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مقدمه
تجزیه وتحلیل ارائه ش��ده در این مقاله، ضمن بررس��ی درخصوص حقیقت ریسک تقلب 
و اهمیت گزارش مالی معتبر و دقیق، نقش گزارش�های حسابرس�ی1 را در گزارش��گری 
مالی متقلبانه و نیز مخابره اطالعات مربوط به عملکرد توس��ط ش��رکت ها، مورد بررس��ی 
قرار داده و به سرمایه گذاران و دیگر ذینفعان و ماهیت پویای گزارشگری مالی مبتنی بر 

وب کمک می رساند. 
نتای��ج به دس��ت آمده از مطالع��ه حاضر، با تحقیقه��ای قبلی در مورد وج��ود و عملکرد 
مدیریت ریس��ک تقلب در س��طح مدیریت، تجارت حرفه ای و تقل��ب در صورتهای مالی 
همسو می باش��د. تحقیقهای قبلی به بررسی قابلیت اعتماد نسبت به فرایند گزارشگری 
مال��ی، انواع تقلب مربوط به گزارش��گری مال��ی متقلبانه و تقاضای س��رمایه گذاران برای 
گزارش��گری مالی مبتنی ب��ر وب پرداخته اند؛ ای��ن تجزیه وتحلیل، کامل کننده پیش��ینه 
درخص��وص علته��ای اصلی تقلب، کش��ف تقل��ب در صورته��ای مالی، تکرار گزارش��های 
حسابرس��ی در گزارش��گری مالی متقلبانه و استفاده از وب س��ایت در گزارشگری مالی و 

شرکتها است.

Ovidia Doinea, Gheorghe Lâpâdat 	
ترجمه: الهام بخشایش  
فاطمه م مرادی   

پیشگیری از تقلب در 

گزارشگری مالی
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اهمیت گزارشگری مالی دقیق و معتبر 
ب��ه گفته کوث�ری (Kothari, 2000)، اطالعات 
مال��ی با کیفی��ت باال نب��ود تق��ارن اطالعاتی بین 
مدیری��ت واحد تج��اری و س��رمایه گذاران خارجی 
مال��ی  اطالع��ات  کیفی��ت  می ده��د.  کاه��ش  را 
گزارش ش��ده تحت تاثی��ر کیفی��ت اس��تانداردهای 
حس��ابداری و دیگر عوامل نه��ادی موثر بر تقاضا 
و عرضه اطالعات مالی است )کیفیت گزارشگری 
مالی به طور مس��تقیم ب��ر بازارهای س��رمایه تاثیر 
می گ��ذارد(. کوث��ری همچنی��ن ب��ر تاثی��ر قوانین 
حمای��ت از س��رمایه گذار و قوانی��ن اجرای��ی روی 
ماهیت اش��راف بر ش��رکت و کیفیت گزارش��گری 
مال��ی، تمرک��ز دارد (Kothari, 2000). لین�ز و 
همکاران (Lins et al., 2011) بیان می کنند که 
اگر واحد تجاری به نوش��تن قرارداد براساس ارقام 
صورتهای مالی تمایل داش��ته باشد، ممکن است 

تحت تاثیر گزارشگری ارزش منصفانه قرار گیرد.
منصفان��ه،  ارزش  گزارش��گری  از  اس��تفاده 
نیازمن��د مدیری��ت ریس��ک متف��اوت مقطعی و 
باکیفی��ت در گزارش��گری مالی اس��ت؛ همچنین 
ب��رای کاه��ش نوس��انهای درامد ، ریس��ک باید 
مدیریت ش��ود. واحدهای تجاری که به احتمال 
زی��اد قراردادهایش��ان از روی ارق��ام صورتهای 
مالی نوش��ته می ش��ود و آن دس��ته از واحدهای 
تجاری که اهمیت بیشتری به کاهش نوسانهای 
درام��د به عن��وان یکی از فواید مدیریت ریس��ک 
می دهند، بیشتر تاثیرپذیر بوده و در مورد استفاده 
از روش��های متن��وع حس��ابداری، ب��ه مراقب��ت 

  .(Lins et al., 2011) بیشتری نیاز دارند
پ�رات (Pratt, 2011) بی��ان می کن��د ک��ه 
اطالعات گزارش  مالی موجب می شود تا بدهی 
و حق��وق صاحب��ان س��هام به س��رمایه گذاران، 
ب��رای ارزیاب��ی تصمیمه��ای تج��اری گذش��ته 
مدیری��ت و پیش بینی عملکرد آین��ده، و ارقام 
استفاده ش��ده در قرارداده��ای بده��ی و جبران 

