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گزارشگری کنترلهای داخلی مرتبط با
صورت جریان وجوه نقد

مقدمه
از زمان اجرای بخش 404 قانون ســاربینز- آکسلی1 در مورد گزارش اثربخشــی کنترلهــای داخلی، موضوع ارزیابی 
مدیریت و حسابرســان از کنترلهای داخلی مورد توجه زیادی قرار گرفته اســت. در کشور ما، موضوع گزارش کنترلهای 
داخلی طبق دســتورعمل کنترلهای داخلی ناشران پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار الزامی شده است. هیئت مدیره 
شــرکت باید سیســتم کنترلهای داخلی را با توجه به چارچوب کنترلهای داخلی ذکرشده در دستورعمل، دستکم به طور 

ساالنه بررسی و نتایج آن را در گزارشی با عنوان »گزارش کنترلهای داخلی« درج و افشا کند.
همچنین حســابرس مستقل شــرکت موظف است 
در گــزارش خود به مجمع عمومی صاحبان ســهام در 
خصــوص اســتقرار و به کارگیری سیســتم کنترلهای 
داخلی مناسب و اثربخش از سوی شرکت، با توجه به 
چارچوب کنترلهای داخلی ذکرشده در این دستورعمل، 

اظهارنظر کند )سازمان بورس اوراق بهادار، 1391(.
هــدف این مقالــه بررســی نقاط ضعــف بااهمیت 
گزارش شــده در مــورد صــورت جریان وجــوه نقد و 
شــرکتهایی اســت که دچار این نقاط ضعف هســتند. 
اهمیــت این موضــوع را توجــه مراجع حرفــه ای از 
جمله کمیســیون بورس و اوراق بهــادار ایاالت متحد 
به موضوع طبقه بندی نامناســب صورت جریان وجوه 
نقد و مشکالت تجدید ارائه صورتهای مالی و احتمال 
دریافت اظهارنظر مردود در مــورد کنترلهای داخلی، 
برجسته تر می کند. در این مقاله، ماهیت برخی از نقاط 
ضعف گزارش شده، بررسی و نمونه هایی در این زمینه 
و چالشهای پیش روی حسابرسان ارائه گردیده است.

 مهری دهقانی
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تاریخچه
سیستم کنترلهای داخلی فرایندی است که با هدف کسب اطمینان 
معقــول از تحقق اثربخشــی و کارایی عملیــات، قابلیت اعتماد 
گزارشــگری مالی، رعایــت قوانین و مقــررات مربوط و حفاظت 
از منابع و داراییهای شــرکت از ســوی هیئت مدیــره، مدیریت و 
کارکنان شــرکت پیاده ســازی و اجرا می شــود. عملکرد سیستم 
کنترلهای داخلی شرکت باید به طور مداوم مورد نظارت قرار گیرد. 
این نظارت باید به وســیله فعالیتهای نظارتی مستمر، ارزیابیهای 
موردی یا ترکیبی از این دو انجام شود. فعالیتهای نظارتی مستمر 
بایــد در روال عــادی عملیــات و از طریق فعالیتهــای مدیریتی 
و سرپرســتی معمول، حسابرســی داخلی و دیگــر اقدامهایی که 
کارکنــان برای ایفای وظایف خود انجام می دهند، اعمال  شــود. 
ارزیابیهای موردی به نتیجه ارزیابی ریســکها و میزان اثربخشی 
فعالیتهای نظارتی مستمر بستگی دارد؛ چنانچه در نتیجه ارزیابی 
ریســکها لــزوم طراحی و اجــرای ارزیابیهای مــوردی ضروری 
تشخیص داده شــود یا فعالیتهای نظارتی مستمر به میزان کافی 
اثربخش نباشند، ارزیابیهای موردی بیشتری باید طراحی و اجرا 

