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به موج��ب مف��اد م��اده 2 آیین رفتار حرفه ای جامعه حس�ابداران رس�می 
امریکا (AICPA)، “حسابداران رس��می به منظور خدمت رسانی به منافع 
عمومی، متعهد به پذیرش مسئولیت می باشند. منافع عمومی به عنوان رفاه 
جمع��ی اجتماع مردمی و نهادهایی که حرفه ب��ه آن خدمت می کند، تعریف 
می ش��ود” (ET Section 53). افزون بر این، اصل 301 بیان می دارد که: 
“در خدمات حرفه ای، حس��ابدار رس��می مجاز به افشای اطالعات محرمانه 
 .(ET Section 301) ”صاحبکار بدون مجوز صریح صاحبکار نمی باش��د
به همین ترتیب، تفسیر 9-501، “ اطالعات محرمانه حاصل از به کارگماری 
ی��ا فعالیتهای داوطلبانه”، افش��ا را به طور کلی مح��دود به مواقعی می کند که 
قانون مجاب یا مجاز دانس��ته و به وس��یله صاحبکار مجوز ارائه ش��ده اس��ت 
(ET Section 501-10). اگرچه دو الزام پیش��گفته آش��نا و مورد انتظار از 

حسابداران رسمی اس��ت، ولی در برخی اوقات بایکدیگر تداخل دارند. این 
تضاد بین منافع عمومی و رازداری نه تنها در آیین رفتار حرفه ای ایاالت متحد 
)و حسابرس��ی(، بلکه در استانداردهای بین المللی نیز موجود است. بحث و 
گفتگوی بعدی بر س��ناریویی مانند مورد زیر تاکید دارد؛ انجام حسابرسی که 
در آن حس��ابرس از عمل محتمل غیرقانونی مطلع است و صاحبکار اصالح 

متناسب و افشا را نمی پذیرد.
به تازگ��ی، هیئ�ت تدوین اس�تانداردهای بین الملل�ی اصول اخالقی 
برای حس�ابداران (IESBA) یک پیش نویس استاندارد )که جلوتر مورد 
بح��ث قرار می گیرد( به منظور حل وفصل تضاد ب��ه نفع منافع عمومی صادر 
ک��رده اس��ت. به موجب آن، حسابرس��ی که ب��ه عمل غیرقانونی مش��کوک 
اس��ت، ملزم ب��ه دادن گ��زارش به مقام مقتض��ی )به طور مث��ال یک مرجع 
قانونی( اس��ت. هیئت تدوین استانداردهای بین المللی اصول اخالقی برای 
حس��ابداران، قص��د دارد اس��تاندارد را در نیمه دوم س��ال 2013 نهایی کند. 
اجرای چنین اس��تانداردی در ایاالت متحد، باتوجه به منافع عمومی و حفظ 

ارتباط رازداری، در تعادل مسئولیت حسابرس موثر است. 

K. Pany, J. Zhang 	
ترجمه: سیمیندخت عامری طبائی  

گزارشگری برون سازمانی اعمال غیرقانونی

تضاد بین رازداری و منافع عمومی 
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K. Pany, J. Zhang 	
ترجمه: سیمیندخت عامری طبائی  

پیش نویس استاندارد هیئت تدوین استانداردهای 
بین المللی اصول اخالقی برای حسابداران 

