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مقدمه
بازار سرمایه به عنوان موتور محركه اقتصاد بر محور اطالعات قرار دارد. جریان درست 
اطالعات در این بازار منجر به تصمیم گیری صحیح و منطقی ازس��وی مشاركت كنندگان 
می ش��ود و در نهایت، توس��عه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را به ارمغان می آورد. گزارش��های مالی مهمترین منابع اطالعاتی است كه 
هدف آن فراهم كردن اطالعات الزم برای تصمیم گیریهای اقتصادی بوده و بخش اعظمی از نیاز اطالعاتی بازار سرمایه را تأمین می كند. 

متأس��فانه در س��الهای پایانی قرن بیس��تم میالدی و در آس��تانه ورود به قرن بیس��ت و یكم، ورشكستگی شركتهای 
عظیمی نظیر انرون، وردكام، آدلفی، سیسكو، لیوسنت و زیراكس، سیستم گزارشگری مالی را با بحران مواجه كرد. 
ورشكستگی چنین شركتهایی باعث نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی حسابداری و گزارشگری مالی شد؛ به طوری 

كه درموارد متعدد از این رویدادها به عنوان رسوایی حسابداری یاد شد. اما این خاتمه كارنبود، بلكه سیستم گزارشگری 
مالی به دلیل خدش��ه دار شدن اعتبار آن، همواره در جلب اعتماد عمومی با بحرانهایی مواجه شد )بولو، 1386(. افزایش شمار تقلبها 

كه با ورشكس��تگی ش��ركتهای بزرگ در هم آمیخته بود، نگرانیهایی را درباره كیفیت گزارش��های مالی به همراه داشت. حرفه حسابداری 
و حسابرس��ی ب��رای چاره جویی در این خصوص به تدبیر راهكارهایی همت ك��رد. از جمله كنگره امریكا كمیته خاصی را مأمور این قضیه 
و یافتن راهكارهای مقابله با فس��اد و تقلب نمود كه باعث ایجاد قانون س�اربنز اکس�لی1 شد. این قانون، موجب پیدایش مرجع نظارتی 
قدرتمندی به نام  هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام2 برای نظارت بر حرفه حسابداری و حسابرسی شد. وظیفه این 
 هیئت تهیه اس��تانداردهای جدید حسابرس��ی، تعیین اصول حسابداری مورد نیاز، تدوین استانداردهای كنترل كیفیت حسابرسان و انتشار 
آیین  رفتار حرفه ای اس��ت. این نقش بس��ی فراتر از نقش سایر مرجعهای نظارتی قبلی بوده و نیازمند بهبود و گسترش ارتباط میان كمیته 

 .(Cohen et al., 2007) حسابرسی و حسابرسان مستقل است
ال یحه یادش��ده كار مش��اوره ای را كه مؤسس��ه های حسابرس��ی مجازند برای صاحبكاران انجام دهند، محدود می كند. افزون بر آن، 
ال یحه مذكور، ش��ركتهای فهرست ش��ده در بورس اوراق بهادار نیویورک را ملزم می كند در گزارشهای ساال نه، گزارش جداگانه ای درباره 
ارزیابی اثربخش��ی كنترلهای داخلی ش��ركت ارائه كنند. حسابرسان مستقل باید ارزیابی هیئت مدیره شركت از كنترلهای داخلی را گواهی 
و گزارش كنند و مدیرعامل و مس��ئول امور مالی ش��ركتها باید تصریح كنند كه گزارشهای مالی شركت وضعیت مالی و عملیات شركت را 
به طور منصفانه ارائه كرده و اطالعات مهم حذف نشده است. همچنین، حسابرس مستقل باید گزارشی دربرگیرنده اظهارنظرهای خود 
در مورد اثربخش��ی كنترلهای داخلی برای گزارش��گری مالی ارائه كند. اگر حسابرس و مدیریت به این نتیجه رسیدند كه ضعف با اهمیتی 
وجود دارد، پیشنهادهایی از سوی حسابرس ارائه می شود كه بیانگر ماهیت ضعفهای با اهمیت كنترلهای داخلی است. درنتیجه، در حال 

حاضر سه شخصیت مدیران شركتها، حسابرسان مستقل و كمیته حسابرسی به صورتهای مالی اعتبار می دهند.
در این مقاله قصد بر آن است تا اهمیت نظام راهبری بنگاه و روابط متقابل كمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی و حسابرس مستقل در بهبود كیفیت 

گزارشگری مالی به تفصیل شرح داده شده و در آخر پیشنهادهایی در رابطه بر بهبود روابط فوق و در نتیجه بهبود كیفیت گزارشهای مالی بیان شود.