شوند )سازمان بورس اوراق بهادار، 1391(.
پژوهشــگران زیادی به موضوع گــزارش نقاط ضعف بااهمیت 
کنترلهــای داخلی مرتبــط با تهیه صــورت جریان وجــوه نقد و 
چالشــهای طبقه بندی آن توجه کرده اند. همچنین، کمیســیون 
بــورس و اوراق بهــادار ایاالت متحــد در ســال 2005 در مورد 
طبقه بندی نادرست صورت جریان وجوه نقد ابراز نگرانی کرد و به 
شــرکتها اجازه داد که طبقه بندی نادرست در صورت جریان وجوه 
نقد سال قبل را بدون تجدید ارائه صورتهای مالی، اصالح کنند. 
هلی و همکاران (Hollie et al., 2011)، در مقاله ای پیشــینه 
این اقدام کمیســیون بورس و اوراق بهادار را بررسی کردند. آنها 
نمونه های زیادی از طبقه بندی نامناســب صــورت جریان وجوه 
 (Hugo & Laragay, نقــد را مطرح نمودند. هوگو و الرگــی
(1998، به موضوع پیچیدگی طبقه بندی در صورت جریان وجوه 

نقد اشاره می کنند. شولز (Scholz, 2008) نیز نشان داد از سال 
1997 تا 2006، تعداد زیادی از شــرکتها صورتهای مالی خود را 
تجدید ارائه کردند که در 360 مورد آن، این کار به دلیل طبقه بندی 
نامناسب در صورت جریان وجوه نقد صورت گرفته بود. بنابراین، 
فرایند تهیه و طبقه بندی اقالم صورت جریان وجوه نقد موضوعی 

پیچیده و چالش برانگیز برای بیشــتر شرکتهای سهامی عام است 
که اغلب منجر به ارائه مجدد صورتهای مالی قبلی می شود.

بررسی برخی از گزارشهای اثربخشی کنترلهای 
داخلی

ایوانســویچ و همــکاران (Ivancevich et al., 2012)، با 
استفاده از داده های به دست آمده از پایگاه اطالعات حسابرسی 
ایاالت متحد2، شــرکتهایی را مشــخص کردند که طی سالهای 
2004 تا 2010، دارای بیش از 75 میلیون دالر ارزش بازار بودند 
و اظهارنظر حســابرس آنها در مورد اثربخشی کنترلهای داخلی، 
مردود بود. سپس آنان به طور خاص به قسمت صورت جریان وجوه 
نقد در پایگاه اطالعاتی حسابرســی مراجعــه کردند. هدف آنان، 
مشــخص کردن نقاط ضعف گزارش شده مربوط به صورت جریان 
وجوه نقد بود. آنها متوجه شــدند که در 109 گزارش حسابرس در 
مورد اثربخشی کنترلهای داخلی، به نقاط ضعف بااهمیتی در مورد 
صورت جریان وجوه نقد اشاره شده است. بنابراین آنها با مراجعه 
به پرونده های شرکتها در کمیسیون بورس و اوراق بهادار، تالش 
کردند نقاط ضعف گزارش شده را تجزیه وتحلیل و طبقه بندی کرده 
و اقدام اصالحی انجام شــده از سوی شــرکتها را بررسی نمایند. 
البته تفکیک نقاط ضعف بااهمیت مربوط به  صورت جریان وجوه 
نقد از ســایر نقاط ضعف گزارش شده، تا حدودی قضاوتی است. 
دلیل این موضوع، ماهیت افشای اطالعات، وجود چندین نقطه 
ضعف بااهمیت در برخی از شــرکتها و این واقعیت است که برخی 

طبقه بندی نادرست

صورت جریان وجوه نقد

می تواند تأثیر

 درخور مالحظه ای

بر

تجزیه و تحلیل

صورتهای مالی

داشته باشد
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از اقدامهای اصالحی به منظور اصالح چند نقطه ضعف بااهمیت 
انجام می شود.

نتایج بررســی آنها در جدول1 مشــاهده می شود. شرکتهای 
زیــادی وجود دارند کــه نقاط ضعف بااهمیتــی در مورد صورت 
جریان وجوه نقد آنها گزارش شــده است. متوسط ارزش بازار، 
درامــد و دارایی این شــرکتها بیــن 440 تــا 710 میلیون دالر 
می باشــد. بیشتر این شــرکتها، شــرکتهای تولیدی و خدماتی 
هستند که حسابرس آنها یکی از چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی 

اســت. متوســط تعداد نقاط ضعف بااهمیت در هر شرکت یک 
مورد و دامنه تغییرات آن از 1 تا 12 مورد می باشد.

