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گفتگو با
آقای دکتر حسین کثیری

خوانندگان حســابرس از دیدگاه شــما درباره موضوع کنترلهای داخلی که متکی به مطالعه و تجربه طوالنی اســت، استقبال 
می کنند. گفتگو با شــما برای ما ارزشمند است و امیدواریم تداوم داشته باشد. گفتگو را با تعریف کوتاهی از سیستم کنترلهای 

داخلی و هدفهایی که این سیستم دنبال می کند، شروع کنیم.

دکتر کثیری
طبق تعریف کوزو (COSO)، سیســتم کنترل داخلی فرایندی اســت که از ســوی هیئت مدیره واحد تجاری، مدیریت و دیگر کارکنان آن 
برای کســب اطمینان معقول از دســتیابی به هدفهای سازمان مربوط به عملیات، گزارشگری و رعایت طراحی و مستقر می شود. هدفهای 
عملیاتی مربوط به اثربخشــی و کارایی عملیات، هدفهای گزارشــگری مرتبط با قابلیت اطمینان گزارشها )اعم از مالی و غیرمالی، درون و 
برون ســازمانی(، و هدفهای رعایتی مربوط به رعایت قوانین و مقررات عمومی و مقررات دســتورالعملهای حاکم بر واحد است. حفاظت از 

منابع سازمان نیز زیرمجموعه هدف اثربخشی و کارایی عملیات محسوب می شود.

با این تعریف، سیستم کنترل داخلی سازوکاری بسیار ســودمند برای شرکتهاست. چرا شرکتها در بهره برداری از آن مشکل 
دارند؟

رئیس هیئت نظار بانک مرکزی

گزارشگری درباره کنترلهای داخلی؛

ارزش آفرین
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دکتر کثیری
بهره بــرداری از سیســتم کنترل داخلی به هر حــال به عوامل 
متعددی بستگی دارد. به طور کلی موانع استقرار کنترل داخلی 

در ایران را می توان به عواملی که برمی شمارم نسبت داد:
1- نبــود، نابســندگی و ناکافی بودن سیســتمهای اطالعاتی 
به ویژه اســتقرار نیافتن سیســتمهای حســابداری مناسب، که 
موجب می شــود اطالعات و داده های مناســب بــرای اعمال 

کنترلها فراهم نشود؛
2- فزونی مخارج بر منافع، اینکه استقرار هر کنترلی با توجه به 

منافع آن در مقایسه با هزینه سنجیده می شود؛ 
3- نبود امکانــات نرم افزاری و ســخت افزاری از قبیل نیروی 
انســانی متخصص و فناوری مناســب و در بعضی موارد نبود 

دانش کافی در درک و شناخت فرایندها؛ 
4- وجود محدودیتهای ذاتی در هر سیستم کنترل داخلی از قبیل 
جعــل، تقلب، دورزدن و تخطی مدیریت، اشــتباه ها و قضاوت 

انسانی و تبانی از دیگر محدودیتهای کنترل داخلی است؛ و
5- همچنین رویدادهای برون ســازمانی که ممکن است تأثیر 
بااهمیتی در دســتیابی به هدفهای ســازمان کــه هدف اصلی 

کنترلهای داخلی است، داشته باشد.
 

چرا در بعضی از کشــورهای دنیا از اجرای این سازوکار 
استقبال نکرده اند؟

دکتر کثیری
به طور کلی بحث استقرار نظام کنترل داخلی مطلوب مورد توجه 
تمام کشــورها بوده اســت. آنچه که مورد پرســش اســت نحوه 
گزارشــگری کنترلهای داخلی به وســیله مدیریــت و اظهارنظر 
حسابرســان مســتقل نســبت به گزارش کنترل داخلی است که 
استاندارد حسابرسی شماره 5 هیئت نظارت بر حسابداری 
شــرکتهای ســهامی عام امریکا (PCAOB AS 5) آن را 
الزامی کرده و اســتانداردهای بین المللی حسابرســی در بخش 
خدمــات حسابرســی در حال حاضــر الزامی به گزارشــگری 
جداگانه در مورد کنترل داخلی ندارد و رویکرد گزارش یکپارچه 

را استفاده کرده است.
 