در آگوست سال 2012، هیئت تدوین استانداردهای بین المللی 
اصول اخالقی برای حس��ابداران، پیش نویس استاندارد »پاسخ 
به عمل مشکوک غیرقانونی« را منتشر کرد. درصورت تصویب، 
آیین رفت��ار حرف��ه ای برای حس��ابداران رس��می تغیی��ر کرده و 
شرایطی فراهم می شود که بارعایت استاندارد مزبور، حسابرس 
می تواند اصل بنیادی رازداری را زیرپا گذارده و عمل مش��کوک 
غیرقانونی )مش��تمل بر تقلب( را برای مقام مقتضی افشا کند. 
)به منظ��ور گزارش عم��ل مش��کوک غیرقانون��ی، پیش نویس 
اس��تاندارد رهنمود الزم برای حس��ابداران رس��می که خدمات 
حرفه ای )حسابرس��ی و غیرحسابرسی( به صاحبکار حسابرسی 
و همچنین صاحبکار غیرحسابرسی ارائه می کنند و آن دسته از 
حسابداران رسمی که در کسب وکار فعالیت می کنند، صادر کرده 
اس��ت. این مقاله همانند پیش نویس استاندارد، بر حسابرسان 
و اعم��ال غیرقانونی تاکید دارد که طبق اس��تاندارد، تقلب یعنی 
تحریف ناشی از گزارشگری مالی متقلبانه یا اختالس دارایی را 

نیز در برمی گیرد(. 
ب��ا  غیرقانون��ی،  عم��ل  از  اس��تاندارد  پیش نوی��س  تعری��ف 
اس��تانداردهای حسابرس��ی بین الملل��ی و ایاالت متحد همخوانی 
دارد و به اعمال عمد یا غیرعمد حذف و اضافه های خالف قوانین 
یا مقررات غالب انجام شده توسط صاحبکار، افراد درگیر راهبری 
ی��ا مدیریت ی��ا کارکنان صاحبکار، اش��اره دارد. البته، س��و ءرفتار 

شخصی نامرتبط به فعالیت واحد تجاری، مستثنی است. 
پیش نویس استاندارد الزام می دارد تا حسابرسی که نسبت 
به انجام عمل غیرقانونی توسط صاحبکار حسابرسی شامل 
ش��رکت، کارکنان، مدیریت و افراد درگیر راهبری مش��کوک 
اس��ت، گامه��ای معقولی برای تایید یا برطرف کردن ش��ک 
و تردی��د ب��ردارد )اگرچه حس��ابرس ممکن اس��ت در هنگام 
انج��ام حسابرس��ی از ای��ن عم��ل آگاه ش��ود. وی همچنین 
می تواند از طریق پرس وجو از حس��ابدار حرفه ای که خدمات 
غیرحسابرس��ی ب��ه صاحب��کار ارائ��ه می دهد یا حس��ابداری 
ک��ه برای ش��رکت کار می کن��د، از موض��وع آگاه ش��ود؛ زیرا 
حسابداران مزبور ملزم به افشای چنین مواردی به حسابرس 
مستقل شرکت می باش��ند(. اگر حسابرس قادر به رفع شک 

و تردید نباش��د، وی ملزم به رعایت فرایند گزارش به مافوق 
به منظور کس��ب پاسخ مناس��ب به موضوع می باشد. فرایند 
ب��ا اطالع رس��انی به یک س��طح مناس��ب از مدیریت، یعنی 
افرادی که حداقل یک سطح باالتر از افراد درگیر در موضوع 

به واسطه راهبری می باشند، آغاز می شود.  
در نهای��ت، اگ��ر بنا به تش��خیص حس��ابرس عواقب عمل 
مش��کوک غیرقانونی به گونه ای است که افشا به مقام مقتضی 
به نفع عموم است، حس��ابرس باید افشای موضوع به مرجع 
مربوط را به صاحبکار توصیه کند )مثالهایی که در پیش نویس 
استاندارد فراهم شده عبارتند از ناظر بازار رقابتی و ناظر اوراق 
به��ادار به نحو مقتضی(. در صورت عدم افش��ای مناس��ب در 
م��دت زمان معقول توس��ط صاحبکار، حس��ابدار حرفه ای که 
خدم��ات به صاحب��کار ارائه می دهد، باید م��وارد زیر را به آن 

مقام افشا کند:   
• اعمال مش��کوک غیرقانونی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 

در گزارشگری مالی موثر است، و
• اعمال مشکوک غیرقانونی با موضوعی که در حیطه تخصص 

حسابدار قرار می گیرد. 