نقاط ضعف بااهمیت گزارش شده
اگرچه نقاط ضعف بااهمیت بررسی شده به نوعی با صورت جریان 
وجوه نقد مرتبط اســت، اما این نقاط ضعف مســائل دیگری را 
نیــز منعکس می کند. برخی از این نقاط  ضعف در جدول2 ارائه 
شده است. بسیاری از شرکتها، اشــتباه هایی در صورت جریان 

جدول 1-  شرکتهایی که نقاط ضعف با اهمیت مرتبط با صورت جریان وجوه نقد در آنها مشاهده شده است

مبلغ به هزار دالرمتوسط اندازه شرکتها

472ر499متوسط اندازه بازار کل شرکت*
655ر443متوسط درامدها

171ر712متوسط دارایی ها

تعداد نقاط ضعفنقاط ضعف گزارش شده در مورد صورت جریان وجوه نقد در صنایع مختلف**

5معدن و ساخت و ساز

28تولید

11حمل و نقل و ارتباطات

16عمده فروشی و خرده فروشی

28خدمات مالی، بیمه و اموال غیر منقول

20سایر خدمات

108مجموع
تعدادحسابرس مستقل

98چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی

6مؤسسه های ملی

5مؤسسه های محلی

109مجموع
تعدادتعداد کل نقاط ضعف بااهمیت

1متوسط تعداد نقاط ضعف بااهمیت در هر شرکت
12-1دامنه تغییرات تعداد نقاط ضعف بااهمیت هر شرکت

*     اطالعات دو شرکت در دسترس نبود.
**   اطالعات یک شرکت در دسترس نبود.

(Ivancevich et al., 2012)منبع: پژوهش
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وجوه نقد دارند که مربوط به تهیه، ارائه، طبقه بندی و به کارگیری 
اســتانداردهای حسابداری در صورت جریان وجوه نقد می باشد؛ 
اگرچه در ظاهر دلیل اصلی این اشتباهها ضعف بررسی، تخصص 
نداشتن نیروی انســانی و اشــتباه های مربوط به بستن حسابها 
است. به عنوان نمونه شرکتی با فعالیت لیزینگ، در گزارش خود 
در مورد تجدید ارائه صورتهای مالی به کمیسیون بورس و اوراق 

بهادار ایاالت متحد، این توضیح را ارائه داده است:
“هــدف از ثبت اصالحی این اســت که وجــوه به کاررفته برای 

اعطــای وام 3/6 میلیارد دالری در ســال مالــی منتهی به 31 

دسامبر 2004 از محل وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی، 
در ســرفصل فعالیتهــای عملیاتــی صورت جریــان وجوه نقد 
گزارش شــود؛ زیرا وجوه نقــد حاصل از فعالیتهــای عملیاتی 
به اشتباه مبلغ 3/6 میلیارد دالر بیشتر و جریان وجه نقد ناشی از 
فعالیتهای سرمایه گذاری مبلغ 3/6 میلیارد ریال کمتر ارائه شده 
بود. بنابراین شرکت مبلغ 3/6 میلیارد دالر را در صورت جریان 
وجوه نقد اصالح کرد تا وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی 
از 300 میلیــون دالر منفی به 3/9 میلیارد دالر منفی کاهش و 
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری از 2/7 میلیارد دالر 

جدول 2-  برخی از نقاط ضعف بااهمیت گزارش شده در مورد صورت جریان وجوه نقد

نمونهانواع نقاط ضعف گزارش شده

ضعف در فرایند تهیه 
صورت جریان وجوه نقد                            

مدیریت به این نتیجه رسیده است که کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، به ویژه در 
مورد تهیه صورت جریان وجوه نقد تلفیقی، اثربخش نیست.

بررسی نامناسب
 صورت جریان وجوه نقد                        

فرایند بررسی فعلی در مورد گزارش برخی از معامالت غیرنقدی در  صورت جریان وجوه 
نقد کافی نیست.

                                    
سرمایه گذاریهای ارائه نادرست صورت جریان وجوه نقد دقیق  و  کامل  افشای  مورد  در  اثربخشی  داخلی  کنترل های  شرکت 

کوتاه مدت ندارد.