خس��ارت که رفتار مدیریت را تح��ت تاثیر قرار 
می دهن��د، کمک کند. نظام گزارش��گری مالی 
کارا برای اثربخش��ی اشراف بر شرکت در حالت 
بحرانی مفید اس��ت (Prat, 2011). دبرسنی 
 ،(Debreceny et al., 2001) و هم�کاران
مش��اهده کردن��د ک��ه بموقع ب��ودن و اقتصادی 
بودن انتش��ار اطالعات مالی به وسیله اینترنت، 
دس��تخوش تغییر می ش��ود )گزارش��گری مالی 
مبتنی بر وب پدیده به نس��بت جدیدی است که 
س��بک نوینی را برای انتش��ار اطالعات فراهم 
می کند و نش��ان دهنده محیط گزارشگری کاماًل 
جدیدی اس��ت(. رابطه بین شرکت ها پیچیده و 
ظریف است. وب سایت های گزارشگری مالی 
بای��د در درجه اول اطالعات را به صورت متن و 

شکلهای گرافیکی ارائه دهند.
ارتباطها به وس��یله ش��رکتهای مال��ی و دیگر 
اطالع��ات عملکرد ش��رکتها ب��رای ذینفعان که 
فرایند پیچیده ای اس��ت، به وس��یله ش��رکتهای 
مال��ی مخاب��ره می ش��ود؛ همچنین، ای��ن کار 
منجر ب��ه کاهش عدم تق��ارن اطالعات همراه 
ب��ا مدیری��ت اطالع��ات راهب��ردی می  ش��ود. 
اثربخش��ی ای��ن رون��د، ب��ه نیازه��ای ذینفعان 
اس��ت.  وابس��ته  ش��رکت  مدی��ران  مناف��ع  و 
اس��تفاده کنندگان بیش��ماری از ای��ن اطالعات 
بهره می برند ؛ به عنوان مثال، سرمایه گذاران و 
تحلیل گران از یک سو و انجمن ها و سازمانهای 
کارگری از سوی دیگر از این اطالعات استفاده 
از  خاص��ی  گ��روه  درون  در  حت��ی  می کنن��د. 
ذینفعان، نیاز به انواع مختلف اطالعات بس��ته 
به الگوه��ای تصمیم گیری آنها متفاوت اس��ت 

 .(Debreceny et al., 2001)

انواع تقلب مربوط به گزارشگری مالی 
متقلبانه

 (Smieliauskas, 2008) اسمیالس�کاس 

استفاده از 

 گزارشگری

ارزش منصفانه

نیازمند

مدیریت ریسک 

متفاوت مقطعی و

 با کیفیت در

گزارشگری مالی

است
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بی��ان می کند ک��ه رابطه ارزیابی ریس��ک 
تقلب نس��بت به ارزیابی ریسکهای دیگر 
به وس��یله حسابرسان و شناس��ایی نقش 
قابل قب��ول  س��طوح  براس��اس  معیاره��ا 
ریس��ک برای کمک به تمایز قائل ش��دن 
بین ارائه نادرس��ت عم��دی و غیرعمدی 
و تش��خیص گزارش��گری مال��ی متقلبانه 
اثربخ��ش، به ی��ک چارچ��وب مفهومی 
حس��ابداری و حسابرس��ی یکپارچ��ه نیاز 

 .(Smieliauskas, 2008) دارد
بررس��ی  ب��ه   (Dunn, 2004) دان 
رابطه دوس��ویه بین تیم مدیریت ارشد و 
تصمیم به انتشار اطالعات مالی نادرست 
پرداخت. این ش��کل از رفتار غیرقانونی 
ش��رکت ممک��ن اس��ت زمانی ک��ه تمرکز 
قدرت در دس��ت خود مدیریت است، رخ 
دهد. گروه مدیریت ارشد و هیئت مدیره 
با اشغال شغلهای مدیریتی کلیدی درون 
واحد تج��اری، درحالی ک��ه همچنان در 
موقعیت  هیئت مدیره هس��تند، به وسیله 
مناف��ع مالکی��ت خ��ود واحد تج��اری را 

 .(Dunn, 2004) کنترل می کند
 (Prawitt et پراوی�ت و هم�کاران 
(al., 2012 به بررس��ی اینکه آیا ریسک 

