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مقدمه
امروزه س��رمایه گذاران و س��ایر اس��تفاده کنندگان از صورتهای مالی جهت ارزیابی واحدهای تجاری، توجه و تمرکز خود را به 
گزارش��گری مالی و به خصوص رقم س��ود خالص گزارش ش��ده، معطوف می کنند. تحقیقهای اخیر مش��خص کرده است که 
سرمایه گذاران در فرایند تصمیم گیری، شرکتهایی را انتخاب می کنند که سود آنها از پایداری باالتر و در واقع از کیفیت باالتری 
برخ��وردار اس��ت. در مواقعی که واحدهای تجاری به لحاظ اقتصادی دچار نوس��ان می ش��وند و تحت فش��ارهای جنبی قرار 

می گیرند، مدیران برای س��امان بخشیدن به اوضاع شرکت به طور 
مستقیم و یا غیرمس��تقیم تالش می کنند تا رقم سود منعکس شده 
در صورته��ای مالی را تحت تاثیر قرار دهند و موجب مثبت ش��دن 
ن��گاه اس��تفاده کنندگان صورتهای مال��ی و به ویژه س��رمایه گذاران 
ش��وند. مجموع��ه این اقدامها به مدیریت س��ود تعبیر می ش��ود که 
دارای جوانب مثبت و منفی است. جنبه مثبت مدیریت سود شامل 
فعالیتهایی اس��ت که در چارچ��وب قوانین و اخ��الق حرفه ای قرار 
می گیرد. این در حالی اس��ت که جنبه منفی مدیریت سود می تواند 
جام��ه فریب آمی��زی ب��ر تن کن��د و منجر ب��ه تقلب و گزارش��گری 
خدعه آمیز شود. در ادبیات حس��ابداری و حسابرسی، این موضوع 
که چه مواردی در حوزه مدیریت س��ود ی��ا تقلب قرار دارد، همواره 

مورد بحث بوده است.

 وحید شمسایی

مدیریت سود و تقلب در گزارشگری مالی: 
تشخیص نقاط تمایز توسط حسابرسان
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مروری بر ادبیات و مبانی نظری
مدیریت سود

هدف از ارزیابی مبانی نظری مدیریت س�ود1، توضیح چرایی 
انجام مدیریت سود به وس��یله شرکتهاست. پس از رسواییهای 
ورل�دکام  و   (Enron) ان�رون  نظی��ر  ش��رکتهایی  در  اخی��ر 
(Worldcom)، حجم وسیعی از ادبیات جدید در حوزه کیفیت 

س��ود و پدیده مدیریت سود ایجاد شد. مدیریت سود مجموعه 
اقدامهایی است که به وسیله مدیران به منظور آراستن اطالعات 
منعکس در صورتهای مالی و گزارش��گری سود در سطح مورد 
نظر برای دستیابی به هدفهایی خاص انجام می شود. مدیریت 
س��ود، گزینش سیاس��تهای حس��ابداری ی��ا فعالیته��ای واقعی 
تاثیرگذار بر س��ود است تا شرکت از این طریق به هدفهای ویژه 
گزارش��گری سود دست یابد. برخی از محققان اذعان داشته اند 
که هی��چ گونه خطا و اش��تباهی در مدیریت س��ود وجود ندارد؛ 
چرا که در محدوده اصول و استانداردهای حسابداری قرار دارد 
 (Watts & Zimmerman, 1986, Subramanyam,

(1996. ب��ا این ح��ال، برخی دیگر بر ای��ن باورند که مدیریت 

س��ود نه تنها یک عم��ل غیراخالق��ی، بلکه ش��کل دیگری از 
 (Wells, 2009, Healy & تقلب در گزارش��گری مالی است

.Wahlen, 1999, Rosner, 2003)

انگیزه های مدیریت سود
در تحقیقه��ای اخی��ر، انگیزه ه��ای فراوانی برای مدیریت س��ود 
شناس��ایی و معرف��ی ش��ده اس��ت. انگیزه هایی نظیر فش��ارهای 
اعمال ش��ده از جانب بازارهای س��رمایه، اعتبار و شهرت شخصی 
مدیری��ت، قرارداده��ای پ��اداش مدی��ران، هموارس��ازی س��ود، 
کمینه س��ازی و صرفه جویی در مالیات، کاس��تن پراکندگی گزارش 
س��ود، ارائه تصویری مطلوب از عملکرد ش��رکت، افزودن قیمت 
س��هام و کاس��تن هزینه های سیاس��ی از جمله عواملی هستند که 
 (Libby & seybert, مدیران را به مدیریت س��ود بر می انگیزد
(2009. اما عمده ترین و بااهمیت ترین عوامل انگیزشی مدیریت 

سود را می توان به شرح زیر مطرح کرد:
• انگیزه های قراردادی: انگیزه های قراردادی که به وسیله واتز 
و زیمرمان (Watts & Zimmerman, 1986) مطرح شده 
است، ش��امل دو فرضیه طرح پاداش مدیران و فرضیه قرارداد 

بدهی می شود.