طبقه بندی نادرست در 
صورت جریان وجوه نقد                  

برخی از اوراق بهادار به عنوان وجه نقد و معادل وجه نقد طبقه بندی شده است؛ در حالی 
کوتاه مدت  سرمایه گذاری  عنوان  تحت  باید  اقالم  این  حسابداری  استانداردهای  طبق  که 

طبقه بندی شود.

استانداردهای  نامناسب  به کارگیری 
حسابداری مرتبط با 

            
صورت جریان وجوه نقد

شرکت فاقد کنترل های داخلی اثربخش در مورد گزارشگری مالی و عملیات بستن حسابها 
می باشد تا از کاربرد مناسب اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری و صحت و کفایت افشای 
صورت های مالی تلفیقی اطمینان حاصل شود؛ در نتیجه طبقه بندی نادرستی در صورت 

جریان وجوه نقد، وجود دارد.

استانداردهای کمبود نیروی انسانی متخصص               با  که  است  کافی  و  آموزش دیده  حسابداری  و  مالی  پرسنل  فاقد  شرکت 
و  بررسی مجدد  امکان  در شرایط خاص  بنابراین  باشند.  داشته  کامل  آشنایی  حسابداری 

اثربخش موضوعهای فنی حسابداری به صورت درون سازمانی وجود دارد.

مشکالت افشای اطالعات در 
صورت جریان وجوه نقد                                 

در  معامالت  این  افشای  و  غیرنقدی  معامالت  شناسایی  مورد  در  اثربخشی  کنترل های 
صورت جریان وجوه نقد وجود ندارد.

نقاط ضعف مربوط به بستن حسابها و 
گزارشگری مالی پایان دوره

فرایندها، روش ها و کنترل های داخلی شرکت مربوط به بستن حسابها و گزارشگری مالی 
فاقد اثربخشی الزم است تا اطمینان حاصل شود صورتهای مالی تلفیقی طبق استانداردهای 

حسابداری تهیه شده است.

(Ivancevich et al., 2012) منبع: پژوهش ایوانسویچ
یادآوری: عبارات به کاررفته به طور دقیق برگرفته از متن گزارشهای شرکتها به کمیسیون بورس و اوراق بهادار است.
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منفی به 900 میلیون دالر مثبت تغییر کند.”
شــرکت دیگری در گزارش خود به کمیسیون بورس و اوراق 
بهــادار اظهار کرده بود که مدیریت در ســال مالی منتهی به 31 
دســامبر 2004 به این نتیجه رســید که صــورت گردش وجوه 
نقد تلفیقی باید برای سه ســال قبل به مبالغ 16/7، 6/7 و 65 
میلیون دالر تجدید طبقه بندی شــود؛ به این صورت که جریان 
وجــوه نقد مصرف شــده در فعالیتهای ســرمایه گذاری به مبالغ 
مذکور به جریان حاصل از فعالیتهای عملیاتی تغییر طبقه بندی 
شــد؛ زیرا این مبالغ بیانگر ســود حاصل از ســرمایه گذاری در 
شــرکتهایی اســت که برای آنها از روش ارزش ویژه اســتفاده 
می شــود. بنابراین در این شــرکت، تغییر طبقه بندی بااهمیتی 
بالغ بر 65 میلیون دالر بین فعالیتهای سرمایه گذاری و عملیاتی 

انجام شده است.
شــرکت دیگری در گزارش خود به کمیســیون بورس و اوراق 
بهادار توضیح داد که تجدید ارائه پایان ســال 2005، باعث شــد 
جریان وجوه نقد به کاررفته برای ســپرده های تضمینی و اســناد 
دریافتنی خریداری شــده مربوط به تحصیل هتل و زمین به مبلغ 
40 میلیون دالر از فعالیتهای عملیاتی به فعالیتهای سرمایه گذاری 

تجدید طبقه بندی شود. 
همچنیــن تجدیــد ارائه صورتهــای مالی ســال 2004 باعث 
شــد مبلغ 4/9 میلیــون دالر مربوط به صدور اســناد دریافتنی و 
سرمایه گذاری در هتل از سرفصل فعالیتهای عملیاتی به سرفصل 
فعالیتهای سرمایه گذاری تجدید طبقه بندی شود. در 31 مارس، 
تجدید ارائه ســه ماهه آخر ســال 2005 باعث شد مبلغ 8 میلیون 
دالر صرف شده برای فعالیت های سرمایه گذاری به وجوه حاصل 

