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چكیده
وجود کمیته حسابرسی جهت کنترل بر گزارشگری مالی و طراحی یک سیستم کنترل داخلی
اثربخش جهت پیشبرد اهداف کنترلهای داخلی و کسب اطمینان از اثربخشی فرآیندهای نظام
راهبری ،کنترلهای داخلی و سالمت گزارشگری مالی امری ضروری میباشد .هدف اصلی این
پژوهش بررسی رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی شامل اندازه کمیته حسابرسی و تخصص
کمیته حسابرسی با کنترلهای داخلی و مدیریت سود میباشد .جامعه آماری این پژوهش کلیه
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل  45شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است  .از تحلیل آماری رگرسیون برای آزمون فرضیههای
پژوهش استفاده شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشاندهنده آن است که بین هر دو ویژگی
کمیته حسابرسی (اندازه کمیته حسابرسی و تخصص کمیته حسابرسی) با ضعف در کنترلهای
داخلی و مدیریت سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد اما بین اندازه کمیته حسابرسی و
مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد.
واژههای کلیدی :اندازه کمیته حسابرسی ،تخصص کمیته حسابرسی ،ضعف در کنترلهای داخلی،
مدیریت سود ،گزارشگری مالی.
 -1گروه حسابداری ،واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانf_ghaemy@yahoo.com .
 -2گروه حسابداری ،واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) za5moradi@gmail.com

 -3کارشناس ارشد مدیریت.