• فرضیه هزینه سیاسی: فرضیه هزینه سیاسی به بررسی نقش 
گزینشهای حسابداری در فرایند سیاسی می پردازد. 

• انگی��زه ب��راورده ک��ردن انتظاره��ای س��ود: در صورت��ی ک��ه 
انتظارهای س��ود براورده نش��ود، می تواند به ط��ور بااهمیتی بر 
قیمت س��هام، ش��هرت و اعتبار مدیران اثر منفی داشته باشد. 
بنابراین، مدیران واحدهای تجاری برای اجتناب از بروز چنین 

پیامدهایی مایل به مدیریت سود هستند.

روشهای مدیریت سود
مدی��ران مطاب��ق ب��ا انگیزه های��ی ک��ه به ط��ور معم��ول از نظر 
دیگران پوش��یده اس��ت، دست به مدیریت س��ود می زنند. آنها 
به منظور دستیابی به هدفهای مستتر در انگیزه ها، روشهایی را 
برمی گزینند که به مثابه پلی بین انگیزه ها و هدفهای مورد نظر 
قرار دارد. روش��های مدیریت س��ود به مانند وسیله ای است که 
مس��یر دستیابی به هدفها را هموار می سازد. روشهای متعددی 
ب��رای مدیریت س��ود وجود دارد که برخ��ی از آنها منجر به بروز 
تقلب می ش��ود. البته انگیزه ای که مدیران در سر می پرورانند، 
همچون کلیدی اس��ت که راههای ورود به مدیریت س��ود سالم 
یا ناسالم را می گش��اید و در این میان، نقش روشهای مدیریت 

سود فقط جامه عمل پوشاندن بر کالبد انگیزه هاست.
به طور کلی، روشهای مدیریت س��ود می تواند مواردی نظیر 
گزینش رویه های حس��ابداری، اعمال قض��اوت در براوردهای 

مدیریت سود 

طیف گسترده ای از 

عملیات قانونی و فراقانونی 

اثرگذار بر رقم سود را 

پوشش می دهد
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حسابداری، زمانبندی شناخت درامد و هزینه و انتقال هزینه ها 
به ادوار آینده را ش��امل ش��ود. در طبقه بندی کلی، این روشها 
به دو دس��ته تقس��یم پذیر اس��ت: 1- اس��تفاده از اقالم تعهدی 
اختی��اری )زمانبن��دی ش��ناخت درام��د و هزین��ه(، و2- اعمال 

قضاوت در تعیین یا تغییر رویه های حسابداری.

البته طبقه بندیهای فوق، ش��کلی کلی از روش��های مدیریت 
س��ود را ارائه می کند. ام��ا می توان مصداقهای مدیریت س��ود 
را در خ��الل هر یک از این روش��های کلی نی��ز بیان کرد. برای 
مثال، مدیران برای کاس��تن از هزینه های استهالک می توانند 
از قض��اوت خوش��بینانه در ب��راورد عم��ر مفید و ارزش اس��قاط 
اس��تفاده کنند. همچنی��ن، در خصوص حس��ابهای دریافتنی، 
به منظور کاس��تن هزین��ه مطالبات سوخت ش��ده و افزودن رقم 
س��ود، مدی��ران می توانند درصد وصول پذی��ری مطالبات را در 
س��طح باالیی ب��راورد کنند. اعم��ال قض��اوت در تعیین ارزش 
موجودیهای مواد و کاال، س��رمایه ای ک��ردن هزینه های تعمیر 
و ترمی��م داراییه��ای ثاب��ت، تغییر طبقه بندی مخ��ارج دوره به 
مخارج محصول، از دیگر روش��هایی اس��ت ک��ه مدیران جهت 
مدیریت س��ود ب��ه کار می برند. اکث��ر این رویکرده��ا زمانی رخ 
می دهد که مدیریت احس��اس کند س��ود ش��رکت را باید در یک 

سطح معین گزارش کند یا روزنه  گریزی در استانداردها بیابد.
البته مدیریت س��ود می تواند در قالبه��ای متفاوتی رخ دهد. 
برای مثال، تعیین بودجه مناس��ب به وس��یله مدیریت، بررسی 
ش��رایط بازار، ش��ناخت ریس��کها، تعیی��ن می��زان کار کارکنان 
ش��رکت به منظور دس��تیابی به هدفها و سطح تولید مورد انتظار 
و ایجاد انگیزه در مش��تریان به منظور فروش بیش��تر، مانند در 
نظر گرفتن تخفیف، همگی از مصداقهای مدیریت سود است.