گزارش��گری مالی متقلبانه ی��ا گمراه کننده 
حسابرس�ی  واح�د  برون س��پاری  ب��ه 
داخلی2 توسط شرکتها بستگی دارد یا نه، 
پرداختن��د. به نظر آنها حسابرس��ی داخلی 
می تواند در کیفیت گزارشگری مالی نقش 
 .(Prawitt et al., 2012) داشته باشد

 (Carpenter and کارپنتر و رایمرز
رفت��ار  نظری��ه  از   Reimers, 2005)

تصمیم گی��ری  ب��رای  برنامه ریزی ش��ده 
مدی��ران ش��رکت در زم��ان ارائ��ه گزارش 
مالی متقلبانه، اس��تفاده کرده و به بررسی 

درک  و  ذهن��ی  هنج��ار  و  نگ��رش  آث��ار 
کنترل شده در تصمیم گیری مدیران برای 
نقض اصول پذیرفته شده حسابداری3 
به منظور رسیدن به درامد هدف و دریافت 

پاداش ساالنه،  پرداختند. 
برنامه ریزی ش��ده  رفت��ار  نظری��ه 
پیش بین��ی می کن��د که آی��ا تصمیم گیری 
مدی��ران اخالق��ی اس��ت ی��ا غیراخالقی 
 .(Carpenter and Reimers, 2005)

س�التریو (Salterio, 2008) می گوی��د 
هدف کلی حسابرس��ی صورته��ای مالی 
به عنوان یک کاالی عمومی، استفاده از 
آن برای دفاع از مناف�ع سرمایه گ�ذاران و 
(Salt�  ��رمایه گ�ذاران بالق�وه م�ی باش�د
(erio, 2008. ب��ا توجه ب��ه تحقیقهای 

استابس (Staubus, 2005)، مدیریت 
ارش��د و مدیری��ت مال��ی ک��ه عه��ده دار 
تهیه گزارش��گری مالی هس��تند، به دلیل 
وظیفه مباش��رت خود ممکن است برای 
ارائه گزارش��های مطلوب به شدت انگیزه 
داشته و در مسئولیت های امانتداری خود 
در براب��ر س��رمایه گذاران، کوتاهی کنند. 
حسابرس��ان »مس��تقل« نیز ک��ه مدیریت 
سازمان را تحت تاثیر خود قرار می دهند، 
ممکن است در انجام مسئولیت های خود 
در براب��ر اس��تفاده کنندگان از صورته��ای 

مالی حسابرسی شده، موفق نباشند. 
تض��اد بین منافع مدیری��ت در گزارش 
عملک��رد خود به نح��و مطل��وب و منافع 
س��رمایه گذاران در تصمیم گیری درست 
ب��ا اس��تفاده از اطالعات مال��ی، نیازمند 
مقررات��ی اس��ت و رواب��ط عمی��ق میان 
حسابرس��ان و مدیریت باید به نفع روابط 
س��رمایه گذاران،  و  حسابرس��ان  می��ان 

 .(Staubus, 2005) کمرنگ تر شود

به وضوح مشخص است 

که تشخیص تقلب 

هدف اصلی حسابرسی 

صورتهای مالی نیست

حسابرسی و رسیدگی 

روشهایی هستند 

که به تعیین اینکه 

آیا صورتهای مالی

شامل هرگونه

تحریف اساسی است

یا خیر می پردازند
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هزینه تقلب در صورتهای مالی
هنری و همکاران (Henry et al., 2012)، به مقایسه ویژگیهای 
س��خت گیری های ش��دید در تقلبهایی که گزارشهای حسابرسی در 
آنه��ا نقش نداش��ته با تقلب هایی ک��ه مدارکی وجود دارد که نش��ان 

می دهد گزارشهای حسابرسی در آنها نقش داشته، پرداختند. 
در این مقایسه، بیشتر شرکتها دستکم یک گزارش حسابرسی 
را نش��ان دادن��د؛ ول��ی فعالیتهای گزارش��گری مال��ی متقلبانه ای 
که بس��یاری از قوانی��ن اوراق بهادار را نقض می کنند و به وس��یله  
کمیس�یون بورس و اوراق بهادار4 مورد بررسی قرار گرفته اند، 
نشان می دهد که گزارشهای حسابرسی در آنها نقشی نداشته است . 
بنابراین تنها با وجود گزارش��های حسابرسی، الزامًا ریسک تقلب 