تنها اس��تثا به الزام برش��مرده در فوق، »ش��رایط استثنایی« 
اس��ت که در آن یک ش��خص معقول و آگاه ثالث به این نتیجه 
برسد که شدت عواقب حاصل از افشا آنچنان باشد که توجیهی 
در رعای��ت الزامها وجود نداش��ته باش��د. در مثال ارائه ش��ده در 



13
92

ت 
ش

به
دی

 ار
64

ره 
ما

ش

62

پیش نوی��س اس��تاندارد، به م��واردی چ��ون تهدید ب��ه امنیت 
فیزیکی حس��ابدار حرفه ای یا دیگر افراد اش��اره شده است؛ اما 
پیامدهایی مانند از دس��ت دادن صاحبکار یا درامد، از ش��رایط 

استثنایی به شمار نمی آید. 

برای تشخیص اینکه آیا افشا به مقام مقتضی درجهت حفظ 
منافع عمومی اس��ت یا خیر، حس��ابرس بای��د در نظر گیرد که: 
“آی��ا یک ش��خص معقول و آگاه ثالث با س��نجش تمام جوانب 
و ش��رایط مربوط، به احتمال قوی به این نتیجه خواهد رس��ید 
که افش��ای عمل مش��کوک غیرقانون��ی به نفع عموم اس��ت؟” 
 .(IESBA Exposure Draft, Section 225-11)

برای تصمیم گیری، حس��ابدار باید ماهی��ت و اهمیت موضوع، 
همچنین تعداد افرادی که به واس��طه عمل مشکوک غیرقانونی 
تح��ت تاثیر واقع می ش��وند و نیز می��زان تاثیرپذیری آنان را در 

نظر گیرد. 

اف��زون ب��ر این مس��ئله بدیهی که آی��ا حالت پیش��گفته باید 
به عن��وان یک اس��تثنا به حف��ظ رازداری اطالع��ات صاحبکار 
توس��ط حسابرس تلقی ش��ود، الزام به گزارش اعمال مشکوک 
غیرقانون��ی ب��ه مقام مقتضی س��بب ایجاد دش��واریهای متعدد 

اجرایی می شود. 
عمل مش�کوک غیرقانونی- از مسائل مطرح این است که حد 
اطمینان یک حس��ابرس برای درنظر گرفت��ن عمل غیرقانونی 
به عنوان »مشکوک«، چه میزان است؟ آیا آستانه شک، »بیشتر 

محتمل است تا نباشد« یا باالتر از آن یا کمتر از آن است؟ 
منافع عمومی- یک حس��ابرس باید تش��خیص دهد که آیا در 
جریان قرار دادن یک مقام به نفع عموم است. رهنمود محدود 
عملیاتی در پیش نویس اس��تاندارد )ماهیت و اهمیت موضوع، 
همچنین تعداد افرادی  که به واس��طه عمل مشکوک غیرقانونی 
تحت تاثیر واقع می شوند و نیز میزان تاثیرپذیری آنان(، خیلی 
عموم��ی اس��ت. هر چند، ممکن اس��ت تفس��یر رهنمود مزبور 

برای حسابرس دشوار باشد. 
مقام مناس�ب- در پیش نویس اس��تاندارد، گزارش��گری اقدام 
مش��کوک به مقام مناس��ب به صورت مفرد تحریر ش��ده است- 
یعنی از واژه »مقام« به جای »مقامها« اس��تفاده شده است؛ ولی 
آیا مواردی وجود دارد که حس��ابرس بای��د به بیش از یک مقام 
گزارش دهد؟ به طور مثال، اقدام غیرقانونی که رقابت را محدود 
می س��ازد ) یک ناظر بر بازار رقابتی( و منتج به بدهی احتمالی 
می ش��ود )ناظر بر اوراق بهادار(؟ س��ناریوهایی ک��ه ناظرین در 
س��طوح مختلف دولتی درگیر هس��تند، چطور؟ )به طور مثال، 

مرکزی و ایالتی( یا پلیس؟ 
نبود لنگرگاه مطمئن- گزارش��گری عمل مشکوک غیرقانونی 
ب��ه مقام مقتضی می تواند پیامدهای قانونی داش��ته باش��د؛ در 
صورتی که در نهایت مشخص شود اقدام غیرقانونی نبوده و اگر 
خسارتی به صاحبکار وارد آید، در غیاب حمایت قانونی احتمال 
دارد حسابرس مسئول شناخته شود. در بیشتر کشورها، فراهم 

کردن چنین حمایتی نیاز به قانونگذاری دارد. 