انواع مدیریت سود
• مدیریت سود بد یا ناسالم

 (Arthur Levit, در اواخر سال 1998 میالدی، آرتور لویت
(1998 رئی��س س��ابق کمیس�یون ب�ورس و اوراق بهادار2، 

مدیری��ت س��ود را به عنوان فراین��دی در نظر گرف��ت که در بین 
مدیران، حسابرسان و تحلیلگران، مبدل به  »بازی ارقام« شده 
است. او با اشاره به حرفه حسابداری، عنوان کرد افرادی که در 
ناحیه میان مش��روعیت و فریبکارِی آش��کار عمل می کنند، در 

حال مسموم کردن فضای گزارشگری مالی هستند.
هیالی و والن (Healy & Wahlen,1999) اشاره کردند 
مدیریت س��ود زمانی اتفاق می افتد که مدیران به منظور فریب 
س��هامداران در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا به منظور 
تاثیرگ��ذاری ب��ر ب��ازده قراردادهای��ی که ب��ه ارقام حس��ابداری 
گزارش ش��ده وابس��ته اس��ت، از قضاوت در گزارش��گری مالی 
و س��ازماندهی معام��الت جه��ت تغییر دادن گزارش��های مالی 

استفاده می کنند.
ب��ر مبنای این تعریف، مدیریت س��ود بد ب��ه معنای مداخله 
و نفوذ مدیریت به منظور پنهان س��ازی عملکرد واقعی ش��رکت 
اس��ت. در واق��ع در مدیریت س��ود بد، عملکرد واقعی ش��رکت 
به واس��طه ایجاد ثبتهای تصنعی حس��ابداری، پنهان می ماند. 
از نقط��ه نظر قراردادی، می توان تصور کرد که مدیران س��ود را 
به طور فرصت طلبانه ای جهت بیشینه س��ازی مزایای شخصی 
خود، مدیریت می کنند. شیپر (Schipper, 1986) مدیریت 
س��ود را به ای��ن صورت تعری��ف می کند: “مداخل��ه هدفمند در 
فرایند گزارش��گری مالی برون س��ازمانی، به قصد دستیابی به 

سودهای شخصی.”
هی��الی و وال��ن )1999( بی��ان کردن��د مدی��ران زمان��ی که 
طرحهای پاداش آنها وابس��ته به رقم س��ود خالص گزارش شده 
اس��ت، مطابق با منافع ش��خصی خود عم��ل می کنند. مدیران 
نه تنها سود را برای منافع شخصی خود مدیریت می کنند، بلکه 
آن را ب��رای کارا کردن قراردادها نیز مدیریت می کنند. هیالی 
و وال��ن (1999) دریافتند که مدیران درواقع از اطالعات جهت 
بیشینه سازی ثروت خود در طرحهای پاداش استفاده می کنند. 
این امر مش��خص می کند که مدیران احتم��اال برای حفاظت و 

حمایت از پاداش خود، سود را مدیریت می کنند.
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در مدیریت سود بد که در اصل همان مدیریت سود نامناسب 
است، تالش می شود عملکرد واقعی شرکت با استفاده از ایجاد 
ثبتهای تصنعی حس��ابداری یا تغییر براوردها از میزان معقول، 
مخف��ی بماند. پنه��ان کردن روند عملیات واقعی با اس��تفاده از 
تهاتره��ای تصنع��ی و افشانش��ده حس��ابداری، از مصداقهای 
مدیریت س��ود اس��ت که اغلب نیز غیرقانونی اس��ت )نوروش و 

همکاران، 1384(.
موارد مدیریت س��ود بد یا ناس��الم در نهایت می تواند س��بب 
بروز تقلب در گزارشگری مالی شود. افشای کامل ممکن است 
س��رمایه گذاران را ب��ه ارزیابی و درک بهتر پایداری س��ود، قادر 
سازد. همچنین افشای کامل می تواند در سیاستهای تشخیص 

درامد، مانع از مدیریت سود بد شود.
• مدیریت سود خوب یا سالم

به یقی��ن، اگر مدیریت س��ود به صورت مناس��بی جه��ت منافع 
ش��رکتها و فارغ از دس��تیابی ب��ه هدفهای مهم کارک��ردی آنها 
انجام ش��ود، دارای جوانب مثبت است. مدیریت سود به شکل 

مطلوب به معنای »اقدامهای منطقی و مناسب«3 است.
اق��الم تعهدی اختیاری و زمانبندی ش��ناخت درامد و هزینه 
می توان��د به عن��وان ابزاری جهت مدیریت س��ود ب��ه کار گرفته 
 (Subramanyam, س�وبرامانیام  تحقی��ق  نتای��ج  ش��ود. 
(1996 گوی��ای این مطلب اس��ت که اس��تفاده از اقالم تعهدی 

اختیاری می تواند حاکی از کارا بودن مدیریت س��ود باش��د؛ چرا 
ک��ه اقالم تعهدی اختیاری با س��ودآوری آین��ده دارای ارتباطی 
مس��تقیم اس��ت که نش��ان می دهد اس��تفاده از این اقالم جهت 
مدیریت س��ود، محت��وای اطالعاتی س��ود را افزایش می دهد. 
بنابراین، اس��تفاده از روشهای حسابداری تعهدی یکی از موارد 

