد همه شــرکتها باید رعایت شــود و یا شــرکتهای 

کوچک ومتوسط از آن معافند؟

فخاریان
در این مورد بیش از آنکه مقیاس و بزرگی وکوچکی شــرکت ها 
مطرح باشــد، ماهیت و ساختار آنها را باید مالک قرار داد. در 
شــرکتهایی که خانوادگی و به اصطالح در قالب کســب وکار 
فامیلی (Family Business) اداره می شــوند و یا موضوع 
ســاده و تعریف شده کسب وکار را پیشــه کرده اند، در قیاس با 
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شــرکتهای با کســب وکار پیچیده، همراه با تعدد موضوعهای 
فعالیــت و محصول، پراکندگــی جغرافیایی، وجود چرخه های 
وســیع کســب وکار )خرید، تولید، انبارداری، شــبکه فروش، 
وصول مطالبــات و غیــره(، و ذینفع های بیرونــی متعدد، از 
اهمیت کمتری برخوردار است. اگر حتی مقیاس و حجم بنگاه 
را نیز در نظر داشــته باشیم، باید شرکتهای کوچک را جدا کنیم 
و دیگر عواملی که به شــرح یادشده بدانها اشاره شد را در نظر 
بگیریم. در این صورت، رعایت گزارشگری در مورد شرکتهای 

بزرگ و متوسط ضروری و سودمند است.

آیا گزارش مدیریت نسبت به کنترلهای داخلی می تواند 
مستندی برای شناســایی نقاط ضعف کنترلهای داخلی 

باشد؟

فخاریان
ارزیابی نقاط قوت و ضعف کنترلهای داخلی یک امر تخصصی 
و حرفه ای اســت که در اصل باید به وسیله حسابرسان داخلی 
انجام یابد. بــا توجه به پیچیدگی و تخصصــی بودن ارزیابی 
کنترلهــای داخلی، ضوابط و مالحظه هــای گوناگونی ناظر به 
اســتقرار و به کارگیری و ارزیابی اثربخشــی کنترلهای داخلی 
 ،(COSO) وجود دارد کــه از آن جمله می توان به مدل کوزو
اســتانداردهای حسابرســی داخلی و رویکرد ریسک محور در 
ارزیابــی کنترلهای داخلی اشــاره کرد. بنابراین مســتند قابل 
اتکا برای شناســایی نقاط ضعف کنترلهای داخلی، گزارشهای 
حسابرسان است. گزارش مدیریت نسبت به کنترلهای داخلی 
تنها وســیله ای برای انعکاس و آگاه نمــودن دیگر ذینفع ها و 
به ویــژه ســهامداران از وضعیت کنترلهای داخلی اســت که از 

سوی حسابرسان ارزیابی و تکمیل شده است.

گزارشگری مالی و افزایش کیفیت آن چه اهمیت و آثاری 
در عملکرد بنگاه دارد؟

فخاریان
گزارشــهای مالی به واســطه محتــوای اطالعاتــی ، اصول و 
اســتانداردها و نظام هــای کنترلی ناظر بر تهیــه و ارائه آنها از 
جایگاه محوری در مجموعه سیستم های اطالعاتی برخوردار 
اســت. عوامل اساســی همچون ســودمندی و مرتبط بودن، 

جامعیــت، قابلیــت اتکا، شــفافیت و بهنگام بودن گزارشــها 
در مجمــوع بیانگر کیفیت گزارشــهای مالی اســت. در عین 
حال گزارشــهای مالی از این جهت که گذشــته گرا و متکی به 
اطالعات تاریخی اســت و به لحاظ آنکه تنها در محدوده ارقام 
مالی به انعــکاس عملکرد بنگاه می پــردازد و جوانب کیفی را 

منعکس نمی کند، همواره مورد نقد قرار گرفته است. 
براساس این واقعیتها، کیفیت و سودمندی گزارشها می تواند 
بــا تدابیر و اقدامهایی از جمله افزودن شــاخص های غیرمالی 
و پیش بینی هــای مالی در کنار روایــت عملکرد و وضع و حال 

گذشته بنگاه به میزان زیادی ارتقا یابد.

ســازمان بورس و دیگر مراجع حرفه ای چه مساعدتی 
برای اجرایی شدن این کار می توانند انجام دهند؟

فخاریان
سازمان بورس به عنوان مهمترین رکن مقررات گذار و نظارتی 
بــازار ســرمایه که در جهــت ایجاد شــفافیت و حفــظ منافع 
سهامداران کوشــش می کند و مراجع حرفه ای، به ویژه جامعه 
حسابداران رسمی می توانند با اســتفاده از تجربه ها و راه های 
پیموده شــده بورس های کشــورهای پیشــرفته و انجمن های 
حرفه ای پیشــرو، به شرکتها در ارائه گزارشهای مالی براساس 
گزارشــگری جامع، کــه ضمن آن شــاخص های غیرمالی در 
گزارشــها مورد لحاظ قــرار می گیرد و اطالعاتــی مانند میزان 
پیشــبرد اســتراتژی ها، چگونگی مدیریت ریســک، رعایت 
مسئولیت های اجتماعی و سازوکارهای اتخاذشده برای استقرار 
و کارکرد حاکمیت شرکتی به ذینفع ها منعکس می شود، کمک 
کنند و به ارتقای کیفیت گزارشهای مالی یاری رسانند. الزامی 
شدن گزارشــگری بر مبنای مدل استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی (IFRS) گامی بلند در مسیر ارتقای کیفیت 
گزارشــهای مالی است که به حسب ضرورت باید حسابداران و 
حسابرسان شــرکت را با نحوه تهیه گزارشهای مالی براساس 

مدل مزبور آشنا و تجهیز کند.

از مشارکت شما سپاسگزاریم.