952

942

برکنترلهايداخليومدیریتسود

يهايکمیتهحسابرسي
تأثیرویژگ 

 -1مقدمه
رسواییهای اخیر در شرکتهای بزرگی همچون انرون ،وردکام و  ...موجب نگرانی عمومی در
یکپارچگی اطالعات منتشر شده در بازار سرمایه و عملکرد اخالقی در فرآیند گزارشگری مالی شده
است .برای رفع این نگرانیها قوانین جدیدی ایجاد شده است که موجب تغییرات گستردهای در
نیازهای حاکمیت شرکتی و بهبود کیفیت گزارشگری مالی شده است ،یکی از این تغییرات اساسی
و ضروری وجود کمیته حسابرسی در ساختار حاکمیت شرکتی ،شرکتها میباشد (اعتمادی و
شفاخیبری0921 ،؛ محمدیان.)0921 ،
کمیته حسابرسی به عنوان یکی از کمیتههای فرعی هیئتمدیره و جزئی ضروری از ساختار
اثربخش کنترل د اخلی شرکت به حساب آمده و همچنین وظیفه بااهمیتی از طرف سهامداران
جهت نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی ،حسابرسی داخلی و همچنین حسابرس مستقل دارد
(باباجانی و خنکا.)0920 ،
0
قانون ساربینز-آکسلی در سال  ،9119شرکتها را ملزم به انتشار گزارش کنترلهای داخلی
کرده است .از این رو ،سرمایهگذاران میتوانند به راحتی از کیفیت سیستم کنترل داخلی شرکت
مطلع شوند .در کشور ما نیز سازمان بورس و اوراق بهادار در سال  0920و در راستای ماده 01
دستورالعمل پذیرش بورس اوراق بهادار تهران ،اقدام به انتشار دستورالعمل کنترلهای داخلی برای
ناشر ان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کرده است .طبق این ماده ،مدیریت مسئول
ارزیابی اثربخشی کنترلهای داخلی است و باید در مورد نتایج ارزیابی کنترلهای داخلی گزارش
تهیه کند .طبق منشور کمیته حسابرسی ،یکی از وظایف مهم کمیته حسابرسی کسب اطمینان
معقول از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری ،مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی است (سازمان
بورس و اوراق بهادار .)0920 ،بدین ترتیب کمیته حسابرسی میبایست به نحو مناسب بر
کنترلهای داخلی نظارت و از اثربخشی آن اطمینان حاصل نمایند.
کنترل داخلی ،یک رویداد یا وضعیت خاص نیست ،بلکه مجموعهای از اقدامات متوالی و فراگیر
است که به همه فعالیتهای سازمان نفوذ و تسری پیدا میکند .این اقدامات در گستره عملیات یک
سازمان و به شکلی مستمر روی میدهد .آنها در مسیری که سازمان را اداره میکند و پیش
میبرد ،به صورتی فراگیر و جداییناپذیر از آن وجود دارند .واحدهای اقتصادی برای دستیابی به
اهداف کوتاهمدت و بلندمدت و تحقق مأموریتها و چشماندازها ،حفظ توان مالی و سودآوری،
انعطافپذیر ی در برابر رویدادهای غیرمنتظره و  ...باید از یک سیستم کنترل داخلی اثربخش
برخوردار باشند( .شعری.)0911 ،
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از طرفی کمیته حسابرسی مسئولیت دارد قبل از تصویب گزارشهای مالی توسط هیئتمدیره،
به بررسی پیشنویس گزارشها ی مالی بپردازد و با نظارت بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی،
قضاوتها و برآوردهای عمده ،رویه های حسابداری عمده ،نحوه افشا و انتخاب و تغییر در هر یک از
آنها و افشای معامالت با اشخاص وابسته در گزارشهای مالی شرکت اطمینان معقولی نسبت به
رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات در گزارشهای شرکت کسب نمایند.
از آنجا که کمیته حسابرسی نظارت بر فرآیندهای گزارشگری مالی را فراهم میکند،
سرمایهگذاران اعتماد بیشتری نسبت به گزارشهای مالی تهیه شده توسط شرکتهایی که کمیته
حسابرسی آنان ویژگیهای باکیفیتتری دارند ،خواهند داشت ،زیرا وجود کمیته حسابرسی
قدرتمند ،پشتوانه مستحکمی برای صحت گزارشهای مالی بوده و به عنوان یکی از ابزارهای
نظارتی حاکمیت شرکتی شناخته میشود ،لذا ،این موضوع در قیمت سهام شرکت نیز منعکس
میگردد  .در این زمینه با توجه به این که کمیته حسابرسی نقش مهمی در اداره امور شرکتها ایفا
میکند ،اگر کمیته حسابرسی به گونه مؤثر و کارا فعالیت کند ،با توجه به نقش نظارتی خود،
میتواند به بهبود کنترلهای داخلی ،عملکرد مالی و حاکمیت شرکتی و افزایش ارزش داراییهای
نقد کمک کند (لی هونگ و همکاران.9)9101 ،
لذا پژوهش حاضر به بررسی رابطه تخصص و اندازه کمیته حسابرسی با کنترلهای داخلی شرکت و
مدیریت سود توسط .شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2کمیته حسابرسی
هدف از تشکیل کمیته حسابرسی ،کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئتمدیره و بهبود آن
جهت کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری ،مدیریت ریسک و کنترلهای
داخلی ،سالمت گزارشگری مالی ،اثربخشی حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات و الزامات
است (سازمان بورس و اوراق بهادار .)0920 ،در حیطهٔ گزارشگری نیز این کمیته وظایف نظارت
بر موضوعهای بااهمیت گزارشگری مالی ،قضاوتهای و برآوردهای عمده ،رویههای حسابداری عمده
و نحوه افشا در گزارشگریهای مالی شرکت را بر عهده دارد .حضور یک کمیته حسابرسی باکیفیت،
میتواند نظارت بر صورتها ی مالی را افزایش داده و منجر به بهبود گزارشگری مالی از طریق بهبود
کنترلهای داخلی شود همچنین یک کمیته حسابرسی با کیفیت از طریق نظارت مناسبتر بر تهیه
صورتها ی مالی ،منجر به کیفیت اقالم تعهدی باالتر و مدیریت سود کمتر میگردد (لیهونگ و
همکاران.)9101 ،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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بر اساس منشور کمیته حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ( ،)0920اهم
مسئولیتهای کمیته حسابرسی نسبت به کنترلهای داخلی شامل :نظارت بر اثربخشی سیستمهای
کنترل داخلی شرکت شامل کنترل فناوری اطالعات و حفظ امنیت آنها ،کسب اطمینان معقول از
کفایت دامنه بررسی حسابرسان داخلی از نظام کنترلهای داخلی شرکت ،بررسی ارزیابی حسابرس
داخلی از کنترل های داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل نسبت به کنترلهای داخلی ،یگیری
اجرای توصیهها و رفع نقاط ضعف و پایشهای داخلی که توسط حسابرسان داخلی و یا مستقل به
کمیته گزارش میشود و ارائه گزارش کنترلهای داخلی به هیئتمدیره شامل ارزیابی و اظهارنظر
نسبت به کنترلهای داخلی شرکتهای فرعی میباشد.
سان و همکاران )9105( 9بیان میدارند که وجود کمیته حسابرسی عالوه بر ارتقای سطح
کیفی مکانیزم حاکمیت شرکتی ،میتواند از طریق بهبود کنترلهای داخلی باعث افزایش کیفیت
گزارشگری مالی شود .هیشام و همکاران ) 9105( 5در پژوهشی دریافتند که استقالل و اندازه کمیته
حسابرسی با افشای اخالقی اطالعات رابطه مستقیم دارند ،اما تعداد جلسات و تخصص اعضای
کمیته حسابرسی بر افشای اخالقی اطالعات تأثیری ندارند.
ویژگیهای مختلف کمیته حسابرسی شامل :تخصص مالی ،اندازه و  ...میتوانند بر اثربخشی
کمیته حسابرسی اثر بگذارند .مطالعات قبلی نشان میدهد که تخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی به آنها کمک میکند که به طور مؤثرتر بر فرآیند گزارشگری مالی نظارت کنند
(کریشنان و ویسواناتان.)9111 ،4
در زمینه اندازه کمیته حسابرسی ،دالتون و همکاران )0222( 1دریافتند که بین اندازه کمیته
حسابرسی و وظیفه نظارتی آن رابطهای مستقیم وجود دارد و هر چه اندازه آن بزرگتر باشد،
عملکرد شرکت بهتر خواهد بود ،زیرا وظیفه نظارتی کمیته حسابرسی بهتر انجام خواهد شد.
کمیتههای بزرگ شامل اعضایی با تخصصهای متنوع ،به گونهای مؤثرتری بر کنترلهای داخلی و
شیوههای گزارشگری مالی نظارت دارند (فخاری و همکاران .)0925 ،همچنین به اعتقاد یانگ و
کریشنان ) 9114( 7با افزایش اندازه کمیته حسابرسی از طریق نظارت اثربخشتر بر شرکت،
کنترلهای داخلی مؤثرتری اعمال و منجر به بهبود مدیریت و نگهداری وجه نقد میشود.
به دلیل نوظهور بودن وجود کمیته حسابرسی در ایران که طبق ماده  01سازمان بورس اوراق
بهادار در سال  0920برای تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس الزامی
گردیده است ،تحقیقات کمی در زمینه کمیته حسابرسی انجام شده است؛ تحقیقات انجام شده
بیشتر در زمینه مبانی نظری بوده (سجادی و همکاران )0914 ،و یا به طور تجربی تأثیر وجود یا
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /64تابستان 1311