برای اینکه مدیریت شــرکت بتواند درباره اثربخشــی 

کنترلهای داخلی گزارش بدهد، آیا مقدماتی الزم است؟ 
چه پیش زمینه هایی برای گزارشگری اثربخشی کنترلهای 

داخلی مطرح است؟

دکتر کثیری
اولیــن پیش زمینه اعتقاد به پاســخگویی و شــفافیت در عمل 
می باشــد. طراحــی و اســتقرار کنترلهای داخلــی اثربخش از 

وظایف مدیریت هر سازمان است.
در مرحلــه نخســت مدیریت باید سیســتم کنتــرل داخلی 
اثربخشی را طراحی و مستقر کند و در مرحله بعدی در گزارشی 
به ذینفعــان اطمینان دهد که سیســتم کنتــرل داخلی موجود 
اثربخش است و حسابرس مســتقل نیز با اظهارنظر نسبت به 
ایــن گزارش اطمینان دهد که سیســتم کنتــرل داخلی موجود 
اثربخش می باشد و با اظهارنظر نسبت به این گزارش به ارزش 
آن بیافزاید. پس گزارشــگری صحیح کنتــرل داخلی در ابتدا 
مستلزم استقرار کنترل داخلی مناسب در واحد اقتصادی است و 
تا زمانی که سیستم کنترل داخلی مناسب استقرار نیافته همواره 
این گزارش با چالش روبه روست؛ زیرا مدیریت در این گزارش 
باید نقاط ضعف بااهمیت و نارســاییهای عمده سیســتم کنترل 
داخلی را افشــا کند که در عمل در صورت نبود پاســخگویی و 

شفافیت و تضاد منافع، اقدام به این کار نخواهد کرد.

چه نوع شــرکتهایی به طور معمول مشمول گزارشگری 
مدیریت در مورد کنترلهای داخلی و اظهارنظر حسابرس 

نسبت به گزارش هستند؟

دکتر کثیری
در حال حاضر در ایران شــرکتهای بورس مشمول هستند. در 
امریکا نیز شــرکتهای بزرگ مشمول هستند اگرچه منعی برای 
این گزارشــگری در مورد شــرکتهای متوســط وکوچک وجود 

ندارد.
به هر حال گزارش نســبت به کنترل داخلی مزایایی دارد که 
می تواند به وسیله شــرکتهای کوچک ومتوسط هم انجام شود. 
مدیریت به وســیله این گــزارش به ذینفعان اعــالم می کند که 
سیســتم کنترل داخلی هم به لحاظ پیشــگیری و هم کشف و 
اصالح نارســاییها و نقاط ضعف، به ویژه تقلبها و سوءجریانها، 
اثربخش است؛ اگرچه دارای محدودیتهای ذاتی نیز می باشد.
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اولین پیش زمینه برای گزارشگری اثربخشی کنترلهای داخلی

 اعتقاد به پاسخگویی و شفافیت

در عمل است

چه ضرورتی برای اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش 
مدیریت در مورد کنترلهای داخلی وجود دارد؟

دکتر کثیری
اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش مدیریت در مورد کنترلهای 
داخلی با هدف »اطمینان بخشی« به آن صورت می گیرد. به عبارتی 
حســابرس نســبت به این »اظهاریه مدیریت« که سیستم کنترل 
داخلی )کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی( اثربخش است 
و نقاط ضعف بااهمیتی نــدارد، اطمینان می دهد و در صورتی که 
نقاط ضعف بااهمیت در کنترلهای داخلی وجود داشــته و مدیریت 
آن را در گزارش یادشــده مطرح نکرده باشــد، حسابرس گزارش 

خود را به شکل مشروط یا مردود ارائه می دهد.

