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از اینکه فرصت دادید با شــما درباره موضوع مهم گزارشگری کنترلهای داخلی گفتگو داشته باشیم، سپاسگزاریم 

و از گفتگوی باز و صریح شما درباره مسائل مطرح شده استقبال می کنیم.
ابتکار ســازمان بورس و اوراق بهادار ایران برای ارتقای کنترلهای داخلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس 
ضمن آنکه اقدامی مثبت قلمداد شده اما، جزئیات آن که در دستورعمل و مقررات مرتبط با آن مطرح شده، بسیار 
بحث برانگیز بوده است. شما نیز از منتقدان آن به حساب می آیید که کوشش درخور توجهی برای بهبود این ابتکار 

به کار برده اید. ضمن طرح نکات اصلی مرتبط با این ابتکار، دیدگاهتان را با خوانندگان مجله در میان بگذارید.

شمس احمدی
به نظرم بهتر است بحث را محدود کنیم به کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی (ICFR)، چرا که گزارش هیئت مدیره 

در مورد کنترلهای داخلی و اطمینان بخشی نسبت به آن، فعاًل در هیچ کشوری، حتی امریکا هم مطرح نیست.
آنچه در حال حاضر در امریکا مطرح است، گزارش هیئت مدیره در مورد کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی براساس 
الزامات قانون ســاربنز آکســلی و همچنین ســازمان بورس و اوراق بهادار آن کشور و اطمینان بخشــی نسبت به آن گزارش 

براساس استاندارد 5 هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام (PCAOB) است.

گزارشگری کنترلهای داخلی:

 اقدام زودرس
 گفتگو با

آقای منصور شمس احمدی

عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران
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کنترلهــای داخلی حاکم بر گزارشــگری مالی عبارت اســت از 
کسب اطمینان معقول از:

• قابلیت اعتماد نسبت به گزارشهای مالی و رعایت استانداردهای 
حسابداری،

• نگهداری حسابها در سطوح معقولی از جزئیات و انعکاس دقیق 
و منصفانه آنها،

• ثبــت رویدادهــا طبق اســتانداردهای حســابداری و دریافت و 
پرداختها طبق مصوبات هیئت مدیره، و

• پیشگیری و یا کشــف رویدادهای مرتبط با تحصیل، استفاده و 
واگذاری داراییها، بدون تصویب هیئت مدیره.

کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی چه اجزایی را در 
برمی گیرد؟

شمس احمدی
اگــر مکعب معروف کــوزو را در نظر بگیریــد در کنترلهای داخلی 
حاکــم بر گزارشــگری مالی همه اجزای ســاختار کنتــرل داخلی 
)محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی، اطالعات و 
ارتباطات و پایش( برای رسیدن به هدف گزارشکری مالی مطرح 

می شوند.

در مقــررات امریکا چه تکالیفی در ارتباط با گزارشــگری 
کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برای هیئت مدیره 

و حسابرس در نظر گرفته شده است؟

شمس احمدی
فصل 404 قانون ساربنزآکسلی دو بخش دارد:

الف( گزارش ارزیابی مدیریت از مؤثر بودن کنترلهای داخلی حاکم 
بر گزارشگری مالی، و

ب( اظهارنظر حسابرسان نســبت به مؤثر بودن کنترلهای داخلی 
حاکم بر گزارشگری مالی.

اجرای قانون در امریکا به ویژه در مورد شــرکتهای با ارزش 
بــازار کمتر از 75 میلیــون دالر به دلیل هزینه بــر بودن، نبود 
رهنمود برای اجرا توسط مدیریت، و نبود استاندارد حسابرسی 
و رهنمود برای حسابرسان، از سال 2003 تا 2010، به تعویق 

افتاد.
براورد شده که هزینه های انطباق شرکتهای امریکایی با فصل 

404 قانون ساربنز آکسلی به طور متوسط حدود 1/9 میلیون دالر 
بوده است.

اجرای مقررات مربوط به گزارشگری کنترلهای داخلی حاکم 
بر گزارشگری مالی در امریکا چه تحوالتی را از سر گذرانده 

است؟

شمس احمدی
هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای سهامی عام تا کنون 
6 رهنمــود و بیانیه در مورد چگونگی رســیدگی و اظهارنظر 
نســبت به کنترلهای داخلــی حاکم بر گزارشــگری مالی، و 
ســازمان بورس و اوراق بهادار امریکا بیــش از 15 رهنمود 
و تفســیر برای چگونگی اســتقرار آن توسط مدیریت منتشر 

کرده اند.
با توجه به مشــکالت اجرای قانون ساربنزآکســلی در کشوری 
مثل امریکا که 76 ســال ســابقه حاکمیت شــرکتی و 43 ســال 
تجربــه کمیته حسابرســی دارد، ارائه گــزارش مدیریت در رابطه 
با کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشــگری مالی برای شــرکتهای با 
ارزش بازار کمتر از 75 میلیون دالر از ســال 2007 )یعنی 5 سال 
بعد از تصویب قانون( اجباری شد. در ضمن، این شرکتها از ارائه 