فاطمهقائمي،زهرامراديوغالمحسینعلوي

 949

عدم وجود کمیته حسابرسی بر سازههای مالی مورد آزمون قرار گرفته است (اعتمادی و
شفاخیبری ,0921 ،باباجانی و خنکا.)0920 ،
حاجیها و رجب دری ( )0921به بررسی تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر سطح نگهداری
وجه نقد پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد بیت تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اندازه
کمیته حسابرسی با سطح نگهداری وجه نقد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود داد.
جامعی و رستمیان ( )0924در پژوهش خود با عنوان تأثیر تخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی بر ویژگیهای سود پیشبینی شده به این نتیجه رسیدند که تخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی با صحت پیشبینی سود رابطه مثبت دارد .به بیان دیگر میتوان گفت وجود اعضایی با
تخصص مالی در کمیته حسابرسی کیفیت گزارشگری مالی را افزایش میدهد و اطالعات قابل
اتکاتری در اختیار مدیریت قرار میدهد و پیشبینی سود با دقت بیشتری برآورد میشود.
رؤیایی و ابراهیمی ( )0925نیز در پژوهشی به بررسی ویژگیهای کمیته حسابرسی با استفاده
از عوامل استقالل ،اندازه ،تخصص و تعداد جلسات بر سطح افشای داوطلبانه اخالق پرداخته و
دریافتند که استقالل و تخصص اعضای کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه اخالق تأثیر میگذارد.
قخاری و همکاران ( )0925به بررسی اثر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق
اقالم واقعی پرداختند .نتایج پژوهش آنان حاکی از این بود که رابطه معنیداری بین ویژگیهای
کمیته حسابرسی و مدیریت سود از طریق اقالم واقعی وجود دارد.
باباجانی و خنکا ( ) 0920به بررسی ضرورت تشکیل کمیته حسابرسی و استقرار واحد
حسابرسی داخلی در شهرداریهای کالنشهرها برای ارتقا سطح مسئولیت پاسخگویی پرداختند.
نتایج پژوهش نشان داد که تشکیل کمیته حسابرسی و استقرار واحد حسابرسی داخلی در
شهرداریهای کالن شهرها موجب ارتقا سطح ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی
نهادهای مذکور میشود.
سجادی و همکاران ( ) 0914در یک پژوهش توصیفی به بررسی ضرورت ایجاد کمیته
حسابرسی از دیدگاه مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.
نتایج تحقیق نشان میدهد که وجود کمیته حسابرسی از نظر نظری بر کیفیت گزارشگری مالی،
کنترلهای داخلی ،ع ملکرد حسابرس مستقل ،عملکرد حسابرسی داخلی و همچنین جلوگیری از
تقلب مدیریت مؤثر است.
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 -2-2کنترلهای داخلی
ساختار کنترلهای داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین
اطمینان معقول از دستیابی به هدفهای سازمانی به وجود میآید .اطمینان معقول بدان معنی
است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایدهآل نیست و مخارج کنترلهای داخلی نباید بیش از منافع
مورد انتظار آن باشد .طراحی و استقرار مناسب سامانههای کنترل داخلی در واحدهای اقتصادی
یکی از مهمترین عوامل تحقق بخشی و کارایی عملیات ،ارتقای پاسخگویی و شفافیت مالی ،رعایت
قوانین و مقررات و کمک به پیشگیری از تقلب و سوء استفادههای مالی به شمار میرود (قنبریان،
 .)0921ضعفهای بااهمیت ضعفهایی است که مانع از اثربخشی کنترلهای داخلی میشود و
ریسک وقوع اشتباهات یا تخلفات بااهمیت نسبت به صورتهای مالی مورد حسابرسی و عدم کشف
به موقع آن توسط کارکنان در روال عادی انجام وظایف وجود دارد (حاجیها و همکاران.)0921 ،
هدف سیستم کنترل داخلی سازمان ،ارائه اطمینان معقول به مدیریت اجرایی است که
هدفهای مشخص شده برای عملیات و برنامهها دستیافتنیاند .حسابرسان داخلی که تحت نظر
کمیته حسابرسی فعالیت میکنند به دنبال این هستند که ناکارآمدیهای عملیاتی و طراحی
کنترلها را ارزیابی کنند و حدود و میزانی را تعیین نمایند که مدیران میتوانند اطمینانی معقول از
دستیابی به هدفهای سازمان داشته باشند .برای دستیابی به اکثر اهداف مهم ،بکارگیری
کنترلها ی داخلی گریز ناپذیر است .به همین جهت ،تقاضا برای سیستم بهتر و برتر کنترلهای
داخلی و گزارش عملکرد آنها دائماً رو به افزایش است .با دقت نظر بیشتر ،میتوان دریافت که
کنترلهای داخلی ابزاری مفید برای حل بسیاری از مشکالت بالقوه است (بالتاسی و یلماز.)9111 ،1
از این رو نهادهای حرفهای و قانونگذاری کشورهای مختلف به تدوین چارچوبها ،بیانیهها و
رهنمودهایی در ارتباط با نحوهٔ استقرار ،ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی توسط مدیریت و
حسابرسی کنترلهای داخلی توسط حسابرسان واحدهای اقتصادی پرداختهاند (قنبریان.)0921 ،
از آنجا که بیشتر تصمیمات مدیریت با اتکا بر اطالعات مالی از سیستم حسابداری اتخاذ میشود
وجود سیستم کنترل داخلی قوی قابلیت اتکای اطالعات حسابداری را که مبنای اخذ اینگونه
تصمیمات است به مدیریت ارائه میدهد همچنین کنترلهای داخلی قوی بر نحوه رسیدگی
حسابرسان اثرگذار میباشد .هر اندازه کنترلهای داخلی قوی باشند خطر تحریف بااهمیت کاهش
یافته و در نتیجه خطر حسابرسی کاهش مییابد .برخی از استانداردهای نشان میدهند که ارزیابی
حسابرس از خطر ذاتی ممکن است درک حسابرس از ساختار کنترل یک صاحبکار و در نتیجه