الزامهای گزارشگری ایاالت متحد 
الزام حسابرس به افشای اعمال مشکوک غیرقانونی به مراجع 
ذیص��الح، چه تغیی��ری در اس��تانداردهای جاری حسابرس��ی 

اگر مدیریت و 

هیئت مدیره 

از الزام حسابرس به افشا 

آگاه باشند

 احتمال دارد خود بموقع

 گزارشدهی کنند
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ایاالت متح��د را موج��ب می ش��ود؟ در حال حاضر، حس��ابرس 
تحت چه ش��رایطی باید اعمال غیرقانونی را به مراجع ذیصالح 
گ��زارش دهد؟ ای��ن پرسش��ها در ارتب��اط با دو بخ��ش مهم از 
استانداردهای حسابرس��ی، مسئولیت صاحبکاران برای اعمال 
غیرقانونی )عدم انطباق با قانون( و کشف پس از موعد حقایق 
موج��ود در تاری��خ گزارش حسابرس��ی اس��ت. اف��زون بر این، 
حسابرس��ی که به اعمال غیرقانونی مش��کوک است، به موجب 
بخ�ش 10 ای (Section 10A) قان��ون بورس اوراق بهادار 

سال 1934، موظف به گزارشگری است. 
استانداردهای حرفه ای حسابرسی- استاندارد حسابرسی 
بخ�ش 317 (AU Section 317)، »اعم��ال غیرقانون��ی 
توس��ط صاحبکاران«، و اس��تاندارد حسابرسی بخش 250 »در 
نظر گرفتن قوانین و مقرارت در حسابرس��ی صورتهای مالی«، 
ه��ر دو به طور مس��تقیم اعمال غیرقانونی را م��ورد خطاب قرار 
می دهد. به موجب رهنمود اس��تانداردهای مزب��ور، هنگامیکه 
افش��ای ناکاف��ی از نتایج اعمال غیرقانونی منج��ر به انحراف با 
اهمیت از اصول پذیرفته ش��ده حسابداری شود، تعدیل گزارش 
حسابرسی و در مواردی نیز کناره گیری حسابرس مناسب خواهد 
بود. با این حال، استانداردهای مزبور به طور کلی تاکید دارند که 
حس��ابرس نباید اعمال احتمالی غیرقانونی را به اشخاص ثالث 
اطالع دهد. برای مثال، اس��تاندارد حسابرسی بخش 317-23 

عنوان می کند: 
“افش��ای عم��ل غیرقانونی به دیگر اش��خاص، غیر از مدیریت 
ارش��د صاحبکار و افرادی که عهده دار راهبری هستند، بخشی 
از مس��ئولیت معمول حس��ابرس نیس��ت و اخالق حسابرس یا 

تعهد قانونی به رازداری، چنین افشایی را منع کرده است.”  
عالوه بر این، استاندارد حسابرسی بخش 250 -ای28 
“وظیف��ه  می کن��د:  بی��ان   (AU-C Section 250-A28)

حرف��ه ای حس��ابرس در رازداری اطالع��ات صاحب��کار ممکن 
است از گزارشگری موارد شناسایی شده و مشکوک عدم تطابق 
ب��ا قوانین و مقررات به یک ش��خص در خارج از واحد تجاری، 

جلوگیری کند.”  
سناریوهای زیر، استثناهای رهنمود فوق هستند: 