از فعالیتهای عملیاتی تغییر طبقه بندی شود.
در این شرکت، تغییر طبقه بندی ساالنه و فصلی درخورتوجهی 
)40 میلیون دالر( بین فعالیتهای سرمایه گذاری و عملیاتی وجود 
داشته است که جهت این طبقه بندی در دوره های مختلف یکسان 

نیست.
هر کدام از مثالهای پیشــگفته، اهمیت تجدید ارائه صورتهای 
مالی را نشــان می دهد که می تواند به دلیل طبقه بندی نامناســب 
اقالم صورت جریان وجوه نقد رخ دهد. وجوه حاصل از فعالیتهای 
عملیاتی در صورت جریان وجوه نقد برای سرمایه گذاران از اهمیت 
بیشــتری برخوردار است؛ زیرا این وجوه از فعالیتهای اصلی واحد 

تجاری به وجود می آید و بنابراین می تواند شاخص مناسبی برای 
پیش بینی جریان وجوه نقد در آینده باشد.

یکی از یافته های جالب این اســت که نتیجه نهایی بسیاری از 
طبقه بندیهای نامناســب صورت جریان وجــوه نقد، ارائه بیش از 
واقع وجوه نقد حاصــل از فعالیتهای عملیاتی بود. به طور معمول 
در مــورد جریانهــای ورودی وجه نقد ناشــی از فعالیتهای تأمین 
مالی، این گرایش وجود دارد که در ســر فصل فعالیتهای عملیاتی 
طبقه بندی شــود. همچنین در مورد جریانهای خروجی ناشی از 
فعالیتهای تأمیــن مالی، این گرایش وجود دارد که در ســرفصل 
فعالیتهای ســرمایه گذاری طبقه بندی شــود. این طبقه بندیهای 
نامناســب باعث می شود نســبتهای به کاررفته در تجزیه وتحلیل 
مالی مانند جریــان وجه نقد آزاد3 )خالص وجوه نقد ناشــی از 
فعالیتهای عملیاتی منهای مخارج ســرمایه ای( و نســبت های 
پوششی4  مانند نسبت نقدینگی به بدهی )خالص وجه نقد ناشی 
از فعالیت های عملیاتی تقسیم بر کل بدهی(، بیش از واقع نشان 
داده شــود. بنابراین طبقه بندی نادرست صورت جریان وجوه نقد 
می توانــد تأثیر درخورتوجهی بــر تجزیه وتحلیل صورتهای مالی 

داشته باشد.

اقدامهای اصالحی
جدول3 برخی اقدامهای شــرکتها را برای اصــالح نقاط ضعف 
بااهمیــت مرتبط بــا صورت جریــان وجوه نقد نشــان می دهد. 
همانطور که بیان شد، به نظر می رسد برخی از اقدامهای اصالحی 
به بیش از یک نقطه ضعف بااهمیت مرتبط باشــد. در جدول3، 
عناصــر اصلی اقدامهای اصالحــی مانند بهبود کیفیت بررســی 
صورت جریان وجوه نقد، تجدید ارائه آن و در صورت نیاز ارتقای 
دانش افراد و بهبود فرایندهای پیرامون تهیه صورت جریان وجوه 

نقد، مورد توجه قرار گرفته است.

مقایسه شرکتهای بزرگ وکوچک
براساس اطالعات به دســت آمده از پایگاه اطالعات حسابرسی، 
به طور کلی درصد گزارشــهای مردود کنترلهای داخلی شرکتهای 
بزرگ از ســال 2004 به طور درخور توجهی رو به کاهش اســت. 
به عنوان نمونه، پایگاه اطالعات حسابرســی نشــان می دهد که 
درصد گزارشــهای مردود از ســال 2004 تا 2009، از 17 درصد 