ارزیابی حسابرس از خطر کنترل را تحت تأثیر قرار دهد (حاجیها.)0912 ،
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نتایج وانگ و همکاران )9101( 2نشان داد که کیفیت کنترلهای داخلی از مدیریت سود
میکاهد و موجب بهبود کیفیت حسابرسی میشود .یافتههای دادل و همکاران ( )9105نیز حاکی
از آن است که الزامهای گزارش کنترلهای داخلی به بهبود کیفیت اقالم تعهدی میانجامد.
بالسام و همکاران )9109( 01تحقیقی با عنوان مشوقهای حقوق صاحبان سهام و ضعفهای
کنترلهای داخلی انجام دادند .آنها بررسی کردند که چگونه اثر انگیزههای مالی برای مالکیت
سهام ،مدیران را به حفظ کنترلهای داخلی قوی در شرکت ترغیب میکند .نتایج به دست آمده از
این تحقیق مبنی بر این است که بیشتر ضعفهای کنترلهای داخلی در سطح شرکت با انگیزههای
فراهم شده توسط صاحبان سهام به شدت محدود شده اما این ضعفها با انگیزهها مدیران در ارتباط
بیشتر است.
00
در تحقیقی که یازوا ( )9101انجام داد به بررسی عوامل مؤثر بر نقاط ضعفهای بااهمیت
کنترلها ی داخلی ،ارتباط بین کیفیت سود و واکنش بازار سهام به افشای نقاط ضعف بااهمیت را
بررسی کردند .نتایج تحقیقات وی نشان میدهد که شرکتهای دارای ضعفهای کنترلهای داخلی
شرکتهایی هستند کوچکتر ،پیچیدهتر ،از نظر مالی ضعیفتر.
همرسلی و همکاران ،) 9111( 09در تحقیقی با عنوان واکنش بازار به افشای نقاط ضعف
کنترلهای داخلی و ویژگ ی آن نقاط ضعف بر اساس بخش  919قانون ساربینز -آکسلی ،به بررسی
واکنش قیمت سهام به افشای نقاط ضعف کنترلهای داخلی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که
محتوای اطالعات ضعفهای کنترلهای داخلی ،به شدن این ضعفها بستگی دارد و نقاط ضعف
کنترل داخلی به قیمت سهام واکنش منفی نشان میدهد.
حاجیها و محمد حسین نژاد ( ) 0925به بررسی عوامل تأثیرگذار بر نقاط ضعف بااهمیت
کنترلهای داخلی پرداختند .یافتههای پژوهش آنان نشان داد که بین لگاریتم قیمت سهام در
تعداد سهام ،نسبت موجودی کاال به جمع کل دارایی و زیان با نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جاوید و همکاران ( )0925دریافتند که کیفیت کنترلهای داخلی رابطه مثبت و معناداری با
محافظهکاری مشروط دارد
بهرامیان ( )0921تحقیقی با عنوان ارزیابی اثربخشی کنترلهای داخلی در یک شرکت
سرمایهگذاری انجام داد که نتیجه تحقیق حاکی از این بود که محیط کنترلی و فعالیتهای کنترلی
به طور مناسب وجود نداشته ولی ارزیابی ریسک ،اطالعات و ارتباطات و پایش به طور مناسب وجود
دارد.
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دارابی ( ) 0915تحقیقی با عنوان تحلیل تأثیر تقویت کنترلهای داخلی شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران بر گزارشات حسابرسی سازمان حسابرسی انجام داد .نتایج تحقیق
حاکی از آن بود که بین کنترلهای داخلی ضعیف در بخش دارایی ،بدهی ،حقوق صاحبان سهام،
درآمد و هزینه و افزایش در بندهای گزارشات حسابرسی ارتباط مستقیم وجود دارد.
 -3-2مدیریت سود
بطور کلی در ادبیات مالی در مورد انگیزه مدیریت سو د دو دیدگاه وجود دارد که عبارتند از :تئوری
عالمتدهی و تئوری نمایندگی.
تئوری عالمتدهی بیان میکند که مدیران از مدیریت سود برای عالمت دادن و رساندن اخبار
خوب به بازار و ذینفعان استفاده میکنند  .به عنوان مثال اگر شرکت شاهدیم روند رو به رشد در
بهبود عملکرد باشد ،مدیریت به منظور استنباط بازار سرمایه از روند سودآوری آتی شرمت از
مجرای مدیریت سود استفاده میکند که میتواند بر ارزش بازار سهام شرکت اثر گذارد (اهرونی و
سواری.)0211 ،09
در مقابل دیدگاه عالمتده ی ،تئوری نمایندگی به تضاد منافع بین مدیر و مالک اشاره دارد.
طبق این تئوری تضاد منافع بالقوه بین مالک و مدیر منجر به اقداماتی توسط مدیر میشود که
میتواند هزینه نمایندگی را موجب شود که سهامداران مجبور به تحمل آن خواهند بود ،برای
کاهش یا مخفی کردن هزینه نمایندگی ،مدیران اقدام به مدیریت سود میکنند (کرمی و همکاران،
 .)0912در این مطالعه از دیدگاه تئوری عالمتدهی به بررسی تأثیر کمیته حسابرسی بر مدیریت
سود پرداخته شده است.
به طور کلی مدیریت سود زمانی اتفاق میافتد که مدیریت در تالش است تا تصویر مناسبتری
از شرکت برای ذینفعان ارائه دهد خواها برای عالمتدهی و یا حفظ منافع شخصی باشد زیرا انتظار
میرود این تصویر بر منافع مدیران تأثیر مستقیم و یا غیر مستقیم داشته باشد (استروبل9112 ،05؛
ژی9104 ،04؛ فخاری و عدیلی .)0920 ،همچنین اسکیپر )0212( 01معتقد است که معموالً افق
دید مدیران برای مدیریت سود بیشتر کوتاهمدت است تا بلندمدت .همچنین خیراللهی و همکاران
( )0924بیان میکنند که سرمایهگذاران نگهداشت وجه نقد را در شرکتهای با مدیریت سود
واقعی باال ،کاهش میدهند .سرمایهگذاران در تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری در شرکتها ،بر
عوامل و نشانههای مدیریت سود و تأثیر آنها بر جریانهای نقدی به عنوان شاخصی از عملکرد
شرکت توجه دارند (فرساد امان الهی و بنت محمد .)0925 ،کاهش حاشیه سود و افزایش در
گردش داراییها به طور همزمان نشانه مدیریت سود رو به پایین است در حالی که افزایش در
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /64تابستان 1311