• گزارشگری به منظور انطباق با مراجع خاص قانونی و مقرراتی 
)مانند افشای الزام شده در فرم 8- کی (K-8) در ارتباط با تغییر 

حسابرس(، 
• گزارشگری به منظور پاسخ به احضاریه )حکم دادگاه(، 

• گزارش��گری به منظور براوردن الزامهای حسابرسی نهادهایی 
که کمک مالی از مراجع دولتی دریافت می دارند، و 

• گزارشگری به حسابرس جانشین. 
بنابرای��ن، تحت اس��تانداردهای جامعه حس��ابداران رس��می 
امریکا و هیئت نظارت بر حس�ابداری ش�رکتهای سهامی 
ع�ام (PCAOB) ب��رای گزارش��گری اعم��ال غیرقانون��ی، 
گزارش��گری به مراجع برون س��ازمانی باید تنها در موارد بسیار 

استثنایی تعریف شده انجام شود. 
 ،)AU Section 561( 561 استاندارد حسابرسی بخش
»کش��ف پس از موعد وقایع موجود در تاریخ گزارش حسابرسی« 
و استاندارد حسابرس��ی بخش 560، »رویدادهای پس از تاریخ 
ترازنام��ه و حقای��ق کشف ش��ده پ��س از موعد«، ح��وزه دیگری 
از بیانیه ه��ای اس��تانداردهای حسابرس��ی را م��ورد خطاب قرار 
می دهد. زمانیکه پس از تاریخ گزارش حسابرس��ی، حس��ابرس 
از وقایع موجود در تاریخ حسابرسی مطلع شود، ممکن است به 

گزارشدهی مستقیم 

حسابرس از

مسائل خاص صاحبکار به

 مراجع قانونی و

دیگر اشخاص ثالث

در ایاالت متحد

مسبوق به سابقه است
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تعدیل یا افشا در صورتهای مالی نیاز باشد. 
برای مثال، در نظر بگیرید گزارش حسابرسی و صورتهای 
مالی، صادرشده و باز است و حسابرس تشخیص می دهد که 

الزم اس��ت صاحبکار یک مسئله مشخص 
را در صورته��ای مال��ی افش��ا کند. پس 
از ط��ی فراین��د گ��زارش به ماف��وق )از 
مدیریت ت��ا افراد درگی��ر راهبری(، هر 
دو اس��تاندارد در نهای��ت تاکی��د دارن��د 
که حس��ابرس ای��ن ام��ر را الزامی کند؛ 
به گون��ه ای ک��ه اق��دام مناس��بی ب��رای 
جلوگیری از اتکا به گزارش حسابرسی و 
در صورت لزوم با دریافت نظر از مشاور 
حقوقی توس��ط حسابرس در هنگامیکه 
صاحب��کار افش��ا را نپذیرد و حس��ابرس 

آن را الزم دان��د، انجام پذی��رد. به جز در مواردی که مش��اور 
حقوقی توصیه دیگری دارد، به موجب اس��تاندارد حسابرسی 
بخش 561، حس��ابرس نب��ود قابلیت اتکا به گ��زارش را باید 
ب��ه صاحبکار، مراج��ع قانونی و در صورت ام��کان افرادی که 
حس��ابرس از ات��کا آنان به صورتهای مالی آگاه اس��ت، اعالم 
کند. الزامهای مندرج در استاندارد حسابرسی بخش560 
اس��ت.  مش��ابه   (AU-C Section 560-A24) -ای24 
درصورتی که قانون منع نکرده باشد، اطالع رسانی حسابرس 
ش��امل توصی��ف موض��وع و تاثیر آن ب��ر صورته��ای مالی و 
همچنی��ن اث��ر آن بر گزارش حسابرس��ی با ف��رض اطالع در 
تاریخ گزارش حسابرس��ی می شود. بنابراین، سابقه روشنی از 