مدیریت سود خوب یا سالم است.
یک فعالیت عاقالنه و مناس��ب که بخشی از فرایند مدیریت 
مالی و اعاده ارزش س��هامداران اس��ت، از موارد مدیریت خوب 
س��ود به ش��مار می رود. مدیریت س��ود خوب از فراین��د روزمره 
اداره یک ش��رکت با مدیریت عالی محس��وب می ش��ود که طی 
آن، مدیریت بودجه معقولی تعیین می کند، نتیجه ها و ش��رایط 
بازار را بررس��ی می کند، در برابر تمام��ی تهدیدها و فرصتهای 
غیرمنتظره واکنش مثبت نشان می دهد و تعهدها را در بیشتر یا 

تمامی موارد به انجام می رساند.

گاهی اوق��ات به این مدیریت س��ود خوب، »مدیریت س��ود 
عملیات��ی« گفته می ش��ود ک��ه در آن مدیری��ت اقدامهایی را در 
جهت تالش برای ایج��اد عملکرد مالی باثبات انجام می دهد. 
برای مثال، مدیریت ممکن است فعالیت روزانه کارخانه را چند 
ساعت زودتر تعطیل کند و بعدازظهر به کارگران مرخصی دهد. 
این تصمیم برای آن اس��ت که آن��ان به هدفهای تولید به خوبی 
دس��ت یابند یا به این سبب است که سطح موجودی تولیدشده 
به اندازه کافی باالس��ت و نیازی به موجودی بیش��تر نیست؛ یا 
اینکه برعکس، کارگران را به دلیل نرس��یدن به هدفهای تولید 

تنبیه کند )نوروش و همکاران 1384(.

تقلب
در ادبیات حسابرس��ی، تعریفهای مختلفی از تقلب4 ارائه شده 
اس��ت؛ اگر چه تمامی این تعریفه��ا به طور کلی دارای مفاهیمی 
مشترک هس��تند. بر اساس بیانیه شماره 99 استانداردهای 

مدیریت سود 

توسط مدیران واحدهای تجاری

 به طور فرصت طلبانه و 

به منظور کسب منافع شخصی 

به جای تامین منافع سهامداران 

انجام می شود
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حسابرس�ی5، تقل��ب عملی تعمدی اس��ت که منجر ب��ه ارائه 
نادرس��ت بااهمیت در صورتهای مالی می ش��ود. این استاندارد 
س��ه عامل انگیزه یا فش��ار، فرصتهای موج��ود و توجیه عقلی 
را ب��رای ب��روز تقلب معرفی می کند که ب��ه آن مثلث تقلب گفته 
می  ش��ود. تقل��ب براس��اس اس��تانداردهای حسابرس��ی ایران، 
عبارت اس��ت از هرگونه اقدام عمدی ی��ا فریبکارانه یک یا چند 
نفر از مدیران، کارکنان یا اش��خاص ثالث، برای برخورداری از 

یک مزیت ناروا یا غیرقانونی.
ول�ز (Wells, 2009) بی��ان ک��رد ک��ه در ارت��کاب تقل��ب، 
چهار عنصر اساس��ی وجود دارد که ش��امل نادرس��تی بااهمیت 
در صورته��ای مال��ی، نی��ت و قصد فری��ب، ات��کای قربانی بر 
صورتهای مالی نادرس��ت و در نهایت تحمی��ل زیان به قربانی 
اس��ت. ل�رد (Lord, 2010) اظهار داش��ت که در کش��ورهای 
مختلف، تقلب را با استفاده از یک مجموعه مشترک و همگانی 
که متشکل از س��ه عنصر است، تعریف می کنند؛ ارائه نادرست 
بااهمی��ت در صورته��ای مالی با نیت فریب، ات��کای قربانی بر 
صورتهای مالی نادرست و متحمل شدن زیان در نتیجه اتکای 

قربانی بر صورتهای مالی نادرست. 
از نظ��ر جون�ز (Jones, 2011)، تقلب عبارت اس��ت از 
استفاده از معامالت ساختگی حسابداری یا انجام معامالتی 
که اصول پذیرفته شده حسابداری آنها را ممنوع کرده است. 
تقلب، مجموعه و چیدمانی از عملیات غیرقانونی اس��ت که 
به نیت فریب انجام می ش��ود و ممکن اس��ت از س��وی افراد 
داخل��ی و خارج��ی در جه��ت منافع س��ازمان ص��ورت گیرد 

.(O’Gara, 2004)

در هر کش��ور، تعریفهای تقلب دارای کمی اختالف اس��ت؛ 
اما تمامی این تعریفها گویای آنند که تقلب نوعی قانون شکنی 
 .(Jones, 2011) و نق��ض مقررات چارچ��وب نظری اس��ت
به ط��ور کلی، تقل��ب عملی تعم��دی و غیرقانونی اس��ت که از 
س��وی متقلب به منظور س��رقت ی��ا سوء اس��تفاده از داراییها و 
منابع س��ازمان قربانی انجام می شود و متقلب می تواند اعمال 
غیرقانون��ی خ��ود را با پنهان س��ازی ماهیت واقع��ی معامالت 