اهمیت نظام راهبری بنگاه و روابط متقابل کمیته 
حسابرسی، حسابرسی داخلی و حسابرس مستقل

در بهبود کیفیت گزارشگری مالی
  محمود پیوندی
         فاطمه خرم
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کیفیت گزارشهای مالی
كیفی��ت گزارش��گری مال��ی عب��ارت اس��ت از دق��ت اطالعات 
گزارش  ش��ده برای تش��ریح بهت��ر عملیات ش��ركت. در عمل، 
اطالعات مربوط به جریان وجه نقد ش��ركت از جمله اطالعات 
موردعالق��ه س��رمایه گذاران اس��ت. ای��ن تعری��ف از كیفی��ت 
گزارشگری مالی منطبق بر تعریف هیئت تدوین استانداردهای 
حسابداری است كه عنوان می كند یكی از هدفهای گزارشگری 
مال��ی، آگاه كردن اعتباردهندگان و س��رمایه گذاران بالقوه برای 
كم��ک به تصمیم گیری منطقی و ارزیابی جریان وجه نقد مورد 

.(Biddle & Hillary, 2009) انتظار شركت است

حسابرس داخلی
تعام��ل و روابط حرفه ای حسابرس��ان داخلی به عن��وان یكی از 
قس��متهای مهم س��ازمان با دیگر مدی��ران، عامل مهمی برای 
دس��تیابی ب��ه هدفه��ای حسابرس��ی داخل��ی و در مرحل��ه بعد، 
بهره مند شدن سازمان از آن است. به طور كلی حسابرسی داخلی 
طراحی و اثربخش��ی سیس��تم كنترل داخلی را ارزیابی می كند. 
یک سیس��تم كنترل داخلی كه از طراحی خوب برخوردار باشد، 
اطمین��ان می دهد كه هدفهای س��ازمان ب��ا هزینه های معقولی 
انجام خواهد شد. منظور از سیستم كنترلی كارا، سیستمی است 

كه آنچه را در هر مرحله طراحی مدنظر بوده به انجام برساند.

حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی
كمیته حسابرس��ی به منظ��ور اجرای وظیف��ه نظارتی هیئت مدیره 
به ویژه در زمینه های مرتبط با كنترلهای داخلی، مدیریت ریسک، 
گزارشگری مالی و فعالیتهای حسابرسی تشكیل شده است. وجود 
كمیته حسابرسی كه متش��ّكل از اعضای غیرموظف هیئت مدیره 
برای نظارت بر وظیفه ها و مسئولیتهای حسابرسی داخلی است، 
اس��تقالل حسابرس��ان داخلی را افزایش می ده��د و هرچه پیوند 
كمیته حسابرس��ی و واحد حسابرس��ی داخلی قویتر باشد، تأمین 
اس��تقالل و در نتیج��ه واقع بین��ی و یا حفظ بیطرفی حسابرس��ان 

داخلی در عملیات حسابرسی و گزارشگری، بیشتر خواهد شد. 
كمیته حسابرس��ی، مس��ئولیت نظ��ارت بر اس��تخدام، ترفیع 
و حق��وق و مزای��ای رئی��س حسابرس��ی داخل��ی و همچنی��ن، 
ش��كل گیری عملیاتی واحد حسابرس��ی داخلی را به عهده دارد. 

