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مقدمه
امروزه پیچیدگی روابط تجاری و نیز معضلهای خصوصی و نیازهای شخصی افراد برای سازمانها، فعاالن 

ذینفع اقتصادی و حسابرس��ان، گره های کوری ایجاد کرده اند که برای گش��ایش آنه��ا صرف زمان و هزینه های 
زیادی الزم اس��ت. در این ارتباط، هرچند که به طور عمومی س��ازمانها تالشهای ضدفساد دامنه داری را با تدوین و  
پیگیری برنامه های رعایت مدیریت ریس��ک تقلب اجرا کرده اند، ولی گویا اهرم انگیزه های غیراخالقی قویتر بوده 

و همواره متقلبین حرکت روبه جلوتری داشته اند. 
نظر به گستره فساد اخالقی موجود، برای پرهیز، جلوگیری و یا محدود کردن تقلبهای مالی، حرکتهای مسئوالنه 
و هوش��مندانه تر طبقات گوناگون حاکمیت و از  جمله حسابرس��ان داخلی و مس��تقل موردنیاز اس��ت. در این میان، 
نگرش بازتاب پاس��خ به ایفای مس��ئولیت کمک به حسن اجرای فرایند گزارش��گری مالی، ارزشیابی خطر تقلبهای 
گزارش��گری ش��رکت بوده که تحقق آن با ارزیابی کارکرد کنترلهای داخلی و به تبع آن شناسایی پتانسیل ویژگیهای 
رفتارهای متقلبانه، برای تشخیص رخدادهای تقلب درحوزه عملیات درون و برون سازمانی، صورت می پذیرد.

رویکرد مؤثر 
حسابرسان به تقلب 
در صورتهای مالی

 کامران وارثیان

Kamran Varessian
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پیچیدگی تقلب و محدودیت عمل حسابرسان در 
تقابل با آن

طبق اس��تاندارد حسابرس��ی 240 ایران، تقلب هرگونه اقدام 
عم��دی ی��ا فریبکارانه یک یا چن��د نفر از مدی��ران، کارکنان یا 
اش��خاص ثالث برای برخ��ورداری از مزیت ن��اروا یا غیرقانونی 
اس��ت و آنچ��ه ک��ه تقل��ب را از ارائه نادرس��ت اش��تباه متفاوت 
می س��ازد، ویژگی آگاهانه، عم��دی، فریبکارانه و پنهانی بودن 
رفت��ار متقلبانه ب��وده که عمل��ی تجاوزکارانه به حری��م و منافع 

دیگران و البته اقدامی خالفکارانه و یا مجرمانه است.
با این اوصاف، تقلب در مفهوم همه جانبه آن جرمی است که 

دستمایه فریب روش اصولی آن است. 
با توجه به ماهیت رفتار متقلبانه که مخفیانه و با برنامه ریزی، 
است، وظیفه حسابرس��ان برای کشف و یا جلوگیری از تکمیل 
چرخه عملیاتی آن بسیار سخت بوده و انجام آن نیازمند به دست 
آوردن اطالع��ات بیش��تری در زمینه ام��ور متقلبانه و همچنین 
حس��اس بودن نس��بت به کیفیت رویدادهایی است که زمینه آن 
را فراه��م می آورن��د. از طرفی نی��ز میزان ایف��ای این نقش به 
تناس��ب وظایف، اختیارها و ابزاری ممکن بوده که از قبل برای 
او به عنوان حسابرس و نه متخصص تقلب، تعیین شده است. 
انجام این مسئولیت به خصوص در شرایط بحرانهای اقتصادی 
و یا بی کفایتی کارکردهای کنترلهای داخلی، بس��یار س��نگین تر 

هم خواهد بود. 
در این راس��تا برای اجرای اثربخش کار حسابرسی و کاهش 
حداکثری ریس��کها، اتخاذ رویکردها و س��ازوکارهایی مناس��ب 
برای ارزیابی خطر تقلبهای مالی که شامل شناسایی نشانه های 
ضعف راهبری س��ازمانی نیز می باشد، نیاز است. نتایج درخور 
ناش��ی از این بررسی، شناسایی و احراز هشدارهای جدی بروز 
تقلبها هس��تند که به تفصیل در بخش پایانی با عنوان »خطوط 
قرم��ز هش��دار اعم��ال متقلبان��ه« مورد بح��ث و بررس��ی قرار 

گرفته اند.

مسئولیت حسابرس مستقل ارزیابی ریسک تقلب
از آنجایی ک��ه در اص��ل حفظ پایداری تش��کیالتی و بهبود روند 
هدفهای س��ازمانی به عه��ده مدیران ب��وده، ارتق��ای کنترلها، 

پرهی��ز، جلوگیری و اطمینان از کش��ف به هن��گام تقلب، حوزه 
مسئولیت ایشان است.