فاطمهقائمي،زهرامراديوغالمحسینعلوي

 942

حاشیه سود و کاهش همزمان در گردش داراییها تأییدی بر وجود مدیریت سود رو به باال نمیباشد
(شمس زاده و افخمی.)0924 ،
سان و همکاران ( )9105معتقدند بعد از رسواییهای اخیر مالی ( ) 9111که در پی آن منجر به
وضع قوانین جدید در ساختار حاکمیت شرکتی شد ،مدیران مدیریت سود واقعی را به مدیریت سود
از طریق اقالم تعهدی ترجیح دادند .همچ نین آنان معتقدند که استفاده از اقالم واقعی برای مدیریت
سود میتواند بیانگر تنزل اخالقی مدیران در برخورد با مدیریت سود باشد و این موضوع نگرانی
بیشتری را متوجه حسابداران میکند.
مالزاده و همکاران ( ) 0924در پژوهشی به بررسی تأثیر دانش مالی مدیرعامل بر روی مدیریت
سود پرداختند .نتایج تحقیق آنان نشاندهنده آن بود که دانش مالی مدیرعامل بر روی مدیریت
سود شرکت بر اساس رویدادهای واقعی و اقالم تعهدی اختیاری تأثیری ندارد .از طرف دیگر تفاوت
معناداری بین مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری و مبتنی بر رویدادهای واقعی در
شرکتهای با مدیرعامل دارای دانش مالی و سایر شرکتها وجود ندارد.
بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد تاکنون هیچ پژوهش داخلی به بررسی تأثیر ویژگیهای
کمیته حسابرسی بر کنترلهای داخلی و مدیریت سود (اندازهگیری شده از طریق مدل جونر تعدیل
شده) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت نپذیرفته است .لذا ضروری
است این مسئله مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا عدم وجود کمیته حسابرسی با کیفیت و در نتیجه
ضعف در کنترلهای داخلی میتواند به ناکارآمدی ،بیبرنامگی ،اختالس ،تبانی و سایر مشکالت
ساختاری عملکردی شرکتها گردد.
 -3فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :بین اندازه کمیته حسابرسی و ضعف در کنترل داخلی رابطه منفی و معناداری وجود
دارد.
فرضیه دوم :بین تخصص کمیته حسابرسی و ضعف در کنترل داخلی رابطه منفی و معناداری وجود
دارد.
فرضیه سوم :بین اندازه کمیته حسابرسی و مدیریت سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین تخصص کمیته حسابرسی و مدیریت سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
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 -4روش پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهشهای کمّی است که از روش علمی ساخت و اثبات تجربی استفاده
میکند و بر اساس فرضیهها و طرحهای پژوهش از قبل تعیین شده انجام میشود .از این دسته
پژوهشها زمانی استفاده میشود که معیار اندازهگیری دادهها کمّی است و برای استخراج نتیجهها
از فنهای آماری استفاده میشود (نمازی .)0919 ،بهمنظور جمعآوری دادهها و اطالعات ،از روش
کتابخانهای استفاده شده است .در خصوص جمعآوری اطالعات مربوط به بخش مبانی نظری و
پیشینه پژوهش از کتب ،مجالت و سایتهای تخصصی فارسی و التین استفاده شده است .اطالعات
مورد نیاز شرکتها نیز از طریق نرمافزار تدبیر پرداز و سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار
گردآوری شدهاند .در نهایت دادهها با استفاده از نرمافزار اکسل آماده و سپس با استفاده از
نرمافزارهای  SPSSنسخه  02و  Eviewsنسخه  7تجزیهوتحلیل نهایی انجام گرفته است.
 -5جامعه آماری و نمونه پژوهش
در این پژوهش کل جامعه مورد نظر انتخاب شده و سپس با اعمال محدودیتهای زیر نمونه
آماری مشخص گردید .برای این منظور ،چهار معیار در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکتی
کلیه معیارها را داشته باشد ،به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شده است .با توجه به محدود بودن
حجم جامعه کالن به عنوان نمونه انتخاب شده است.
شرکت قبل از سال  0920در بورس پذیرفته شده باشد و تا پایان سال  0924در بورس فعال باشد.
به دلیل ماهیت خاص فعالیت شرکتهای هلدینگ ،واسطهگری مالی و شرکتهای سرمایهگذاری و
تفاوت قابل مالحظه ماهیت آنها با شرکتهای تولیدی و بازرگانی ،شرکت برگزیده از صنایع آنان
نباشد.
به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی شرکت منتهی به  92اسفند باشد و در بازه زمانی مورد
مطالعه ،تغییر سال مالی یا تغییر فعالیت نداشته باشد.
صورتهای مالی و یادداشتهای همراه شرکتها در بازه زمانی مذکور به گونه کامل در وبگاه
بورس اوراق بهادار موجود باشد.
بر اساس معیارهای باال 971 ،سال – شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است.
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 -6متغیرهای پژوهش
 -1-6متغیر وابسته
ضعف در کنترلهای داخلی :برای سنجش ضعف در کنترلهای داخلی به عنوان متغیر  ...از نقاط
ضعف بااهمیت کنترلها ی داخلی استفاده گردیده است که از گزارش مدیریت در خصوص
کنترلهای داخلی بدست آمده است .اگر شرکت حداقل یک ضعف در سیستم کنترلهای داخلی
داشته باشد عدد یک و در غیر این صورت مقدار آن صفر خواهد بود.
مدیریت سود :برای اندازهگیری مدیریت سود ،از مدل جونز تعدیل شده استفاده شده است.
 -2-6متغیر مستقل
تخصص اعضای کمیته حسابرسی :تخصص اعضای کمیته حسابرسی بیانگر تعداد اعضای کمیته
حسابرسی است که در زمینه حسابداری ،حسابرسی و مالی فعالیت دارند و دارای علم و دانش
تخصصی هستند (روهانا و همکاران .)9105 ،07فرد متخصص فردی است که مدرک دانشگاهی یا
مدرک حرفهای داخلی یا معتبر بینالمللی در امور مالی ،حسابداری ،حسابرسی ،مدیریت مالی،
اقتصاد و یا سایر رشتههای مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی همراه با توانایی تجزیهوتحلیل
صورتها و گزارشهای مالی و کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی دارد (سازمان بورس و
اوراق بهادار.)0920 ،
اندازه کمیته حسابرسی :اندازه کمیته حسابرسی با تعداد اعضای کمیته حسابرسی بررسی میشود
(روهانا و همکاران.)9105 ،
 -3-6متغیرهای کنترلی
در این پژوهش با مرور پژوهشها ی مشابه ،متغیرهای زیر به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته
شده است:
اندازه شرکت :این متغیر از طریق لگاریتم طبیعی کل داراییها محاسبه شده است.
اهرم مالی :این نسبت از طریق تقسیم کل بدهیها بر کل داراییهای محاسبه شده است.
بازده داراییها :این نسبت از طریق تقسیم سود قبل از بهره و مالیات تقسیم بر کل داراییها محاسبه
شده است.
رشد شرکت :برای اندازهگیر ی رشد شرکت از نسبت کیوتوبین استفاده شده است که این نسبت از
تقسیم ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت بدست میآید.
جریان وجه نقد :برابر است با درصد تغییرات در جریان وجه نقد شرکت.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /64تابستان 1311
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يهايکمیتهحسابرسي
تأثیرویژگ 