آیا اصــول خاصی در شــکل گزارش مدیریت نســبت 
بــه کنترلهای داخلــی ناظر بر گزارش مالــی و گزارش 

حسابرس مستقل باید رعایت و در نظر گرفته شود؟

دکتر کثیری
شــکل گزارش مدیریت نســبت بــه کنترل داخلــی و گزارش 
حسابرس مســتقل نسبت به آن را اســتانداردهای حسابرسی 
تعیین می کنند. در حال حاضر اســتاندارد حسابرسی شماره 5 
هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام امریکا  این 
نحوه گزارشــگری را مشخص کرده اســت. اما استانداردهای 
بین المللــی حسابرســی و خدمات اطمینان بخشــی در بخش 
خدمات حسابرســی در مورد آن ســکوت کرده است. سازمان 
بورس و اوراق بهادار نیز براســاس مطالعه های تطبیقی، فرم 
گزارشــگری مدیریت نســبت به کنترلهای داخلی را مشخص 
کرده، اما در مورد گزارشــگری حسابرســی نســبت به آن فرم 
خاصی را مشــخص ننموده و تنها به این موضوع اشــاره کرده 

اســت که حسابرس در بخش سایر قوانین و الزامات در گزارش 
خود به این گزارش اشاره کند.

بــه هر حــال آنچه باید در شــکل گزارش مطرح شــود هدف از 
ارزیابی کنترل داخلی، حدود ارزیابی، محدودیتهای کنترل داخلی، 
چارچوب مورد اســتفاده  ارزیابی و در نهایت اظهارنظر نســبت به 
اثربخشــی کنترلهــای داخلی اســت و در صورتی کــه نقاط ضعف 
بااهمیتی در کنترلهای داخلی مشاهده شده باشد به آن اشاره شود.

گزارش مدیریت نســبت به کنترلهای داخلی، در شکلی 
که متداول اســت، آیا تصویر کاملی از تمام نقاط ضعف 

کنترلهای داخلی ارائه می کند؟

دکتر کثیری
در گزارش مدیریت نســبت به کنترلهای داخلی تنها نقاط ضعف 
بااهمیت گزارش می شود. از اینرو این گزارش دربرگیرنده تمامی 
نقاط ضعف مشاهده شــده نیســت تا بتوان به آن استناد کرد. در 
ضمن طبق رویه موجود، نقاط ضعف بااهمیت کنترلهای داخلی 
نیز محدود به کنترلهای داخلی حاکم )ناظر( بر گزارشگری مالی 
است و در شرایط موجود دربرگیرنده تمامی نقاط ضعف کنترلهای 

داخلی نیست.

در اولین پرســش این گفتگو اشــاره کردید که یکی از 
اطمینان معقول  کنترل داخلی کســب  هدفهای سیستم 
از قابلیت اطمینان گزارشــهای شرکت است. اگر ممکن 

است درباره این مفهوم بیشتر توضیح دهید.

دکتر کثیری
هدف گزارشــگری مالــی و صورتهای مالــی در مرکز ثقل آن 
عبارتست از »ارائه اطالعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره 
وضعیت مالــی، عملکرد مالــی و انعطاف پذیــری مالی واحد 



41
13

94
ور 

ری
شه

  7
8 

ره
ما

ش

تجاری که برای طیفی گســترده از استفاده کنندگان صورتهای 
مالــی در اتخاذ تصمیمهای اقتصادی مفید واقع شــود.« برای 
اینکه گزارشــگری و صورتهای مالی در تصمیمهای اقتصادی 
مفید واقع شــود باید از ویژگیهای کیفــی از جمله »درخور اتکا 
بودن«، »مربــوط بودن«، »قابل فهم بودن«، »قابل مقایســه 
بــودن« و »به موقع بــودن« برخــوردار بوده و اســتانداردهای 
حســابداری در مورد آن به کار گرفته شــده باشــد. اما به لحاظ 
تضــاد منافع، پیچیدگی، دور از دســترس بــودن و پیامدهای 
اقتصادی بااهمیت، صورتهای مالی ممکن اســت دربرگیرنده 
تحریف بااهمیت )اشــتباه یا تقلب( باشد و نیاز به فرد مستقلی 
به نام حســابرس اســت که این اطمینــان بالقــوه را بدهد که 
صورتهای مالی طبق اســتانداردهای حســابداری تهیه شده و 
عاری از تحریف بااهمیت اســت. ایــن اطمینان دهی در واقع 
منجر به افزایش کیفیت اطالعات مالی شده و برای آن »ارزش 

مضاعف« ایجاد می کند.
به طور کلی یکی از معیارهای کیفیت گزارشگری مالی رعایت 
استانداردهای حســابداری و دیگری نبود تحریف بااهمیت در 
آن اســت. اگر منظور، کیفیت گزارشــگری مالی کنترل داخلی 
باشد، مشــابه مورد یادشــده، اطمینان دهی به این گزارش از 

سوی حسابرس مستقل به »ارزش« آن می افزاید.