گزارشگری به مراجع قانونی موجود است. 
بخش 10ای از قان�ون بورس اوراق بهادار- این بخش 
از قان��ون فرایندی را که حس��ابرس در هنگام تش��خیص یک 
عم��ل احتمالی غیرقانونی باید دنب��ال نماید، ارائه می کند. این 
امر با اطالع رس��انی مدیریت و کس��ب اطمینان از آگاهی کمیته 
حسابرسی آغاز می ش��ود. پس از آن، حسابرس مسئولیتهایی 

اضافی از قبیل تشخیص موارد زیر دارد:
• عم��ل غیرقانونی روی داده دارای اث��ر بااهمیت بر صورتهای 

مالی صادرکننده است، 
• مدیریت ارشد و هیئت مدیره بموقع اقدام اصالحی و مناسبی 

در خصوص عمل غیرقانونی نکرده اند، و
• نب��ود اق��دام اصالحی، به ط��ور منطقی حکم ب��ه تعدیل یک 

گزارش حسابرسی استاندارد را دارد. 
در چنی��ن ش��رایطی، حس��ابرس مل��زم 
ب��ه گ��زارش نتای��ج ب��ه هیئت مدی��ره و 
هیئت مدیره نیز مس��ئول ارائه نسخه ای 
از گزارش به سازمان بورس اوراق بهادار 
)یا شواهد پشتوانه هر گزارش ارائه شده( 
ظرف مدت یک روز کاری می باش��د. در 
ص��ورت عدم ارائ��ه گزارش به س��ازمان 
بورس اوراق بهادار توسط هیئت مدیره، 
حس��ابرس موظف به استعفا یا ارائه یک 
نس��خه از گزارش )یا شواهد پشتوانه هر 
گزارش ش��فاهی ارائه ش��ده( ب��ه بورس 

اوراق بهادار است. 
الزامهای گزارش��گری بخش 10ای برای س��الهای مالی که 
از ابت��دای ژانویه 1996 و پس از آن آغاز می ش��ود، الزم االجرا 
اس��ت. گزارش��گری حسابرس��ی تحت بخ��ش 10ای محدود 
 ،(GAO)به نظر می رسد. براساس گزارش دیوان محاسبات
29 گ��زارش بخ��ش 10ای بین ابتدای ژانوی��ه 1996 و 15 مه 
2003 تهیه ش��ده است. نویسندگان مقاله از اطالعاتی که پس 
از س��ال 2003 در دس��ترس عموم قرار گرفته، مطلع نیستند. 
محدودیت در گزارشگری تحت بخش 10ای می تواند ناشی از 

مواردی مانند عوامل زیر باشد: 
• حسابداران رسمی ممکن اس��ت الزام به گزارشگری موضوع 
ب��ه ب��ورس اوراق به��ادار را تنها ب��رای اعمال شناسایی ش��ده 
غیرقانونی به جای اعمال محتمل غیرقانونی، تفس��یر کنند. به 
احتمال زیاد، اس��تدالل می شود حسابرس قادر نیست تصمیم  
بگی��رد که آیا به واقع عمل غیرقانونی درمیان اس��ت؛ زیرا این 
تصمیم��ی قضایی اس��ت. در حقیق��ت، در بخش10ای)بی( 
)2( (Section 10A (b) (2)) از عب��ارت »با توجه به اعمال 
غیرقانونی کشف ش��ده« در قیاس با عبارت استفاده شده پیشین 
در بخش مزبور »ی��ک عمل غیرقانونی که به احتمال قوی رخ 
داده«، استفاده شده است. با این حال می توان استدالل کرد که 
اشاره به اعمال غیرقانونی داللت بر اعمال محتمل غیرقانونی 
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دارد؛ زیرا نمی تواند معنی واقعی دیگری داش��ته باشد. سازمان 
 (Rule 240 1-بورس اوراق به��ادار در قان�ون 240 10ای
(10A-1 به طور آشکار تفسیر می کند که مسئولیت گزارشگری 