تجاری، مخفی سازد.
انگیزه های ارتکاب تقلب

انگیزه ه��ای چندی برای تقلب در گزارش��گری مالی وجود دارد 

که نمونه هایی از آن به شرح زیر است )صفرزاده، 1389(:
دستیابی به پیش بینی های داخلی و خارجی،   •

گرفتن پاداش مبتنی بر سود گزارش شده،   •
حفظ یا افزایش قیمت بازار سهام،   •

کمینه کردن بدهی مالیاتی، و  •
تامین مالی به ارزانترین شکل ممکن.   •

انواع تقلب و روشهای ارتکاب آن
تقلب ممکن اس��ت به نفع س��ازمان باش��د؛ نظی��ر تقلب در 
مالیات یا علیه س��ازمان انجام ش��ود، نظیر اختالس داراییها 
و تقلب در گزارش��گری مالی. همچنین، ممکن است توسط 
اف��راد داخل��ی از جمله مدیری��ت و کارکنان یا اف��راد خارج از 
سازمان مانند عرضه کنندگان، فروشندگان یا مشتریان انجام 

 .(Alleyne & Howard, 2005) شود

حسابرسان 

در فرایند رسیدگی به 

صورتهای مالی 

در قبال موارد عینی تقلب و 

جوانب ناسالم و متقلبانه 

مدیریت سود 

مسئولیت رسیدگی دارند
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به طور کلی، انواع تقلب را می توان در س��ه دسته کلی معرفی 
کرد )وکیلی فرد و همکاران، 1388( :

فساد مالی: در این نوع تقلب، متقلب از نفوذ خود یا شخص   •
دیگر، استفاده نابجا می کند.

سوء اس�تفاده از داراییها: شامل دزدی یا استفاده نادرست   •
از داراییهای یک سازمان است.

تقلب در گزارشگری مالی: عبارت است از تحریف عمدی   •
در نتایج صورتهای مالی به منظور ارائه تصویر نادرست از واحد 

تجاری.
روش��های ارت��کاب تقلب نی��ز ممکن اس��ت مواردی 

نظی��ر تغیی��ر در رویه حس��ابداری و براوردهای 
حس��ابداری و شناس��ایی نادرست درامدها 

و هزینه ها را ش��امل ش��ود. به طور کلی 
روش��های ارتکاب تقلب در چند دسته 
کلی تقسیم می شود که مهمترین آنها 
ش��امل موارد زیر اس��ت )وکیلی فرد و 

همکاران، 1388( :
نادرس��ت  شناس��ایی  راه  از  تقل��ب   •

درامدها،
تقل��ب از راه حس��اب موج��ودی کاال و بهای   •

تمام شده کاالی فروش رفته،
تقلب از راه بیان بیش از واقع داراییها،  •

استفاده نادرست از اقالم خارج از ترازنامه،  •
تقلب از راه افشای ناکافی، و  •

تقلب از راه دستکاری در بدهیها.  •

چالشهای نظری بین مدیریت سود و تقلب
برخی از محققان بر این باورند که مدیریت سود عملی متقلبانه 
نیست، بلکه کاری قانونی و اخالقی است که ارزش و محتوای 
اطالعات��ی صورتهای مال��ی را افزایش می ده��د. برای مثال، 
سوبرامانیام (Subramanyam,1996)، واتز و زیمرمان 
(Watts & Zimmerman, 1986)، جیراپون و همکاران 

(Jiraporn et al., 2007) عقی��ده دارن��د که مدیریت س��ود 

امری سودمند است؛ زیرا به طور بالقوه محتوای اطالعاتی سود 
را افزایش می دهد. جیرا پون و همکاران (2007) دریافتند که 

اقدام به مدیریت سود به منظور تامین مزایای شخصی مدیران 
نیست و برای ارزش شرکت زیان  ندارد.

 (Stolowy & Breton, 2003) برت�ون  و  اس�تولوی 
بی��ان داش��تند که تقلب با مدیریت س��ود متفاوت اس��ت. تقلب 
خارج از محدوده اس��تانداردهای حس��ابداری است و زمانی رخ 
می دهد که ش��خصی عمل��ی غیرقانونی مرتکب می ش��ود؛ در 
حال��ی که مدیریت س��ود مطابق با اس��تانداردهای حس��ابداری 
اس��ت و شکلی از دس��تکاری حسابهاست. اس��تولوی و برتون 
(2003) دستکاری حس��ابها را این گونه تعریف کرده اند؛ اختیار 