ه��ر چند ک��ه احراز قب��ول ای��ن وظیف��ه به وس��یله مدیران، 
دلیلی بر کاهش مس��ئولیت حسابرس��ان نب��وده، لیکن با توجه 
ب��ه محدودیتهای ذاتی ناش��ی از تأخر زمانی بررس��ی و آزمون 
نمون��ه ای ای��ن رویداده��ا، با تاری��خ رخ��داد آنه��ا، یافته های 
حسابرس��ی صراحت کام��ل نداش��ته و حصول نتیج��ه نیازمند 
قضاوت بیش��تری می باش��د. نتیجه فرایند این رس��یدگی فقط 
ش��واهدی متقاعدکنن��ده به دس��ت خواهد داد که ممکن اس��ت 
ریس��کهای اجتناب ناپذی��ری را نی��ز به همراه داش��ته باش��ند. 

به همین دلیل اس��ت که آنان تنها قادر به ارائه اطمینان معقولی 
از اظهارنظ��ر نس��بت به عاری ب��ودن گزارش مال��ی مدیران از 

تحریف تقلب می باشند.
به دلیل احتمال اش��تراک منافع، امکان بهره گیری از منابع و 
توانمندیه��ای بالقوه و بالفعلی که اش��خاص وابس��ته  می توانند 
نس��بت ب��ه هم داش��ته باش��ند، میس��ر و س��هل خواهد ش��د. 
گس��تردگی و پیچیدگی معامالت و یا روابط بین این اشخاص، 
بستر اجرایی اعمال متقلبانه به خصوص تبانیها را مهیا نموده و 
پتانسیل ارائه نادرس��ت عمدی گزارشگری مالی و سوءاستفاده 
از داراییها را افزایش می دهد. براین اس��اس اس��ت که ریسک 
تحریف غیرعادی بودن روابط بین آنان باید به طور مس��تقل و 
جداگانه در براورد خطر تقلب مورد بررسی حسابرس قرار گیرد.
نتایج ناش��ی از ای��ن روابط و یا معامالت، ب��ه موجب قدرت 
نفوذ و رهبری در تصمیم گیری نسبت به پوشش سود موردنظر 
هریک از این اشخاص، یا چگونه جهت دار کردن اهرم عملیاتی 

و یا سرمایه در گردش آنها، به دست می آیند.
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نگرش حسابرسان داخلی و مستقل برای محدود 
کردن خطر تقلبهای مالی

در حالی که می دانیم اغلب جلوگیری از بروز تقلب س��خت بوده 
و راه ح��ل قطع��ی و تمام عی��اری نیز برای کش��ف تقلب و حتی 
پرهی��ز از آن وج��ود ندارد، لیک��ن برای کاهش پتانس��یل آن و 
کن��دی حرک��ت رفتارهای متقلبانه، ابزار و روش��های س��ودمند 
قابل اجرایی وجود دارند که ریس��ک تقلب گزارش��گری مالی را 

محدود و یا به حداقل ممکن آن خواهند رساند.
ارکان حاکمیت��ی هیئته��ای مدیره، کمیته های حسابرس��ی، 
مدیریت، حسابرس��ان داخلی و مس��تقل، همگی زنجیره تولید 
و عرض��ه اطالعات مال��ی و فرایند گزارش��گری مالی با کیفیت 
در پرهی��ز و جلوگی��ری از تقلبها هس��تند. حسابرس��ان داخلی 
نقش کلیدی در حفظ و ترمیم چارچوب ایمن کنترلهای داخلی 
ایف��ا کرده و مس��ئولیت حرف��ه ای ارزیابی طراحی و اثربخش��ی 
برنامه ه��ای تقلب و کنترلهای داخل��ی مربوط به آن برنامه ها و 
تشخیص پتانس��یل رویدادهای متقلبانه را دارند و بر این مبنا، 
چگونگی اعمال مدیریت ریس��ک از سوی سازمان را نظارت، 

آزمون و ارزیابی می کنند.
حسابرس��ان مس��تقل بر پایه بیانیه اس�تاندارد حسابرسی 
ش�ماره 199 (SAS 99)، گزارش��هایی از نتایج رس��یدگی به 
ش��رکتها ارائه می دهند. در امریکا الزام نظارت این حسابرسان 
برای شرکتهای سهامی عام با ارزش باالی 75 میلیون دالر در 
بازار سرمایه است و  گزارش حسابرس شامل اظهارنظر نسبت 