حسابرس شامل اعمال محتمل غیرقانونی است.
• حسابداران رسمی ممکن است به این نتیجه برسند که اعمال 
غیرقانونی به درس��تی اصالح شده است؛ بنابراین هرگونه الزام 
گزارش��گری تحت بخ��ش 10ای بورس اوراق به��ادار را حذف 

می کنند. 
• از آنجایی که تعدیل مناس��ب نیاز به افش��ا در صورتهای مالی 
دارد، حسابداری برای زیان احتمالی به کار می آید؛ حوزه ای که 
ثابت ش��ده مستعد به نبود انطباق بالقوه است. در سال 2010، 
 (FASB) هیئت تدوین اس�تانداردهای حس�ابداری مالی
رهنمودی پیش��نهاد کرد تا اس��تفاده کننده را از ماهیت، اهمیت 
بالق��وه و زمان بندی بالقوه )در صورت شناس��ایی ش��دن( زیان 
احتمال��ی، از جمله موارد مربوط ب��ه دادخواهی آگاه کند. هیئت 
به این نتیجه رس��ید که اگرچه استفاده کنندگان صورتهای مالی 
به طور معمول حامی اس��تاندارد پیشنهادی هستند، ولی برخی 
از پاس��خ دهندگان ب��ا در نظ��ر گرفتن مس��ائلی مانن��د مخارج، 
چشم پوش��ی از امتیاز وکی��ل- صاحبکار و حمای��ت از محصول 
کار و فراهم آوردن اطالعات زیان رس��ان به رقبای دادخواهی، 

مخالف با آن هستند. 
پروژه ناتمام به تازگی از دستور کار هیئت تدوین استانداردهای 

حسابداری مالی خارج شده است. 

مقررات گزارشدهی بین المللی 
اصالح آیین رفتار ایاالت متحد و استانداردهای حسابرسی به 
پیشنهاد پیش نویس اس��تاندارد هیئت تدوین استانداردهای 
بین الملل��ی اصول اخالقی برای حس��ابداران، می تواند مزایا 
و معایب متعددی داشته باشد. مزایای احتمالی شامل موارد 

زیر است:
• به نظر می رس��د افش��ای حس��ابرس از اعم��ال غیرقانونی که 
مدیریت حاضر به افشای آن نیست، برای حفظ منافع عمومی 
می باش��د؛ زیرا استفاده کنندگان گوناگونی از چنین اطالعاتی که 

در دسترس قرار گرفته، بهره می برند. 
• آگاهی حسابرس و افراد درگیر با حاکمیت شرکتی از مسئولیت 

مربوط به افش��ای چنین اعمال غیرقانونی، ممکن است منجر 
به تبادل معنی گرای اطالعات درخصوص یک عمل مش��کوک 
غیرقانونی ش��ود. این امر با ریسکهای قابل توجهی از تحریف 
بااهمیت در صورتهای مالی و درس��تی گزارشهای مالی شرکت 
ارتب��اط دارد. ع��الوه ب��ر آن، اگ��ر مدیری��ت و هیئت مدی��ره از 
الزام حس��ابرس به افش��ا آگاه باش��ند، احتمال دارد خود بموقع 

گزارشدهی کنند.  
• وضوح الزام به افش��ای اعمال غیرقانونی توس��ط حسابرس و 
افراد درگیر راهبری ممکن اس��ت به عنوان یک عامل بازدارنده 

که منجر به کاهش اعمال غیرقانونی می شود ، به کار آید. 
از سوی دیگر، معایب احتمالی به شرح زیر است: 

• اختالل در ارتباط رازداری صاحبکاران و حسابرسان می تواند 

به ارتباط خصمانه بین آنان منجر شود و به جای افزایش کیفیت 
حسابرسی، سبب تضعیف آن خواهد شد. 