روشها، استانداردها و دستورالعملهای حسابرسی نیز باید به تأیید 
و تصویب كمیته حسابرسی برسد. هدف كمیته حسابرسی كمک 
به هیئت مدیره در انجام مس��ئولیتهای نظارتی است تا نسبت به 

موارد زیر اطمینان به دست آید )خلیل ارجمندی، 1389(:
الف- شایستگی و استقالل حسابرسان مستقل،

ب- رعایت قوانین و مقررات الزم االجرا،
ج- درستی صورتهای مالی، و

د- عملكرد صحیح حسابرسی داخلی و حسابرسان مستقل.  
نگرانی اصلی كمیته حسابرس��ی این اس��ت كه اگر مدیریت، 
كنترله��ای داخلی و اصول پذیرفته ش��ده حس��ابداری را رعایت 
نكند، حتی با بهترین تالش��های خود نمی توانند از گزارشهای 

(Nashwa, 2003) مالی جعلی جلوگیری كنند

حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل
اتكا بر كار حسابرسان داخلی باعث صرفه جویی در هزینه و ارائه 
خدمات بیش��تر به صاحبكار با همان هزینه می ش��ود. استفاده 
بهین��ه از كار حسابرس��ی داخل��ی می تواند كارایی و اثربخش��ی 
حس��ابرس مس��تقل را بهبود داده و ارزش حسابرسی داخلی را 
برای صاحبكار افزایش دهد )نیكبخت و معاذی نژاد، 1387(.

حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی
حس��ابرس داخلی ش��ركت در فراین��د حاكمیت ش��ركتی نقش 
مؤثری دارد؛ همان طور كه در قانون س��اربنز اكس��لی مشخص 
ش��ده است. راهبری مؤثر از داخل ش��ركت و نه از خارج شروع 
می شود. حسابرس داخلی، مهمترین شریک در راهبری مؤثر 
شركت و بهبود كیفیت گزارشگری مالی است؛ چون زمان كافی 

برای بررسی جزئیات هر گزارشگری مالی را دارد.
حسابرس��ان داخلی در محیط تجاری امروز، دامنه وسیعی از 
اطالعات مربوط به فعالیتهای مالی و عملیاتی سازمان را برای 
مدیریت تهیه می كنند كه اثربخشی، كارایی و صرفه اقتصادی 
 (Rezaee, فعالیته��ا و عملك��رد مدیری��ت را بهبود می بخش��د

 .1996)

در چارچوب كمیته حسابرس��ی، حسابرس��ی داخلی از طریق 
موارد زیر در حاكمیت شركتی مشاركت می كند:

• ارائه بهترین نظرهای كاربردی درباره كنترلهای داخلی،
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 (Rezaee تهیه اطالعات درباره فعالیتهای متقلبانه و ناهنجار •
،& Lander, 1993)

• انج��ام حسابرس��ی س��االنه و گ��زارش نتای��ج آن ب��ه كمیت��ه 
حسابرسی، و

• تشویق كمیته حسابرسی برای انجام بازبینی دوره ای فعالیتها 
و عملیات س��ازمان و مقایس��ه آن با عملیات برنامه ریزی ش��ده 

.(Sawyer, 2003)

از ط��رف دیگر، كمیته حسابرس��ی كارامد ب��ا ایجاد محیطی 
مس��تقل و پش��تیبان، موقعیت حسابرس��ی داخل��ی را تقویت و 
 (Karagiorgos et اثربخش��ی كنترل داخلی را بررسی می كند

.al., 2010)

حسابرسی داخلی یكی از حلقه های زنجیره ارزش آفرینی در 
سازمانهای نوین اس��ت كه در چارچوب نظام راهبری شركتی، 
نق��ش مهمی در توس��عه پایدار ش��ركت ایفا می كن��د )مدیریت 
حسابرس��ی داخل��ی ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران، 1387(. از 
جمع بندی مطالب باال مش��خص اس��ت كه حسابرس��ی داخلی 
خدمات��ی به مدیریت ارائه می كند ك��ه در انجام وظایف به مدیر 
كم��ک كرده و نق��ش تعیین كننده و مش��وقی در انجام حاكمیت 

شركتی كارامد دارد.