به اثربخش��ی کنترلهای داخلی نیز خواهد ب��ود که نتیجه گیری 
از ای��ن کنترلها، مؤث��ر بر کیفیت اظهارنظر آنان هم می باش��د. 
اما در ایران بنا به اس��تاندارد حسابرس��ی گزارش��گری ش��ماره 
700، حسابرس��ان تنها مسئول بررس��ی مناسب بودن طراحی 
این کنترلها ش��ده اند. اما هدف همگی آنان بررسی و رسیدگی 
اطمینان بخشی برای چگونگی عاری بودن صورتهای مالی از 
تحریف بااهمیت تقلب می باش��د. لیکن نتایج حاصل از فرایند 

رسیدگی آنها متفاوت خواهند شد. 
در این راس��تا، س��ه منظ��ر اثربخ��ش حسابرس��ان داخلی و 
مس��تقل که اقدامه��ای مدیران ب��رای ارائه گزارش��گری مالی 
متقلبانه را محدود می نمایند به ش��رح بخش��های الف، ب و ج 

تجویز می شود:
الف- اهرم اخالقی سطوح باالی سازمانی

توس��عه فرهنگ رفتاری شایس��ته، با  همراه ک��ردن کنترلهای 
مرتب��ط و مؤثری که حافظ پتانس��یل ارتکاب تقل��ب را به صفر 
رس��انیده، ایجاد فرصتها را برای اعم��ال مجرمانه تنزل داده و 
توجیه عقالیی و منطق تراش��ی اقدامه��ای متقلبانه را کمرنگ 
می کند و بخشی قدرتمند از کارایی و اثربخشی هیئت حاکمیتی 

برای ساماندهی نظام مند می باشد:
مالحظات اخالقی در حوزه فعالیت حسابرسی داخلی

•  به دلی��ل اهمی��ت وظایف محول ش��ده و گس��تره اج��رای کار 
حسابرس��ی داخل��ی و به منظ��ور ش��فافیت و کنترل مناس��ب تر 
ب��ر عملی��ات اجرای��ی حسابرس��ی، ای��ن حسابرس��ان موظفند 

حسابرسی داخلی منبع ارزشمندی از آگاهیها 

 شامل اطالعاتی راجع به زمینه  های مختلفی از جنبه های اخالق سازمانی

 اثربخشی کنترلهای داخلی

بی حفاظی یا غیرمؤثر بودن آنها و یا کنترلهای نادیده گرفته شده به وسیله مدیریت 

برای هیئتها و کمیته حسابرسی است
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کمیته های حسابرس��ی را نیز برای تعامل بیشتر در تجربه های 
حاصل از مشاهدات و رسیدگیهایشان با خود همراه کنند.

•  آموزش کش��ف تقلب به ویژه گزارشگری مالی متقلبانه، برای 
کلیه حسابرسان داخلی.

•  اگر امکان برنامه ریزی میس��ر و ش��رایط تجوی��ز آن نیز مهیا 
باش��د، الزم اس��ت یک متخص��ص تقل��ب در پس��تی از واحد 
حسابرس��ی داخلی قرار گرفته و ایده آل اس��ت اگر این ش��خص 
گواهی رس��می تقلب را داشته و از تجربه مناسبی هم برخوردار 

باشد.
•  بررسی عینی چگونگی پذیرش و حمایت از فرهنگ اخالقی 
در اج��رای ه��ر گون��ه فعالیتی که در س��ازمان انجام می ش��ود. 
این بررس��ی مش��تمل بر ارزش��یابی نتایج اهم نظرسنجی های 
صورت گرفته نس��بت ب��ه ارتباطات اخالقی و رفت��ار کارکنان در 
بخش��های مختلف س��ازمان، تحلیل روند تغییره��ای رفتاری 

ساالنه و دالیل کلیدی نوسانهای آن می باشد.
•  ارزش��یابی کیفی��ت تطبی��ق کنترلهای نرم اف��زاری با فرهنگ 
اخالق سازمانی که در این رابطه شامل ارزیابی برنامه مدیریت 
ریس��ک تقل��ب مدیری��ت و میزان پاس��خگو ب��ودن واحدهای 
مس��ئول اجرای این برنامه، با توجه به نتایج به دس��ت آمده آنها 

خواهد بود.
•  اطمینان به وجود فرایند رسمی مراقبت و نظارت هیئت مدیره 
و کمیته حسابرسی بر خطوط قرمز خطرهای تقلب گزارشگری 
مالی که تمرکز ویژه ای به بررس��ی خطر زیرپا گذاش��تن کنترلها 