مدیریت در گزینشهای حس��ابداری یا به کارگیری این 
اختی��ار به منظور طراح��ی معامالت به نحوی 
ک��ه انتقال ثروت بین ش��رکت، صاحبان 
س��هام، تامین کنن��دگان مناب��ع مالی 
و مدی��ران را ممکن س��ازد. دیانا و 
 (Diana & Madalina, مادالینا
(2007 اش��اره کردند که دستکاری 

حسابها تقلب محسوب نمی شود. 
 (Guan et al., گ�وآن و همکاران
(2006 اظهار داش��تند که مدیریت س��ود 

فرایند انجام عملیات تعمدی در محدوده اصول 
و استانداردهای حسابداری است که به منظور دستیابی 
به یک س��طح م��ورد نظر از س��ود گزارش ش��ده انجام می ش��ود. 
مدیریت سود شامل اس��تفاده از انعطاف پذیری حسابداری جهت 
مدیریت حس��ابها به منظور دستیابی به سود از پیش تعیین شده یا 

.(Jones, 2011) دستیابی به هدفی خاص می شود
با ای��ن حال، برخی از محققان اظهار کرده اند که مدیریت 
سود شکل دیگری از تقلب است و باید متوقف شود. هیئت 
 (Public Oversight Board, 2000) 6نظارت عمومی
بیان ک��رد که مدیریت س��ود طی��ف گس��ترده ای از عملیات 
قانونی و فراقانونی اثرگذار بر رقم س��ود را پوشش می دهد. 
عملیات فراقانونی ممکن است سنجش و شناسایی تعمدی 
معامالت و س��ایر رویداده��ا در دوره مال��ی نامربوط یا ثبت 
غیرواقع��ی و س��اختگی معامالت را ش��امل ش��ود که هر دو 
منجر به تقلب می ش��ود. روس�نر (Rosner, 2003) بیان 
کرد که مرزی باریک میان مدیریت سود و تقلب وجود دارد. 
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کامل و البانا (Kamel & Elbanna, 2010) نشان دادند 
دس��تکاری س��ود که در مدیریت س��ود رخ می دهد، به س��ه 
عامل بستگی دارد؛ وجود انگیزه و فشار، در دسترس بودن 
روش��های مدیریت سود و اس��تقرار حاکمیت شرکتی ضعیف 
 (Jones, اس��ت که دستکاری سود را تشویق می کند. جونز
(2011 اشاره کرده که حتی اگر مدیریت سود استانداردهای 

حس��ابداری را نق��ض نکند، کماکان می توان��د منجر به ارائه 
اطالعات نادرس��تی درباره شرکت شود و س��رمایه گذاران را 
در ام��ر قضاوت در خص��وص عملکرد ش��رکت فریب دهد. 
جیراپون و همکاران )2007( اش��اره کرده اند که رسواییهای 
اخیر در ش��رکتهای ان��رون و ورل��دکام، در ح��ال ایجاد این 
ذهنی��ت عمومی اس��ت ک��ه مدیریت س��ود توس��ط مدیران 
واحده��ای تج��اری به طور فرصت طلبانه و به منظور کس��ب 
منافع ش��خصی ب��ه جای تامی��ن منافع س��هامداران، انجام 

می شود.

برخورد حسابرسان در رویارویی با موارد تقلب و 
مدیریت سود ناسالم

به نظر می رسد که مدیریت سود امری دوسویه است که جوانب 
منفی آن در نهایت مستعد مبدل شدن به اعمال متقلبانه است. 
بر این اس��اس، حسابرس��ان در فرایند رس��یدگی به صورتهای 
مال��ی در قب��ال موارد عینی تقل��ب و جوانب ناس��الم و متقلبانه 
مدیریت سود، مسئولیت رسیدگی دارند. شاید تنها نقطه تمایز 
بین مدیریت س��ود و تقلب، مطابقت با استانداردها در مدیریت 
سود اس��ت. با این حال، رعایت اس��تانداردها به منزله تضمین 
ارائه منصفانه وضعیت مالی شرکت در صورتهای مالی نیست. 
در واق��ع، مدیری��ت قادر اس��ت ب��ا اس��تفاده از انعطاف پذیری 
حس��ابداری و رعای��ت اس��تانداردهای حس��ابداری، اق��دام به 

مدیریت سود با نیت فریب کند.
اگر چه انعطاف پذیری در اصول پذیرفته ش��ده حس��ابداری، 
این ام��کان را برای مدیران فراهم می کند که بدون س��رپیچی 
از اصول پذیرفته ش��ده حس��ابداری، س��ود را دس��تکاری کنند، 
حس��ابرس دارای ای��ن ق��درت اس��ت ک��ه در م��ورد فرضهای 
مدیری��ت پرس وج��و کن��د و قبل از ص��دور اظهار نظ��ر، انجام 
تغییرهای��ی را الزام��ی س��ازد. بنابرای��ن، از دی��دگاه نظ��ری، 