حسابرس داخلی و کیفیت گزارشهای مالی
با توجه به تمایل حسابرسان مستقل برای اتكا بر كار حسابرس 
داخل��ی، ال��زام كمیته حسابرس��ی ب��ه ارزیابی كیفی��ت عملكرد 
حسابرس داخلی و بحث در مورد كفایت استفاده از حسابرسان 
داخل��ی به عن��وان بخش��ی از حسابرس��ی صورته��ای مالی، از 
اهمیت بیش��تری برخوردار است. اگر چه  این موضوع به صورت 
مستقیم از سوی گروه مش��ورتی مورد بررسی قرار نگرفته، اما 
گوی��ای این مطلب اس��ت كه روابط حس��ابرس داخلی می تواند 
 (Cohen et بر كیفیت كلی فرایند گزارش��گری مالی  اثر بگذارد

.al., 2007)

حسابرس مستقل
اظهارنظر حسابرس

محصول نهایی حسابرسی مستقل، اظهارنظر صریح حرفه ای 
اس��ت كه نسبت به مطلوبیت صورتهای مالی از تمام جنبه های 
بااهمیت در انطباق با اصول و اس��تانداردهای حسابداری انجام 
می شود. اظهارنظر به نتیجه گیری و نظر صریح درباره مجموعه 
صورته��ای مالی گفته می ش��ود )كمیته تدوین اس��تانداردهای 

حسابرسی، 1386(. 

گزارشهای مالی

مهمترین منابع اطالعاتی است که

هدف آن فراهم کردن اطالعات الزم برای

تصمیم گیریهای اقتصادی بوده و

بخش اعظمی از نیاز اطالعاتی بازار سرمایه را

تأمین می کند
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و او را در جایگاه مس��ئول ارائه مجموعه ای ازخدمات مشخص 
ق��رار می دهند. در راس��تای انجام وظای��ف نمایندگی، مدیران 
باید در م��ورد نحوه به كارگی��ری منابع اقتص��ادی تحت كنترل 
خود، در برابر مالكان پاسخگو باشند و گزارشگری مالی از ابزار 

مهم پاسخگویی محسوب می شود.
راهبری شرکت

نظام راهبری مجموعه ای از فرایندها و س��اختارهایی است كه 
از سوی هیئت مدیره به منظور آگاهی دادن، هدایت، مدیریت و 
نظارت بر فعالیتهای سازمان برای تحقق هدفهای تعیین شده، 
ایجاد می ش��ود )اس��تانداردهای حسابرس��ی داخلی، 1387(. 
راهبری ش��ركت، ش��الوده گزارش��گری مالی با كیفیت اس��ت. 
تص��ور گزارش مالی خوب از س��ازمانی با س��اختار راهبری بد، 
دش��وار است. بنابراین، پیشرفت های صورت گرفته در راهبری 
شركت، به طور مستقیم در ارتقای گزارشگری مالی به سطحی 

باالتر تأثیرگذار است.

کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشهای مالی
كمیته حسابرس��ی در فرایند گزارش��گری مالی برای به دس��ت 
آوردن طی��ف گس��ترده ای از اطالع��ات مبتن��ی ب��ر واقعیت و 
قضاوت، به مدیریت ش��ركت و حسابرس��ی مس��تقل وابس��ته 
اس��ت. گزارش��گری مالی بی كیفیت می تواند از شكس��ت یک 
كمیته حسابرسی برای سئوال در مورد انتخاب مدیریت درمورد 
روش��های حس��ابداری ناش��ی ش��ود. كمیته حسابرسی جهت 
تضمین هیئت مدیره و س��هامداران نسبت به اینكه صورتهای 
مالی شركت و رویه های حسابداری مورد استفاده دارای كیفیت 
و دقت هستند در نظر گرفته نشده است و برای این كار مجهز 
هم نشده است. این كمیته هیچ زمانی برای نظارت بر جزئیات 
در گزارش��گری مالی، طراحی و پیاده سازی یک سیستم قوی 
كنترله��ای داخلی، ب��رای جلوگی��ری از گزارش دهی ضعیف، 
ندارد. افزون بر این، مدیران كمیته بیشتر اوقات دارای روابط 
نزدیک با هیئت مدیره ب��وده و عضو متقابل هیئتهای یكدیگر 
هس��تند و تمای��ل به انتق��اد از یكدیگر ندارند. ب��ا توجه به این 
عوام��ل، اس��تفاده از كمیته های حسابرس��ی به عن��وان ابزاری 
 (Nashwa, برای اداره امور ش��ركتها، مؤثر واقع نخواهد ش��د