107
13

94
ر  

یو
هر

 ش
 7

8 
ره 

ما
ش

به 15 درصد کاهش یافته اســت. این الگو در مورد نقاط ضعف 
بااهمیت مربــوط به صورت جریان وجوه نقد نیــز وجود دارد. 
به ویــژه، بیش از نیمــی از نقاط ضعف بااهمیت گزارش شــده 
مربوط به صــورت جریان وجوه نقد، در ســال 2004 و 2005 
گزارش شــده اســت؛ در حالی که تعداد این موارد در سالهای 
2010 – 2008 محدود اســت. این موضوع نشــان می دهد که 
بیشتر شرکتهای بزرگ، موفق به اصالح نقاط ضعف بااهمیت 

مربوط به صورت جریان وجوه نقد شده اند.
ایوانسویچ و همکاران )2012( برای شناخت چالشهای پیش 

روی شرکتهای کوچکتر، به اطالعات شرکتهایی مراجعه کردند 
که ارزش بازار سرمایه آنها کمتر از 75 میلیون دالر و اظهارنظر 
حسابرســی آنها در مورد اثربخشــی کنترلهای داخلی مرتبط با 
صورت جریان وجوه نقد، مردود بــود )با توجه به معافیت این 
شرکتها از رسیدگی حسابرسان به کنترلهای داخلی، بیشتر این 
شرکتها فاقد اظهارنظر حسابرس نسبت به اثربخشی کنترلهای 
داخلی هســتند(. از ســال 2004 به بعد، تنها 24 مورد گزارش 
مــردود مدیریت در مــورد کنترلهای داخلــی مرتبط با صورت 
جریان وجوه نقد منتشــر شده اســت. به نظر می رسد که بدون 

جدول 3-  اقدامات اصالحی شرکتها برای رفع نقاط ضعف

نمونهشرح اقدامات اصالحی

بررسی
حسابها،  بستن  فرایند  در  نظارتی  فعالیت های  و  خاص  بررسی های  سرعت  افزایش 

به خصوص موارد مربوط صورت جریان وجوه نقد.

ارائه مجدد 

در  میاندوره ای  تلفیقی  مالی  صورت های  حسابداری،  اشتباه های  این  اصالح  برای 
تاریخ های 30 دسامبر 2008 و 2009 و 31 دسامبر 2008 و 2009 و دوره های مالی منتهی 

به تاریخ های مزبور، تجدید ارائه شده است.

کارکنان حسابداری
کارکنان  تعداد  افزایش  با  داخلی  حسابرسی  و  مالیاتی  حسابداری،  فعالیت های  ارتقای 

متخصص که توانایی پیش بینی و شناسایی خطرهای مرتبط با گزارشگری مالی را دارند.

بهبود فرایند

بهبود فرایند جمع آوری اطالعات مالی از دفتر مرکزی و واحدهای زیرمجموعه برای تهیه 
صورت های مالی تلفیقی طبق استانداردهای حسابداری ملی و بین المللی و استانداردسازی 

فرایندهای جمع آوری اطالعات و تفویض مسئولیت های مرتبط به افراد.

آموزش
استانداردهای  مورد  در  به ویژه  شرکت،  کارکنان  به  متقابل  و  اضافی  آموزش های  ارائه 

حسابداری جدید.

ایجاد فرایند یا روش جدید

در  منعکس شده  مقادیر  صحیح  طبقه بندی  به  که  است  کرده  طراحی  فرایندی  مدیریت 
صورت جریان وجوه نقد تلفیقی کمک می کند؛ از جمله تهیه چک لیست تفصیلی صورت 

جریان وجوه نقد.

طراحی یا اجرای کنترل داخلی

ارائه  بررسی،  تهیه،  بهبود  به  کمک  برای  بخش  اثر  داخلی  کنترل های  اجرای  و  طراحی 
این  اثربخش  کارکرد  مدیریت  تلفیقی.  نقد  وجوه  جریان  صورت  در  اطالعات  افشای  و 

کنترل های داخلی را ارزیابی خواهد کرد.

مستندسازی
در طول سه ماهه چهارم سال 2006، شرکت اقدام به مستندسازی و در سال 2007 اقدام 

به بهبود فرایندهای مستندسازی مربوط به گزارشگری مالی ساالنه و میان دوره ای نمود.