حس��ابرس می تواند عالوه بر کش��ف موارد س��رپیچی از اصول 
پذیرفته ش��ده حس��ابداری، به میزان چشمگیری مدیریت سود 
را کاهش دهد )ابراهیمی و ابراهیمی، 1391(. حسابرس��ان با 
درک انگیزه ه��ای مدیران که در پ��س اقدامهای مدیران نهفته 
است و نقطه ش��روع فعالیت آنهاست، می توانند تفاوتهای بین 
مدیریت س��ود و تقلب را مش��خص کنند و از راه ردیابی ش��یوه 
رفتاری مدیران جهت دستیابی به هدفهای مورد نظر، عملیات 

متقلبانه مدیران را کشف کنند. 
مباح��ث در خصوص مدیریت س��ود و تقل��ب همچنان ادامه 
دارد، ب��دون اینکه راهی مناس��ب برای کمک به حسابرس��ان 
جه��ت تش��خیص تفاوتهای بی��ن آنها پیدا ش��ود. در خصوص 
اینکه چه مواردی در حوزه مدیریت س��ود قرار می گیرد، اتفاق 
نظر وجود ندارد و این موضوع گویای دش��واری کار حسابرسان 
در مس��یر کش��ف مدیریت س��ود و تعیین انگیزه های آن اس��ت 

.(Beneish, 2001)

بیانیه 99 اس��تانداردهای حسابرس��ی، فرایند براورد خطر 
تقلب در واحدهای تجاری را در س��ه مرحله کلی 1- گردآوری 
اطالعات به منظور ش��ناخت خطرهای ارائه نادرست ناشی از 
تقلب، 2- ش��ناخت و ب��راورد خطر، و 3- واکنش مناس��ب به 
خطر براوردشده، معرفی می کند. این بیانیه عنوان می کند که 
حسابرسان باید به طور ویژه ریسک بااهمیت اعمال نادرست 
ناشی از تقلب را ارزیابی کنند. طبق بیانیه 99، عوامل انگیزه 
یا فش��ار، فرصتهای موج��ود و توجیه عقلی را به عنوان س��ه 
عام��ل ارتکاب تقلب مطرح اس��ت که ب��ه آن مثلث تقلب نیز 

اطالق می شود.

نگاره 1-مثلث تقلب

فرصتها

توجیه عقلی
انگیزه 
و فشار
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وحیدی الیزیی و حامدیان )1388( با انجام تحقیقی، عالئم 
خطر تقلب را در قالب سه دسته کلی ارائه کرده اند که مهمترین 

آنها به  اختصار در جدول 1 آورده شده است.

نتیجه گیری
یکی از دالیل بروز مدیریت س��ود و تقلب در گزارشگری مالی، 

حض��ور حاکمیت ش��رکتی ضعیف در واحدهای تجاری اس��ت. 
س��ازوکارهای حاکمیت ش��رکتی با توجه به نقش کنترلی خود، 
می توانن��د ب��روز رفتارهای متقلبانه و مدیریت س��ود ناس��الم را 
کاه��ش دهند. حسابرس��ی صورتهای مال��ی می تواند به عنوان 
ی��ک س��ازوکار کنترلی نقش موث��ری در این زمین��ه بازی کند. 
مدیریت سود، در حالت معمول در محدوده رعایت استانداردها 

نشانه های خطر نگرش یا توجیهنشانه های خطر انگیزه یا فشارنشانه های خطر فرصتردیف

پدید آمدن الزامهای جدید قانونی یا مقررات نظارت ناکافی بر کنترلهای داخلی بااهمیت1
حسابداری

تالش مدیریت برای توجیه سود یا روش حسابداری 
نامناسب

جابه جای��ی و تعوی��ض مدی��ران ارش��د و اعضای 2
هیئت مدیره

کوتاه��ی مدیریت در اصالح بموقع معایب کنترلهای رقابت شدید یا اشباع بازار
داخلی

فش��ار بر مدیریت عملیاتی ی��ا کارکنان برای ساختار مالی بسیار پیچیده3
دستیابی به اهداف مالی

تمایل زیاد مدیریت به افزایش قیمت س��هام و روند 
سودآوری شرکت

نارس��ایی نظارت هیئت مدیره یا کمیته حسابرسی 4
بر گزارشگری مالی و کنترل داخلی

ناتوان��ی ش��رکت در انج��ام الزام��ات بورس 
اوراق بهادار و بازپرداخت بدهیها

منافع مدیریت در کمتر نش��ان دادن س��ود به منظور 
کاهش مالیات

گ��زارش داراییه��ا، بدهیه��ا، درامده��ا  هزینه ه��ا 5
براساس براوردهای ذهنی

دخال��ت بیش از ح��د مدیریت غیرمال��ی در انتخاب رشد سریع یا سودآوری غیرعادی
اصول حسابداری

سرعت جابه جایی و تعویض کارکنان و به کارگیری 6
افراد نا کارامد در حسابداری و حسابرسی داخلی