مالكیت نهادی :این نسبت از طریق تعداد سهام عادی شرکت در دست مالکان حقوقی تقسیم بر
تعداد کل سهام عادی شرکت در ابتدای دوره اندازهگیری شده است.
 -7روش آزمون فرضیههای پژوهش
از مدلهای رگرسیون زیر در خصوص آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده است.
H1:
ICMV=asize+size+lev+mb+cfo+roe+owner
H2:
ICMV=aex+size+lev+mb+cfo+roe+owner
H3:
EMANAGEMENT =asize+size+lev+mb+cfo+roe+owner
H4:
EMANAGEMENT =aex+size+lev+mb+cfo+roe+owner

 -8یافتههای پژوهش
 -1-8آمار توصیفی
طبق اطالعات جدول  0متغیر مالکیت نهادی دارای باالترین و متغیر اهرم مالی دارای کمترین
میزان پراکندگی در بین متغیرهای پژوهش هستند .آماره مربوط به متغیر اندازه کمیته حسابرسی
نشاندهنده وجود حداقل  9عضو و حداکثر  4عضو در کمیته حسابرسی شرکتهای پذیرفته در
بورس اوراق بهادار تهران است .همچنین آماره مرتبط با تخصص کمیته حسابرسی نشاندهنده
وجود هیچ عضو تا حداکثر  5عضو متخصص در امور مالی و حسابداری در بین اعضای کمیته
حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
جدول  -1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
آماره

میانگین

میانه

انحراف معیار

بیشینه

کمینه

اندازه کمیته حسابرسی

9/911

9/101

1/520

4/111

9/111

کنترل داخلی

1/509

1/111

1/570

0/111

1/111

اندازه شرکت

05/915

05/119

0/900

07/199

00/511

اهرم مالی

1/494

1/449

1/992

0/109

1/109

رشد شرکت

0/541

1/205

9/999

01/914

1/924

نوسان جریان نقد عملیاتی

1/410

1/907

9/491

09/110

-1/491

بازده حقوق صاحبان سهام

1/111

1/491

1/412

9/917

-1/591

متغیر

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /64تابستان 1311

فاطمهقائمي،زهرامراديوغالمحسینعلوي

آماره
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میانگین

میانه

انحراف معیار

بیشینه

کمینه

مالکیت نهادی

52/000

52/111

99/109

17/111

1/111

تخصص کمیته حسابرسی

9/010

9/111

1/114

5/111

1/111

مدیریت سود

1/979

1/574

1/701

1/227

-1/229

متغیر

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -1-1-8پایایی (ایستایی) متغیرهای پژوهش

مطابق با جدول  9و با استفاده از آزمون هادری در کلیه متغیرهای مستقل ،وابسته و کنترلی سطح
معناداری در آزمون ریشه واحد (که باید کوچکتر از  1/14باشد) نشاندهنده این است که تمامی
متغیرهای پژوهش از پایایی مناسب برخوردار هستند.
جدول  -2بررسی پایایی متغیرهای پژوهش
آزمون هادری
متغیر

آماره آزمون

سطح

آزمون هادری
سطح

متغیر

آماره آزمون

اندازه کمیته حسابرسی
کنترل داخلی

4/519
5/992

1/111
1/111

نوسان جریان نقد عملیاتی
بازده حقوق صاحبان سهام

5/599
4/172

1/111
1/111

اندازه شرکت

5/177

1/111

مالکیت نهادی

4/919

1/111

اهرم مالی

5/297

1/111

تخصص کمیته حسابرسی

4/099

1/111

رشد شرکت

5/117

1/111

مدیریت سود

5/215

1/111

معناداری

معناداری

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -2-8آمار استنباطی
 آزمون فرضیه اول
در جدول  9نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ارائه شده است .با توجه به مقدار آماره LR