.2003)

کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل 
مسئولیت اولیه كمیته حسابرس��ی به كار گماردن و نظارت بر كار 
حسابرس مس��تقل اس��ت. برای این منظور الزم است خدمات 
حسابرس��ی و غیرحسابرس��ی و كار با حسابرس از قبل مشخص 
ش��ود تا از كیفیت باالی خدمات ارائه ش��ده به وسیله حسابرس، 
اطمینان پیدا ش��ود. تمركز كمیته های حسابرسی كارا، بر دقت و 
شفافیت صورتهای مالی، اثربخشی كنترلها و كیفیت كار حسابرس 
است. كیفیت حسابرسی، حق الزحمه های حسابرسی، استقالل 
حس��ابرس و خدمات غیرحسابرسی، از جمله موضوعهای مورد 
 (Cohen et بحث در عملكرد كاری حس��ابرس مس��تقل اس��ت
(al., 2007. از این رو، كمیته حسابرس��ی استقالل حسابرس را 

تقویت می كند. در واقع، حسابرس در صورتی كاراتر، اثربخش تر 
و مس��تقل تر است كه كمیته حسابرسی مسئول انتصاب و تعیین 
 .(Zulkarnain et al., 2007) حق الزحمه های حسابرس باشد
همچنین باید اذعان كرد كه كمیته حسابرسی هرگونه اختالف نظر 
 (Van der بین حسابرس مس��تقل و مدیریت را برطرف می كند

.Nest, 2008)

باید خاطر نشان شد كه اختیارها و قضاوت ذهنی دارای تأثیر 
بر كیفیت گزارشگری مالی اس��ت؛ مدیریت نیاز به قضاوتهای 
مالی منصفانه دارد و كمیته های حسابرسی، جایگزین این نیاز 
نیس��ت. در نتیجه هر دوی حسابرس��ان داخلی و مس��تقل باید 
گزارش��های مالی را قضاوت و ارزیابی كنند. گزارشگری مالی با 
كیفیت باال تنها می تواند از رابطه های مؤثر میان نظام راهبری، 
حسابرس��ان داخلی و مس��تقل و تعیین كنندگان استاندارد ایجاد 
 ش��ود. آنها باید با هم كار كنند تا گزارشگری مالی با كیفیت باال 

(Nashwa, 2003) را كه بازار سرمایه نیاز دارد فراهم كنند

مدیریت شرکت
مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی

مدی��ران، نمایندگانی هس��تند كه از س��وی مال��كان واحدهای 
اقتصادی به منظورمدیریت منابع آنها برای كسب بیشترین رفاه 
منصوب می شوند. این ارتباط بین مالكان و نمایندگان، رابطه 
نمایندگ��ی نامیده می ش��ود. به عبارت دیگ��ر، رابطه نمایندگی 
قراردادی اس��ت كه به موجب آن، اف��راد و گروههای مختلف، 
فرد یا گروهی را به عنوان مباشر یا نماینده خود انتخاب می كنند 
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کمیته حسابرسی، حاکمیت شرکتی و کیفیت 
گزارشهای مالی

بررسی رابطه بین حاكمیت و معیارهای مهم  كیفیت گزارشگری 
مالی، مانند مدیریت س��ود و تجدی��د ارائه، به درک بهتر بهبود 
كیفیت گزارش��گری مالی از س��وی كمیته حسابرسی و روابط با 
هیئت مدیره منجر می ش��ود. تصمیمهای جسورانه3 مدیریت 
 (Cohen ممكن اس��ت تجدید ارائه س��ود  را در پی داشته باشد
(et al., 2007. از ای��ن رو، رواب��ط بی��ن حسابرس��ان و كمیته 

حسابرس��ی برای كاهش احتمالی چنین تصمیمهایی ضروری 
اس��ت. از س��وی دیگر، تحقیقهای انجام شده در این خصوص 
نش��ان می دهند كه تشویق و ترغیب كمیته حسابرسی از طریق 
برقراری نظام پاداش، باعث می ش��ود تا تقاضا برای نظارت بر 
فرایند گزارش��گری مال��ی افزایش یابد و كیفیت حسابرس��ی و 
.(Engel et al., 2010) تخصص كمیته حسابرسی بهبود یابد

از جمله مباحث مطرح در خصوص كیفیت گزارش��گری مالی 
ك��ه بر این رابطه تأثیرگذار اس��ت، می توان به موارد زیر اش��اره 

كرد.