باال نمی رود؛ زیرا  بسیاری از واحدهای 
تج��اری، گزارش��های حسابرس��ی که 
مربوط به تقلب نیس��ت را ارائه می کنند 

 .(Henry et al., 2012)

ب��ا   (Zack, 2009) ژاک  به نظ��ر 
افزای��ش آگاهی نس��بت به بس��یاری از 

ریس��کهای تقلب براس��اس چگونگی حس��ابداری ارزش منصفانه 
استفاده ش��ده در تهیه صورته��ای مالی، تقلبهایی در گزارش��گری 
مالی ارائه می شود که از طریق سو  استفاده عمدی از استانداردهای 
حس��ابداری ارزش منصفان��ه انجام می ش��ود )قوانین حس��ابداری 
ارزش منصفان��ه را می ت��وان ب��رای ارائ��ه وضعی��ت مالی ی��ا نتایج 
عملیات یک واحد تجاری متقلبانه، به طور نادرست به کار گرفت(. 
همانط��ور که ژاک بیان می کند، افش��ای صورته��ای مالی می تواند 
س��رنخ های مهم��ی درم��ورد خط��ر تقل��ب ب��ا ارزش منصفانه در 
صورتهای مالی به دس��ت دهد. گزارشگری مالی متقلبانه به وسیله  
تجارتهای بزرگ به س��طح نگران کننده ای رس��یده اس��ت، گزارش 
مالی متقلبانه بیشتر اوقات شامل کمتر از واقع نشان دادن بدهی ها 
است (Ionescu, 2010) و هر زمان که حسابداری همراه با مقدار 
درخورتوجهی قضاوت و براورد باش��د، نسبت به دستکاری و تقلب 
حساس می ش��ود. “تهیه صورتهای مالی گمراه کننده تقلبی نیست 
که به راحتی به چالش کش��یده شود. اتهام تقلب در صورتهای مالی 
یک مورد قانونی قوی می باشد و باید اثبات شود که استانداردهای 
حس��ابداری توس��ط کس��انی که ادعا می کنند از آن پیروی می کنند، 
نقض شده است و چنین نبود انطباقی در بخشی از تهیه صورتهای 

  .(Zack, 2009) ”مالی، عمدی است
کون�ن (Coenen, 2008) به دنبال بررس��ی آن اس��ت که 
بهای تمام ش��ده تقل��ب در صورته��ای مالی ب��ه احتمال زیاد 
در دنی��ای تجارت، دس��تکم گرفته ش��ده اس��ت. معم��واًل از 
اق��الم هزینه ازدس��ت رفته به نف��ع س��رمایه گذاران، در تقلب 
در صورتهای مالی به طور نادرس��ت اس��تفاده می شود. بدین 
ترتی��ب، س��هامداران و بانکه��ا و س��ایر اس��تفاده کنندگان از 
صورت های مالی ممکن اس��ت به وس��یله  افش��ای نادرس��ت 
(Ionescu, 2010). همچنی��ن،  ش��وند  گم��راه  مدیری��ت 
اس��تفاده کنندگان از صورتهای مالی اغلب درمورد مس��ئولیت 

حسابرس برای تشخیص تقلب اشتباه می کنند. 
کونن اشاره می کند که اظهارهای 
اش��تباه در صورتهای مالی می تواند 
به دلیل اش��تباه و تقلب ایجاد ش��ود؛ 
درحالی که تقلب در صورتهای مالی، 
حداق��ل تقل��ب حرف��ه ای، مت��داول 
اس��ت )رس��یدگی و حسابرسی فقط 
بخش��ی از تصویر مالی ش��رکت اس��ت(. “به وضوح مشخص 
اس��ت که تش��خیص تقلب هدف اصلی حسابرس��ی صورتهای 
مالی نیست. حسابرسی و رسیدگی روشهایی هستند که تعیین  
می کنند آی��ا صورتهای مالی ش��امل هرگونه تحریف اساس��ی 

 .(Coenen, 2008) ”است یا خیر
نیگرینی (Nigrini, 2011) بر اس��تفاده از روشهای تحلیلی 
برای کشف تقلب در صورتهای مالی تمرکز کرد. روشهای تحلیلی 
و تجزیه وتحلیل به تنهایی نمی تواند گزارش��گری مالی متقلبانه را 
کش��ف کند. صورتهای مالی جعلی تنها از طریق تجزیه وتحلیل، 
به ندرت شناسایی می شود )استفاده از روشهای پیشرفته تشخیص 
تقلب، عامل بازدارنده ای برای تقلب در گزارشگری مالی است(. 
“در گزارشگری مالی، متقلب با تحریف عمدی و یا حذف اقالمی 
از صورتهای مالی یک شرکت، سازمان دولتی یا سایر سازمانها، 
دست به فریب استفاده کنندگان صورتهای مالی می زند. در بیشتر 
موارد، تقلب در صورتهای مالی ش��امل ارائه نادرست ارقام درامد 