مندرج در جدول  ،9در سطح کلیه شرکتها که برابر با  01/007است ،بیانگر معنادار بودن الگو در
سطح  24درصد است .افزون بر این ،مقدار  Rمک فادن برابر با  1/912است؛ بنابراین ،با توجه به
این مقدار میتوان  91/2درصد از تغییرات متغیر وابسته را بهوسیله متغیرهای مستقل و کنترلی
پیشبینی کرد .در نتیجه ،طبق جدول  ،9سطح معناداری مربوط به متغیر اندازه کمیته حسابرسی
و متغیرهای کنترلی نشاندهنده آن است که بین اندازه کمیته حسابرسی و ضعف در کنترل داخلی
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /64تابستان 1311
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رابطه منفی و معناداری وجود دارد .به سخنی دیگر ،با توجه به ضرایب مدل به هر اندازه که شیب
اندازه کمیته حسابرسی به سمت اعداد مثبت حرکت کند ،از میزان ضعف در کنترل داخلی کاسته
خواهد شد.
جدول  - 3خالصه نتایج آزمون فرضیه اول
متغیر وابسته :کنترل داخلی
متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره z

سطح معناداری

اندازه کمیته

-9/915

1/115

-9/150

1/119

اندازه شرکت

-1/052

1/991

- 1/195

1/445

اهرم مالی

0/717

0/457

0/019

1/905

رشد شرکت
جریان وجه نقد

-1/027
1/059

1/900
1/049

- 1/199
1/292

1/491
1/949

بازده حقوق صاحبان سهام

-1/999

1/125

-1/991

1/751

مالکیت نهادی

-1/101

1/119

-1/947

1/719

مقدار ثابت

1/719

5/111

0/177

1/111

 Rمک فادن

آماره LR

سطح معناداری LR

1/912

01/007

1/199

منبع :یافتههای پژوهشگر

 آزمون فرضیه دوم
در جدول  5نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ارائه شده است .با توجه به مقدار آماره LR

مندرج در جدول  ،5در سطح کلیه شرکتها که برابر با  01/111است ،بیانگر معنادار بودن الگو در
سطح  24درصد است .افزون بر این ،مقدار  Rمک فادن برابر با  1/099است؛ بنابراین ،با توجه به
این مقدار میتوان  09درصد از تغییرات متغیر وابسته را بهوسیله متغیرهای مستقل و کنترلی
پیشبینی کرد .در نتیجه ،طبق جدول  ،5سطح معناداری مربوط به متغیر تخصص کمیته
حسابرسی و متغیرهای کنترلی نشاندهنده آن است که بین تخصص کمیته حسابرسی و ضعف در
کنترل داخلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد .به سخنی دیگر ،با توجه به ضرایب مدل به هر
اندازه که شیب تخصص کمیته حسابرسی به سمت اعداد مثبت حرکت کند ،از میزان ضعف در
کنترل داخلی کاسته خواهد شد.

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /64تابستان 1311
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جدول  -4خالصه نتایج آزمون فرضیه دوم
متغیر وابسته :کنترل داخلی
متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره z

سطح معناداری

تخصص کمیته
اندازه شرکت

-1/179
-1/507

1/199
1/914

-9/902
-0/510

1/190
1/055

اهرم مالی

1/112

1/142

0/401

1/092

رشد شرکت

-1/007

1/011

-0/171

1/910

جریان وجه نقد

1/911

1/097

0/401

1/092

بازده حقوق صاحبان سهام

-1/501

1/111

-1/199

1/491

مالکیت نهادی

-1/102

1/112

-1/979

1/719

مقدار ثابت

9/992

9/717

1/149

1/929

 Rمک فادن

آماره LR

سطح معناداری LR

1/099

01/111

1/102

منبع :یافتههای پژوهشگر

 آزمون فرضیه سوم

نتایج آزمونهای مربوط به انتخاب مدل فرضیه سوم مندرج در جدول  ،4لزوم استفاده از روش
اثرات ثابت را تأیید کرده است .لذا ،با توجه به جدول شماره  1که نتایج حاصل از آزمون فرضیه
سوم ارائه شده است؛ با توجه به مقدار آماره  Fدر سطح کلیه شرکتها که برابر با  01/54است ،الگو
در سطح  24درصد معنادار است .افزون بر این ،با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون که برابر با
 0/24است ،وجود خود همبستگی پیدرپی در اجزای اخالل رگرسیون رد میشود .مقدار  R2adjبرابر
با  1/052است؛ بنابراین ،با توجه به این مقدار میتوان  04درصد از تغییرات متغیر وابسته را
بهوسیله متغیر مستقل و کنترلیها پیشبینی کرد .در نتیجه ،طبق جدول شماره  ،1سطح معناداری
مربوط به متغیر اندازه کمیته نشاندهنده آن است که بین اندازه کمیته و مدیریت سود هیچ نوع
رابطه معناداری وجود ندارد.
جدول  -5نتایج مربوط به انتخاب مدل فرضیه سوم

فرضیه اول

آزمون

آماره آزمون

سطح معناداری

نوع مدل

آزمون چاو
آزمون هاسمن

1/792
91/579

1/111
1/111

اثرات ثابت

منبع :یافتههای پژوهشگر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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جدول  -6خالصه نتایج آزمون فرضیه سوم
متغیر وابسته :مدیریت سود
متغیر