مدیریت سود

مدیریت می تواند از حس��ابداری تعهدی ب��رای تحریف عملكرد 
مالی صحیح واحد تجاری استفاده كند. بنابراین، محققان از اقالم 
معوق )برای مثال، براورد های جسورانه حسابداری یا تعدیلهای 
پایان دوره( به عنوان ابزاری برای مدیریت س��ود و گزارش��گری 
مال��ی ب��ا كیفیت پایین اس��تفاده می كنن��د )نم��ازی و همكاران، 
1390(.      نتای��ج مطالع��ات انجام ش��ده در ای��ن خصوص نش��ان 
می دهد واحدهای تجاری كه كمیته حسابرس��ی خود را با مدیران 
مستقل تشكیل داده اند، تمایل كمتری به ارائه اقالم معوق دارند. 
افزون بر این، بین تخصص مالی در كمیته حسابرس��ی و مهارت 
مالی اعضای هیئت مدیره با بزرگنمایی اقالم معوق، رابطه منفی 

 .(Dhaliwal, 2006) معكوس( وجود دارد(

تجدید ارائه

تجدی�د ارائه4، پذیرش اظهار غل��ط و با اهمیت در صورتهای 
مالی دوره قبل اس��ت.  بنابرای��ن میزان و ان��دازه تجدید ارائه، 
نشان دهنده گزارشگری مالی ضعیف است. رابطه بین تخصص 

مال��ی در هیئت مدی��ره و كیفیت ب��االی گزارش��گری مالی، بر 
روابط بین حسابرس��ان، كمیته های حسابرس��ی و هیئت مدیره 
تأثیر داش��ته و گویای این اس��ت ك��ه چنین روابط��ی می توانند 
آگاهی دهنده باش��ند.     تخص��ص مالی در كاه��ش فرصت های 
مدیریت س��ود از اهمی��ت ویژه ای برخوردار اس��ت و اطالعات 
به دس��ت آمده از رواب��ط بین حس��ابرس، هیئت مدی��ره و كمیته 

 .(Baber, 2005) حسابرسی، ممكن است سودمند باشد

تقلب 

تقلب5 در گزارش��گری مالی ش��اید مهمترین پیامد مشكل ساز 
گزارش��گری مالی با كیفیت پایین، باش��د. كیفیت گزارش��گری 
مالی می تواند در صورت افزایش تعامل و ارتباط ایجادشده بین 
بازیگران اصلی اجزای حاكمیت ش��ركتی، ش��امل حسابرس��ان 
مس��تقل و كمیته حسابرس��ی، افزایش یابد. با افزایش تعامل، 
دان��ش مالی افزایش یافته، درک بهت��ری از هدفهای مدیریت 
فراهم شده، نفوذ مدیران داخلی كاهش یافته و در نتیجه روابط 
 (Xie et al., 2003; Anderson et al., كلی افزایش می یابد

.2005)