 .(Nigrini, 2011) ”در صورتهای مالی است
رامامورت�ی (Ramamoorti, 2008) اش��اره می کن��د که 
بازدارندگ��ی و تش��خیص تقلب بای��د با تمرک��ز روی چگونگی 
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مقابل��ه ب��ا زمین��ه درون ف��ردی و پویای��ی 
رفتاری، انجام ش��ود. معض��ل تقلب، یک 
پدی��ده جهانی اس��ت. تقلب ش��امل اعمال 
عمدی است و سازمانها باید در جهت درک 
عل��ل ریش��ه ای رفت��اری تقل��ب و مدیریت 
فعاالنه افشای ریس��ک تقلب خود، تالش 
کنند. “درک عوامل رفتاری موثر بر ارتکاب 
تقل��ب، کلیدی ب��رای ایج��اد بازدارندگی از 
تقلب فرد پاسخگو و سازوکار های تشخیص 
و مدیریت فعاالنه ریسک تقلب مالی است” 

 .(Ramamoorti, 2008)

 (Lynch et al., هم�کاران  و  لین�چ 
ش��رکتهایی  ویژگیه��ای  درم��ورد   2011)

تحقیق کردند که توس��ط کمیسیون بورس و 
اوراق بهادار برای گزارشگری مالی متقلبانه 
بررس��ی می شوند. آنها بررسی کردند که این 
ش��رکتها آیا در دوره بعد از ساربنز-آکسلی5 
در  ش��باهت هایی  آی��ا  و  می کنن��د؟  تغیی��ر 
صنایعی که به شدت توسط کمیسیون بورس 
و اوراق به��ادار ب��رای تقل��ب در صورته��ای 
مالی بررس��ی می ش��ود، وجود دارد؟ لینچ و 
همکاران اس��تدالل کردند که س��اختار واحد 
تجاری، س��طح مش��ارکت مدیریت ارش��د و 
تاثیر ش��یوه های راهبری مدیریت و عملیات 
بر عملکرد مالی را تعیین می کند و کنترلهای 
عمومی و عملیاتی سیس��تمها، عواملی مهم 
در کیفی���ت گ�زارش��گ�ری م�ال�ی هس���تند 
(Ionescu, 2010). کنترلهای داخلی موثر 

و قوی ب��رای کاه��ش فرص��ت پرداختن به 
گزارش��گری مالی متقلبانه شرکت، ضروری 
اس��ت (Ionescu, 2010) و بی��ن مدیران 
شرکت و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه، 
ارتباط وجود دارد. در میان صنایع، باالترین 
احتمال بروز تقلب از آِن صنایع تولیدی است 
و واحدهای تجاری بزرگتر به طور فزاینده ای 

درگی��ر گزارش��گری مال��ی متقلبانه هس��تند 
 .(Lynch et al., 2011)

نتیجه گیری
این مقاله به دنبال پرکردن ش��کاف موجود 
در ادبی��ات، با بررس��ی جنبه ه��ای مختلف 
ارتباط گزارش��های حسابرس��ی مشروط بر 
وجود تقل��ب، اهمیت گ��زارش مالی دقیق 
و معتبر، پیش��گیری یا اجرای گزارش��گری 
مالی متقلبانه، انعطاف پذیری وب به عنوان 
یک واسطه برای افشای شرکتها و ریسک 

تقلب در گزارشگری مالی است. 
مقاله سعی دارد با فراهم کردن شواهدی 
دال بر توانایی مدیریت ارش��د برای نادیده 
گرفت��ن کنترل های داخلی، محت��وا و ارائه 
ویژگیه��ای اطالعات مال��ی مبتنی بر وب، 
احتمال گزارش��گری مالی متقلبانه، صنعت 
به عنوان یک ش��اخص بالقوه خطر ذاتی در 
حسابرس��ی صورته��ای مال��ی و ویژگیهای 
گزارش��گری اطالع��ات مالی، به پیش��ینه 
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