استفاده از مشاوران
استفاده از مشاوران برون سازمانی برای دریافت مشاوره در مورد استانداردهای حسابداری 

ملی و بین المللی ادامه یافت.

(Ivancevich et al., 2012) منبع: پژوهش ایوانسویچ
یادآوری: عبارات به کاررفته به طور دقیق برگرفته از متن گزارشهای شرکتها به کمیسیون بورس و اوراق بهادار است.
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اعتباربخشی حسابرس به اثربخشی کنترلهای داخلی، گزارش 
نقاط ضعف بااهمیت مرتبــط با صورت جریان وجوه نقد برای 
شــرکتهای کوچکتر کمتر اتفاق می افتد. شرکتهای کوچکتر در 
طبقه بندی صورت جریان وجوه نقد با پیچیدگی کمتری روبه رو 

هستند. 
همچنین نبود اطمینان بخشــی حســابرس نسبت به 
کنترلهای داخلی برای شرکتهای کوچکتر، باعث کاهش 
تعداد نقاط ضعف بااهمیت گزارش شــده می شود. بدراد 
و لینفــورد (Bedard & Lynford, 2011)، متوجه 
شدند که حسابرسان بخش مهمی از نقاط ضعف بااهمیت 
کنترلهای داخلی را تشــخیص می دهنــد. بنابراین برای 
شــرکتهای کوچکتر )که در آن تنها مدیریت، اثربخشــی 
کنترلهای داخلــی را تأیید می کند(، نقاط ضعف بااهمیت 
مرتبط با صورت جریان وجوه نقد ابهام بیشــتری دارد و 

ممکن است کمتر از واقع نشان داده شود.

خالصه
به نظــر می رســد پیچیدگی صــورت جریان وجــوه نقد همراه 
بــا ضعف کنترلهــای داخلی خاص، فرایند بررســی و کارکنان 
حسابداری و آموزش آنان ممکن است به تحریف بااهمیت در 
صورتهای مالی، ارائه مجدد صورتهای مالی و یا گزارش مردود 
در مورد اثربخشــی کنترلهای داخلی منجر شود. این رویدادها 
می تواند برای شرکتها از نظر زمان، حق الزحمه های حرفه ای، 
اقدامهــای اصالحی و حتــی لطمه به اعتبار، بســیار پرهزینه 
باشد. در حالی که بیشتر شرکتهای بزرگ نقاط ضعف بااهمیت 
قبلی مرتبط با صورت جریان وجــوه نقد را رفع نموده اند، این 
موضوع می تواند برای شرکتهای کوچکتر نشان دهنده ریسک 
بالقوه یا بالفعل باشــد. حسابرســان شــرکتهای کوچکتر باید 
راه های کاهش نقاط ضعف بااهمیت مربوط به تهیه، بررسی، 

ارائه و طبقه بندی صورت جریان وجوه نقد را در نظر بگیرند.
حسابرســان در عمــل و با توجه به نوع صنعــت فعالیت واحد 
مورد رســیدگی، بایــد حوزه های جدید و پیچیده حســابداری را 
مــورد توجه قــرار داده و کنترلهــای داخلی مؤثــر و فرایندهای 
بررســی مرتبط با این حوزه های جدیــد را تدوین کنند. پالملی 
و المبــردی  (Plumlee & Lombardi, 2010)، معتقدند 

که عامــل اصلی تجدید ارائه صورتهای مالــی که به ویژگی های 
استانداردهای حســابداری نسبت داده می شــود، نبود شفافیت 

کافی در به کارگیری استانداردها است.
شناســایی و بررســی حوزه های پیچیده و مبهــم موجود در 
اســتانداردهای حسابداری برای تمام مشارکت کنندگان در فرایند 
گزارشگری مالی، ضروری است. هنگامی که حوزه های پیچیده 
شناسایی شد، الزم است مدیریت کنترلهای داخلی و فرایندهای 
بررسی مناسب برای کاهش خطر تحریف بااهمیت در صورتهای 
مالی را طراحی  کند. در این خصوص، اســتفاده از کارکنان دارای 

صالحیت از اهمیت زیادی برخوردار است.

پانوشتها:
1- Sarbanes – Oxley Act 2002
2- Audit Analytic Database
3- Free Cash Flow (FCF)
4- Coverage Ratio
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