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

اندازه کمیته
اندازه شرکت

-4/111
1/279

01/075
9/919

-1/919
1/912

1/701
1/779

اهرم مالی

-5/199

1/059

-1/714

1/599

رشد شرکت

9/991

9/999

1/719

1/519

جریان وجه نقد

1/044

2/111

1/194

1/494

بازده حقوق صاحبان سهام

-1/955

1/074

-0/219

1/145

مالکیت نهادی

-1/079

1/019

-0/141

1/921

مقدار ثابت

1/559

0/999

1/941

1/790

R2

R2adj

آماره F

سطح معناداری

1/052

1/059

01/551

1/115

آماره دوربین
واتسون
0/255
منبع :یافتههای پژوهشگر

 آزمون فرضیه چهارم

نتایج آزمونهای مربوط به انتخاب مدل فرضیه چهارم مندرج در جدول شماره  ،7لزوم استفاده
از روش اثرات ثابت را تأیید کرده است .لذا ،با توجه به جدول  1که نتایج حاصل از آزمون فرضیه
چهارم ارائه شده است؛ با توجه به مقدار آماره  Fدر سطح کلیه شرکتها که برابر با  09/09است،
الگو در سطح  24درصد معنادار است .افزون بر این ،با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون که برابر
با  0/45است ،وجود خود همبستگی پیدرپی در اجزای اخالل رگرسیون رد میشود .مقدار R2adj
برابر با  1/021است؛ بنابراین ،با توجه به این مقدار میتوان  91درصد از تغییرات متغیر وابسته را
بهوسیله متغیر مستقل و کنترلیها پیشبینی کرد .در نتیجه ،طبق جدول شماره  ،1سطح معناداری
مربوط به متغیر تخصص کمیته نشاندهنده آن است که بین تخصص کمیته و مدیریت سود رابطه
منفی و معناداری وجود دارد.
جدول  -7نتایج مربوط به انتخاب مدل فرضیه چهارم
آزمون
فرضیه اول

آماره آزمون

سطح معناداری

آزمون چاو

7/095

1/111

آزمون هاسمن

02/110

1/111

منبع :یافتههای پژوهشگر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /64تابستان 1311
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جدول  - 8خالصه نتایج آزمون فرضیه چهارم
متغیر وابسته :مدیریت سود
متغیر

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

تخصص کمیته
اندازه شرکت

-1/901
1/110

1/111
1/095

-9/190
1/149

1/111
1/495

اهرم مالی

-1/952

1/551

-1/441

1/415

رشد شرکت

1/144

1/150

0/942

1/072

جریان وجه نقد

1/111

1/195

0/779

1/110

بازده حقوق صاحبان سهام

-1/929

1/071

-9/911

1/195

مالکیت نهادی

1/117

1/719

1/005

1/201

مقدار ثابت

1/947

0/004

1/991

1/752

R2

R2adj

آماره F

سطح معناداری

1/021

1/020

09/099

1/111

آماره دوربین
واتسون
0/450
منبع :یافتههای پژوهشگر

 -9بحث و نتیجهگیری
نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که بین اندازه کمیته حسابرسی و ضعف در کنترل داخلی
رابطه منفی و معناداری وجود دارد .بدین معنی که هر چه تعداد افراد حاضر در کمیته حسابرسی از
تعداد  9نفر به  4نفر گرایش داشته است از ضعفهای موجود در کنترلهای داخلی کاسته شده
است .اعضای کمیته حسابرسی با نظارت بر فرآیندهای نظام راهبری و کنترلهای داخلی موجب
بهبود و ارتقای کنترلهای داخلی شرکت میگردند.
نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد که بین تخصص کمیته حسابرسی و ضعف در کنترل داخلی
رابطه منفی و معناداری وجود دارد .بدین معنی که هر چه اعضای کمیته حسابرسی در زمینه
حسابداری ،حسابرسی و مالی فعالیت داشته باشند و دارای علم و دانش تخصصی هستند بیشتر
باشند از ضعفهای موجود در کنترلهای داخلی کاسته خواهد شد؛ زیرا با مشاوره به مدیریت و
نظارت تخصصیتر بر اجرای کنترلهای داخلی طراحی شده موجب بهبود کنترلهای داخلی شرکت
میگردند.
نتایج فرضیه سوم پژوهش نشاندهنده عدم وجود رابطه بین اندازه کمیته و مدیریت سود
میباشد .نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش نشان داد بین تخصص کمیته و مدیریت سود رابطه
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منفی و معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر هر چه تخصص اعضای کمیته حسابرسی در
زمینههای مالی و حسابداری بیشتر باشد میتوانند با نظارت مناسبتر بر موضوعات با اهمیت
گزارشگری مالی ،قضاوتها و برآوردهای عمده ،رویه های حسابداری عمده ،نحوه افشا و انتخاب و
تغییر در هر یک از آن ها و افشای معامالت با اشخاص وابسته اطمینان معقولتری نسبت به رعایت
استانداردهای حسابداری و سایر مقررات در گزارشهای شرکت ارائه نمایند.
با توجه به تأیید فرضیه های اول ،دوم و چهارم پژوهش و تأیید وجود رابطه منفی و معنادار بین
ویژگی های کمیته حسابرسی (اندازه کمیته حسابرسی و تخصص کمیته حسابرسی) با ضعف در
کنترلها ی داخلی و همچنین رابطه منفی و معنادار بین تخصص کمیته حسابرسی و مدیریت سود
میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه داد:
 )0الزام و پیگیری اصول حاکمیت شرکتی
 )9تقویت رعایت منشور کمیته حسابرسی ،تدوین شده در سال 0920
 )9حمایت و پیگیری عمومیت یافتن و اجرای مناسبتر منشور کمیته حسابرسی در تمامی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 )5با توجه به اینکه تعداد بیشتر اعضای کمیته حسابرسی میتواند بر کاهش ضعفهای
کنترلهای داخلی اثرگذار باشد ،لذا پیشنهاد میشود تا حداقل از  4نفر به جای  9نفر در
ترکیب کمیته حسابرسی استفاده شود.
 )4با توجه به اینکه تخصص بیشتر اعضای کمیته حسابرسی در زمینه های مالی ،حسابداری و
کنترلهای داخلی میتواند بر کاهش ضعفهای بااهمیت کنترلهای داخلی و مدیریت سود
شرکت اثر گذارد ،لذا پیشنهاد میشود از تعداد بیشتری افراد متخصص در امور مالی و
حسابداری در کمیته حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استفاده گردد.
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