هر گزارش��گری بس��ط یافته از اعمال احتمال��ی غیرقانونی، 
ممکن است منجر به دشواریهای عنوان شده در اظهارنظرهای 
منفی به پروژه پیشین زیان احتمالی هیئت تدوین استانداردهای 

از مسائل مطرح

 این است که 

حد اطمینان یک حسابرس

 برای درنظر گرفتن عمل غیرقانونی 

به عنوان »مشکوک« 

چه میزان است
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حس��ابداری مالی ش��ود. به بیان دیگر، یک گزارش بسط یافته 
می تواند نتایج دعوی قضایی را تحت تاثیر قرار دهد. 

تحری��ک قانون به الزام گزارش��گری با تقلب مش��کوک، 
ممکن اس��ت هم به لحاظ مس��ائل توصیفی )به طور مثال، 
تقلب چق��در باید جدی در نظر گرفته ش��ود( و هم به لحاظ 
مسائل تعهد حسابرس )به طور مثال، برای تقلب مشکوکی 
که افشا شده و پس از آن مشخص شده که صحت نداشته(، 
مشکل س��از باش��د. یکی از مزیتهای الزام قان��ون به چنین 
افش��ایی )مانند بخش 10ای از قانون بورس اوراق بهادار(، 
گنجاندن ش��رایط یک لنگرگاه امن در قانون می باشد. نبود 
چنین ش��رایطی، منجر به افزایش هزینه حسابرسی خواهد 
ش��د که حاک��ی از افزایش مس��ئولیت پذیرفته ش��ده توس��ط 

حسابرس است. 

• تصوی��ب آزمون »منافع عمومی«، مانند موارد اشاره ش��ده در 
پیش نویس اس��تاندارد، بدون رهنمود اجرایی گیج کننده است. 
مثالهای مش��کل، سناریوهایی هس��تند که در آن افشا در تضاد 
ب��ا منافع عمومی قرار می گیرد. در هن��گام تصمیم گیری اینکه 
آیا افشا یک عمل مشکوک غیرقانونی در جهت منافع عمومی 
است، قضاوت حرفه ای نقش پررنگی دارد و می تواند منجر به 

ناسازگاری و تناقض در عمل شود. 
• اگ��ر »مرجع مقتضی« ب��ه معنای گس��ترده تر از ناظران اوراق 
بهادار به کار گرفته ش��ود، س��ئوال پیش می آید که در ش��رایط 
خاص، ب��ه چه تع��داد از مراجع باید یا می توان اطالع رس��انی 

کرد.  

مسئولیت گسترده حسابرس 
گزارشگری زیان احتمالی، مشتمل بر آنهایی که نتیجه اعمال 
غیرقانونی اس��ت، به ویژه برای شرکتها، مشاوران حقوقی آنها 
و حسابرس��ان، گیج کننده بوده اس��ت. همانگونه که در بخش 
باال توضیح داده شد، گزارشدهی مستقیم حسابرس از مسائل 
خ��اص صاحبکار به مراجع قانونی و دیگر اش��خاص ثالث، در 
ایاالت متحد مس��بوق به س��ابقه اس��ت. بنابراین، پیش نویس 
اس��تاندارد هیئ��ت تدوی��ن اس��تانداردهای بین الملل��ی اصول 
اخالقی برای حس��ابداران که حسابرس را ملزم به گزارشگری 
اعمال مش��کوک غیرقانونی می کند، ب��ا بخش 10ای از قانون 
بورس اوراق بهادار مصوب سال 1934 همخوانی دارد. با این 
حال، چنین اس��تانداردی به طور قطع مس��ئولیت گزارش��گری 
حس��ابرس را به صاحبکارانی که تحت پوشش قانون فوق قرار 
نمی گیرند، به طور درخور توجهی افزایش می دهد؛ بنابراین در 
رازداری اطالع��ات صاحبکار و ارتباط حس��ابرس- صاحبکار، 

موثر واقع خواهد شد. 
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حسابرسی که نسبت به 

انجام عمل غیرقانونی

توسط صاحبکار حسابرسی

شامل شرکت، کارکنان، مدیریت و 

افراد درگیر راهبری

مشکوک است

باید گامهای معقولی برای تایید یا 

برطرف کردن شک و تردید بردارد