و  حسابرســی  بین المللــی  اســتانداردهای  هیئــت 
اطمینان بخشی، خدمات اطمینان بخشی درباره کنترلهای 
داخلی را مجــزا از خدمات حسابرســی قلمداد می کند. 

منطق این رویکرد چیست؟

دکتر کثیری
شــاید علت اتخــاذ این رویکرد آن باشــد که حسابرســان طبق 
اســتانداردهای حسابرســی، ملزم به ارزیابــی کنترلهای داخلی 
مالی برای تعیین ریسک کنترلی و تعیین میزان، حدود و ماهیت 
آزمونهای محتوا هســتند و در اســاس ارزیابی سیســتم کنترل 
داخلی مالی بخشــی از فرایند حسابرســی را تشــکیل می دهد. 
نتایج آن را نیز به نوعی در گزارش حسابرســی و یا نامه مدیریت 
)با توجه اهمیت( مطرح می کنند. بنابراین گزارشگری کنترلهای 
داخلــی مالی به طور جداگانه ضرورت ندارد و چنانچه این گزارش 
جداگانه به وســیله واحد درخواست شــود جداگانه با عنوان سایر 

خدمات اطمینان بخشــی ارائه می شود که در قبل هم به نوعی در 
قالب دیگر خدمات اطمینان بخشی انجام می شده است.

عیبهای این رویکرد آن اســت که حسابرس مستقل نسبت 
بــه کنتــرل داخلــی اظهارنظر مســتقلی نمی کنــد و از دیدگاه 
استفاده کنندگان مشخص نیست که سرانجام وضعیت اثربخشی 
کنتــرل داخلی واحد اقتصادی در چه وضعیتی قرار دارد. مزیت 
آن نیز کاهش مســئولیت حسابرسان نســبت به کنترل داخلی 
است زیرا نسبت به آن اظهارنظر مستقلی نمی کنند. به عبارتی 
دامنه مســئولیت حسابرســان تنها محدود بــه ارزیابی کنترل 
داخلی با هدف »مدیریت ریسک حسابرسی« است و نه با هدف 

اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی.
 

آیا تکلیف معین شــده به وســیله بورس اوراق بهادار برای 
گزارشگری حســابرس درباره کنترلهای داخلی با چارچوب 
تعیین شده در استانداردهای حسابرسی ایران مطابقت دارد؟

دکتر کثیری
به نظر اینجانب سازمان بورس الزام به گزارشگری درباره کنترل 
داخلــی را نه از ُبعد اســتانداردهای حسابرســی بلکه از دیدگاه 
»رعایت الزامات مقرراتی و قانونی« مطرح کرده است. سازمان 
بورس در1391/2/16 »دســتورعمل کنتــرل داخلی« و در پی 
آن در اســفندماه همان ســال بخشــنامه ای برای حسابرسان 
معتمد بورس درباره رعایت این دستورعمل انتشار داده است. 
مانند هر الزام دیگر بورس، مانند افشــای معامالت اشخاص، 
حسابرســان معتمد بورس مشــابه دیگر مقررات تعیین شده از 
سوی این ســازمان در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس، 
ملزم هســتند در بخش الزامات و مقررات گزارش خود، نسبت 
بــه اینکه واحد مورد رســیدگی این الزام )دســتورعمل کنترل 
داخلی( را رعایت نموده یا خیر اظهارنظر و رعایت نکردن آن را 
گزارش کنند. بنابراین بورس از حسابرسان نخواسته که نسبت 
بــه کنترلهای داخلــی اظهارنظر کنند بلکه از آنها خواســته که 
رعایت یا رعایت نکردن مفاد این دســتورعمل را گزارش کنند 

که منطقی به نظر می رسد.

از شرکت شما در گفتگو و طرح دیدگاهتان درباره مسائل 
مورد بحث، سپاسگزاریم.