سازوکار حاکمیتی و ضعفهای بااهمیت  کنترلهای 
داخلی

هدف اصلی س��ازوكارهای كنترلی، شفاف سازی و پاسخگویی 
اس��ت. در س��ازوكار حاكمیتی، تأكید ویژه ای بر اس��تقرار نظام 
حسابرس��ی داخل��ی و كمیته حسابرس��ی می ش��ود و رابطه بین 
مدیران و حسابرسان مستقل از طریق كمیته حسابرسی شكل 
می گیرد. حاكمیت ش��ركتی اثربخش، مس��تلزم فع��ال بودن و 
تشریک مساعی تمامی مشاركت كنندگان اصلی آن یعنی كمیته 
حسابرس��ی، هیئت مدیره، حسابرس��ان مس��تقل، حسابرسان 
داخلی و مدیریت است. اثربخشی حاكمیت شركتی در اصل به 
موفقیت كمیته حسابرسی بستگی دارد. كمیته های حسابرسی 
برای كارایی بیشتر و تكمیل نقش كنترلی خود در سازمان، باید 
محیط كنترلی قوی از طریق افزایش كیفیت گزارش��گری مالی 
ایج��اد كنند )احمدپ��ور و هم��كاران، 1389(. همچنین، الزم 
اس��ت تا حس��ابرس در مورد موضوعهای با اهمی��ت مربوط به 
كنترلهای داخلی، به طور مس��تقیم با هیئت مدیره ارتباط برقرار 
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استفاده از كار برای گزارشگری

بهبود عملكرد

به كار گماردن
)استقالل حسابرس(

حسابرس 
مستقل

)ارزیابی 
گزارش 

مالی(

كیفیت باالی 
گزارشگری 

مالی

كمیته 
حسابرسی

نظام 
راهبری بهتر

حسابرس 
داخلی

اس��تقالل س��نگ بنای پاس��خگویی است. مش��كل اصلی 
این اس��ت كه مدیریت ش��ركتها هر دوی حسابرس��ان داخلی و 
مس��تقل را استخدام، اخراج و حقوقش��ان را پرداخت می كنند. 
حسابرس��ان روابط خوب ب��ا مدیریت برقرار می كنن��د تا بتوانند 
ش��غل و یا سرویس گیرنده را نگهدارند. آنها مستقل از مدیریت 
ش��ركت نیستند. حتی اگر قانون س��اربنز اكسلی از ارائه خدمات 
غیرحسابرس��ی ب��ه مش��تریان حسابرس��ی جلوگی��ری می كند، 
حسابرس��ان به نحو قابل دركی می خواهند ت��ا زمانی كه ممكن 

.(Nashwa, 2003) است، مشتریان خود را حفظ كنند

نتیجه گیری 
اطالع��ات حس��ابداری از مهمترین منابع اطالعاتی اس��ت كه 
به عن��وان محصول اصلی سیس��تم حس��ابداری نقش اساس��ی 
در تصمیم گیری ه��ای گروهه��ای مختل��ف ب��ازار س��رمایه ایفا 
می كند. ای��ن اطالعات طی فرایندی محاس��باتی و براس��اس 
اصول و اس��تانداردهای مراج��ع دارای صالحیت اندازه گیری و 
ارائه می ش��وند و اگر از ش��فافیت الزم برخوردار نباشد، احتمال 
تصمیم گیری های نادرس��ت به وسیله گیرنده اطالعات افزایش 

می یابد. 
با توجه به ورشكس��تگی ش��ركتهای عظیم��ی مانند انرون، 
وردكام، آدلف��ی، سیس��كو، لیوس��نت و زیراك��س، می ت��وان 

كند. نكته اصلی این است كه مشاهده های حسابرسان در ارتباط 
با بهبود اثربخشی كمیته حسابرسی، می تواند به  صورت مستقیم 

.(Krishnan, 2005) به هیئت مدیره گزارش داده شود

استقالل حسابرسان 
ارزش حسابرس��ی مستقل به میزان ارزیابی حسابرسان از ارائه 
منصفانه صورتهای مالی و اثربخشی كنترلهای داخلی بستگی 
دارد. از  این  رو، نقش حیاتی كمیته حسابرسی تضمین استقالل 
ظاه��ری و باطنی حسابرس��ان اس��ت. نگران��ی درخورتوجهی 
كه به اس��تقالل حسابرس��ان آس��یب می رس��اند، ارائه خدمات 
غیرحسابرس��ی است )خشویی و رجبی، 1387(. قانون ساربنز 
اكس��لی، خدم��ات غیرحسابرس��ی را ممن��وع ش��مرده و كمیته 
حسابرس��ی را مل��زم ك��رده تا هر گون��ه خدمات غیرحسابرس��ی 

ارائه شده از سوی حسابرسان را ارزیابی كند.