گزارش حسابرس نسبت به آن کنترلها معاف شدند.
در گزارشــی کــه در ســال 2012 از ســوی هیئت نظــارت بر 
حســابداری شــرکتهای ســهامی عام بــا بررســی 309 گزارش 
مؤسسه های حسابرسی بزرگ نســبت به کنترلهای داخلی حاکم 
بر گزارشگری مالی تهیه شده، آمده است که در مورد 15درصد از 
گزارشها شواهد کافی کسب نشده است و در 16درصد موارد نقص 
رســیدگی وجود داشته است و از جمله روش رســیدگی از باال به 

پایین، به درستی به کار گرفته نشده است.

گزارش هیئت مدیره در مورد

کنترلهای داخلی

و اطمینان بخشی نسبت به آن

در حال حاضر در هیچ کشوری

حتی امریکا هم مطرح نیست
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ایــن نکتــه را نیز بایــد اضافــه کنم که 
کنترلهای داخلی  به  گزارشــگری نســبت 
حاکم بر گزارشگری مالی و اطمینان بخشی 
نســبت به آن، تنها در امریــکا و آن هم با 
شــرایطی کــه گفته شــد وجــود دارد و در 

کشورهای دیگر رایج نیست.

فـــدراسیون بین المللی  بـرخـــورد 
حســابداران (IFAC) که بـــه نوعی 
مرجع تدوین استانداردهای بین المللی 
حسابرســی و اطمینان بخشی است 

چه بوده است؟

شمس احمدی
پاسخ  در  بین المللی حســابداران  فدراسیون 
به شــورای بیــن المللی گزارشــگری 
در  را  خــود  آمادگــی   (IIRC) یکپارچــه 
بــه   نســبت  اطمینان بخشــی  خصــوص 
گزارشــگری یکپارچه اعالم کــــرده است. 
بخــشی  داخـلی هم می تــواند  کنــترلهای 
از این گزارش باشد. اما چون چارچــوبهای 
و  توسعه  سازمان  جمـــله  از  متــــفاوتی 
همکاریهای اقتصادی (OECD)، برنامه 
پوشش   ،(GRI) جهانی  گزارشــگری 
وجود   (UNGC) ملل  ســازمان  جهانی 
و  یکپارچــه  گزارشــگری  محتــوای  دارد، 
چگونگی اطمینان بخشی نسبت به آن هنوز 

مشخص نشده است.

به طور مشــخص نظر شما درباره اقدام 
سازمان بورس چیست؟

شمس احمدی
با توجه به موارد یادشده اگرچه اقدام سازمان 
بــورس در این زمینه قابل تقدیر اســت، اما 
به نظر می رســد در شــرایط فعلــی گزارش 
هیئت مدیره در خصــوص کنترلهای داخلی 

حاکــم بر گزارشــگری مالــی و به خصوص 
گزارش حســابرس نســبت بــه آن معقول 

نباشد.
طبــق اســتاندارد 5 هیئت نظــارت بر 
حسابداری شرکتهای ســهامی عام، مؤثر 
نبودن کمیته حسابرسی موجب اظهارنظر 
مردود نسبت به کنترلهای داخلی حاکم بر 
گزارشــگری مالی خواهد شد. لذا، از آنجا 
که زمــان چندانی از تشــکیل کمیته های 
حسابرســی در کشــور نمی گــذرد و ایــن 
کمیته ها اکثراً مؤثر نبوده اند، اگر استاندارد 
یادشــده را الگــو قــرار دهیــم، گزارش 
حسابرس نسبت به کنترلهای داخلی حاکم 
بر گزارشــگری مالی باید به صورت مردود 

صادر شود. 
بیشتر شــرکتها در حال حاضر ساختار 
کنتــرل داخلی مؤثر و کارا، به ویژه محیط 
کنترلی مناســب ندارند. به نظر می رســد 
تا اصالح اساســی در ســاختار کنترلهای 
داخلی شرکتها و همچنین تدوین و انتشار 
استاندارد اطمینان بخشی، صدور گزارش 
حســابرس در این خصــوص امکان پذیر 

نباشد.
در نبود استاندارد حسابرسی و عدم آمادگی 
امکان پذیر  گزارشــی  شــرکتها اصال چنیــن 
نیســت. چون ســازمان چنین دســتورعملی 

ندارد.

امیدواریم کوششــهای سازمان بورس 
برای افزایش شــفافیت بــا هماهنگی 
ســازنده  نتایج  به  حســابداری  حرفه 

برسد. 

گزارشگری

 نسبت به

کنترلهای داخلی حاکم بر

گزارشگری مالی و

اطمینان بخشی

نسبت به آن

تنها در

امریکا وجود دارد

و

در کشورهای دیگر

رایج نیست