تضمی��ن بدهیه��ای عم��ده ش��رکت به طور 
شخصی توسط مدیریت و هیئت مدیره

رفتار سلطه گرانه مدیریت با حسابرس

سوابق دعاوی علیه شرکت در مورد تقلبکاهش در تقاضای مشتریانتوجیه پذیر نبودن عدم شفافیت عملیات7

تحمی��ل محدودیته��ای رس��می و غیررس��می بر 8
حس��ابرس ک��ه مان��ع از دس��تیابی حس��ابرس ب��ه 

اطالعات شود

درخواستهای نامعقول از حسابرس از سوی مدیریتوجود جریانهای نقدی منفی مکرر

س��لطه کام��ل یک ش��خص ی��ا گ��روه کوچک بر 9
مدیریت

آس��یب پذیری ش��دید در مقاب��ل تغییرهای 
فناوری

س��ابقه مدیریت در نبود توافق با حسابرسان پیشین 
یا فعلی

انجام معام��الت بااهمیت و خ��ارج از روال عادی 10
کسب وکار با اشخاص وابسته

وابس��تگی بخش اعظم پ��اداش مدیریت به 
تامی��ن هدفهایی نظیر قیمت س��هام، نتایج 

عملیات و وضعیت مالی

معامالت بااهمیت غیرعادی و پیچیده در اواخر سال

جدول 1- نشانه های خطر تقلب
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و ب��ا اس��تفاده از انعطاف پذی��ری حس��ابداری رخ می ده��د؛ اما 
مدیریت س��ود، آم��اده مبدل ش��دن به اعمال متقلبانه اس��ت. 
این حال��ت زمانی رخ می دهد که مدیران در مس��یر بهره بردن 
از انعطاف پذیری حس��ابداری دچار رفتارهای نا هنجار ش��وند. 
آنچه حسابرس��ان را در جریان کشف س��وء رفتارهای مدیریتی 
و درک تمای��ز بین مدیریت س��ود و تقلب یاری می رس��اند، در 
ابتدا ردیابی انگیزه ها و در مرحله بعدی ارزیابی روش��های مورد 
اس��تفاده مدیران اس��ت. البت��ه باید در نظر داش��ت که تقلب به 
آسانی کشف ش��دنی نیست؛ زیرا اس��اس تقلب، مخفی ماندن 
اس��ت و مدیران با مددجویی از مهارتهای خود می توانند آن را 

پنهان  کنند. 
با این حال، ش��اید ریش��ه اصلی اقدام به مدیریت س��ود، 
نبود تقارن اطالعاتی میان مدیریت شرکتها و سرمایه گذاران 
است. نبود تقارن اطالعاتی زمانی شکل می گیرد که انتقال 
اطالع��ات داخل��ی موجود در ش��رکت به خارج، با نارس��ایی 
همراه باشد و بموقع و به طور اتکا، در اختیار استفاده کنندگان 
قرار نگیرد. در چنین ش��رایطی، مدیریت می تواند با اعمال 
اختیاره��ای خویش و اس��تفاده از گزینش��های حس��ابداری 
در گزارش��گری مال��ی و به کم��ک انعطاف پذی��ری حاکم در 

حسابداری، سود را مدیریت کند. مطابق با نتایج تحقیقهای 
اخیر، یکی از راهکارهای موثر برای کاستن سطح مدیریت 
س��ود و کمرنگ ک��ردن آن در ش��رکتها، افش��ای اطالعاتی 
مناس��ب اس��ت. افش��ای اطالعاتی مناس��ب می تواند نبود 
تق��ارن اطالعاتی موج��ود بین مدیریت و س��رمایه گذاران را 

کاهش دهد.
البته باید در نظر داش��ت مدیریت س��ود دارای جوانب مثبت 
)خ��وب( و منف��ی )بد( اس��ت و جنبه منفی آن ک��ه به مدیریت 
سود ناس��الم تعبیر می ش��ود، در ش��دیدترین حالت خود منجر 
ب��ه تقل��ب و گزارش��گری متقلبانه می گ��ردد؛ اگر چ��ه برخی از 
محققان، بین مدیریت سود و تقلب مرزی باریک قائل هستند 
و به مدیریت س��ود به عنوان یک عمل غیراخالقی می نگرند و 
معتقدند که حسابرس��ان باید با این موضوع برخورد کنند. با این 
حال، قانونگذاران و تدوین کنندگان اس��تانداردهای حسابرسی 
می توانن��د در خص��وص حسابرس��ی انگیزه ه��ای مدیریت، به 
حسابرس��ان یاری رس��انند و ب��ار دیگر در خصوص مس��ئولیت 
حسابرسان نس��بت به مدیریت س��ود و تقلب، به چاره اندیشی 

بپردازند.

پانوشتها:
1- Earning Management
2- Security and Exchange Commission (SEC)
3- Reasonable and Proper Practice
4- Fraud
5- SAS 99
6- Public Oversight Board (POB)
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