حسابرس داخلی

مهمترین شریک در 

راهبری مؤثر شرکتها و 

بهبود کیفیت

گزارشگری مالی است
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بدی���ن نتیج��ه رس����ید كه 
از  اط��مین��ان  ب��رای 

گزارش��های  كیفی��ت 
نمی ت��وان  مال��ی 
فق���ط ب��ه گ��زارش 
حسابرس��ان مستقل 

اكتف��ا ك��رد و افزای��ش 
مالی  گزارش��های  كیفیت 

كمیت��ه  متقاب��ل  هم��كاری  از 
حسابرس��ی، حسابرس مستقل و حس��ابرس داخلی و همچنین 
نظام راهبری ش��ركت حاصل خواهد ش��د. با توجه به بحرانهای 
به وجودآمده و ایجاد قانون ساربنز اكسلی كه ارائه گزارش جداگانه 
درباره ارزیابی اثربخشی كنترلهای داخلی با گواهی مدیریت را 
ملزم می  كند و كیفیت گزارشهای مالی را بین مدیریت شركت، 
كمیت��ه حسابرس��ی، حس��ابرس مس��تقل و حس��ابرس داخلی 
تقس��یم می كن��د، كمیته های حسابرس��ی اثر بخ��ش، به عنوان 
عاملی تعیین كننده در روند گزارش��گری مالی، موجب افزایش 
اعتب��ار صورت های مالی حسابرسی ش��ده می ش��وند. اعضای 
این كمیته با هیئت مدیره كه مس��ئول حفظ منافع س��هامداران 
است، همكاری كرده و بر كیفیت و مطلوبیت صورتهای مالی، 
حس��ابداری، حسابرس��ی، كنترل داخلی و فرایند گزارش��گری 

نظارت می كنند. 
برقراری ارتباط حسابرسان، كمیته حسابرسی و هیئت مدیره 
موج��ب افزای��ش جری��ان اطالع��ات س��ودمند، اثر بخ��ش و 
آگاهی دهنده می شود. این امر، به تصمیم گیری سرمایه گذاران 
كمک كرده و افزایش پاسخگویی در مقابل سهامداران را در پی 
خواهد داشت )محمد محمدیان، 1390(. كمیته حسابرسی بر 
اصول و روشهای حس��ابداری انتخاب شده از سوی مدیریت و 

فرایند گزارش��های مالی نظارت دارد و تمامی س��عی 

خ��ود را می كند تامناف��ع عموم رعایت 
ش��ود؛ ولی از آنجایی كه ن��ه تخصص و نه 
زم��ان كافی و نه ویژگی بی طرفانه ب��ودن را دارد، نمی تواند در 
م��ورد اینكه آی��ا صورتهای مال��ی از تمام جنبه ه��ای بااهمیت 
به صورت منصفانه ارائه شده اند و اطالعات مهمی حذف نشده 
باش��د، اظهارنظر كند. لذا باید حس��ابرس مستقلی را استخدام 
كند تا در این مورد نظر دهد. از طرفی، حسابرس داخلی چون 
هم زمان كافی را داراس��ت تا تم��ام جزئیات صورتهای مالی را 
مورد بررسی قرار دهد و هم كنترل داخلی كه بر فرایند صحیح 
گزارش دهی نظارت دارد به وس��یله او بنا می ش��ود، نقش مهم 
و به س��زایی را در افزایش كیفیت گزارش��گری مالی داراس��ت و 
با یک سیس��تم كنترل داخلی مناس��ب می تواند زمان و هزینه 
رس��یدگی حس��ابرس مس��تقل را كاهش دهد. همانطور كه در 
قانون س��اربنز اكسلی مشخص شده اس��ت، حسابرس داخلی 
شركت در فرایند حاكمیت شركتی نقش مؤثری دارد. حاكمیت 
مؤثر از داخل ش��ركت و نه از خارج ش��روع می شود و حسابرس 
داخل��ی، مهمترین ش��ریک در حاكمیت مؤثر ش��ركتها و بهبود 

كیفیت گزارشگری مالی است. 
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پانوشتها:
1- Sarbanes- Oxley Act
2- Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)

3- Aggressive
4- Restatement
5- Fraud
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