به وسیله مدیریت داشته باشد.
منظر حسابرس�ان مستقل به توس�عه و تسری شایستگی های 

اخالقی 

•  بررسی چگونگی اشاعه فرهنگ سطوح باالی سازمان به طور 
یکپارچه در کلیه س��طوح آن. ایفای این وظیفه از مسئولیتهای 

مستقیم مدیریت و کمیته حسابرسی می باشد.
•  مذاک��ره و بحث با مدیریت و کمیته های حسابرس��ی از اینکه 
چگونه آن کمیته به اطمینان رسیده فرهنگ یکپارچه سازمان، 
بازتابی از فرهنگ س��طوح باالی آن ش��ده به طوری که ابزاری 
مثل نظرس��نجی کارکنان و سایر گزارش��ها مؤید آن باشند و در 
نهایت ارزیابی و تصمیم نهایی راجع به نتایج به دس��ت آمده چه 

بوده است.

•  انگیزه فعاالنه کمیته حسابرسی به شناسایی و بررسی خطوط 
قرمز و مش��اهدات آنها به منظور آگاهی از نش��انه های هش��دار 
تقلب که انجام این کار بخش��ی از وظایف و مس��ئولیت اجرایی 

مستقیم این حسابرسی نیز می باشد.
•  توجه به چگونگی بسترسازی اخالقی مدیریت، هیئت مدیره 
و کمیته حسابرس��ی، با بررسی نمونه هایی از ارتباطات اخالقی 
هدایت ش��ده و برنامه های آن، برای مح��دود کردن خطرهای 

تقلب گزارشگری مالی.
ب- تردید

تردید در ذات خود دشمن تقلب و برآمده از مجموعه ویژگیهای 
ذهن خالق و همه جانبه نگری اس��ت که با حفظ قضاوت اولیه، 
تا قبل از کامل ش��دن رخداد و یا بعد از آن، برای افزایش توان 
آگاهی از مخاطره ها، با پرسشهای مداقه برانگیز و مکتشفانه ای 
ک��ه دارد چگونگ��ی اعتبار و نافذ بودن اطالع��ات مربوط به آن 
روی��داد را تحلیل و قض��اوت می نماید. این ذهنیت به درس��تی 
خطوط قرمز یا ناسازگاریها را مورد توجه، کنکاش و پرسشگری 

قرار می دهد.
تردید مفهوم بی اعتمادی نداش��ته، بلکه به این معنا است که 
می گوید: “هر چند من به ش��ما اعتماد دارم؛ ولی مسئولیت من 
وادارم می کن��د ک��ه به دنبال تأییدی بر دالیل گفته های ش��ما و 
دیگران و تکمیل و توس��عه یافته های اولیه خودم باشم” و این 
ش��ناخت عمیق هر موضوع اس��ت که حسابرس��ان را به اهرمی 
مؤث��ر در محدود ک��ردن خطر تقلب گزارش��گری مال��ی تبدیل 

می کند. 
در ادام��ه، چگونگ��ی به کارگی��ری تردی��د حرف��ه ای از منظر 

حسابرسان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:
تردید و رویکرد حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی منبع ارزشمندی از آگاهیها، شامل اطالعاتی 
راج��ع به زمینه  ه��ای مختلف��ی از جنبه های اخالق س��ازمانی، 
اثربخش��ی کنترلهای داخلی، بی حفاظی ی��ا غیرمؤثر بودن آنها 
و یا کنترلهای نادیده گرفته ش��ده به وسیله مدیریت، برای هیئتها 
و کمیته حسابرس��ی اس��ت. اس��تانداردهای انجمن حسابرسان 
داخل��ی امری��کا، حسابرس��ان داخل��ی را ب��ه گرایش��ها و اجرای 
منصفانه مس��ئولیتهای این حرفه در رابطه با ارزشیابی پتانسیل 
تقلب و بررس��ی چگونه مدیریت کردن برنامه ریس��ک تقلب در 
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هر س��ازمان مل��زم نموده اس��ت. تردید برای ایف��ای این نقش 
بس��یار ضروری است و به حسابرس��ی داخلی در بررسی درست 
و ب��ه جای رویدادها در مواجهه با هر یک از ادعاهای مدیریت، 
ارزش��یابی کفایت ارزیابیهای ریس��ک تقلب که توسط مدیریت 
انجام ش��ده و همچنین نس��بت به طراحی و اثربخشی عملیاتی 
کنترلهای داخلی مس��تقر شده برای جلوگیری و پرهیز از تقلب، 
هش��دارهای به هنگام به جای��ی داده و زنگ خط��ر دلیل رخداد 

فرصتهای اعمال مجرمانه را به صدا درمی آورد.
احراز این آگاهیها به دلیل حضور دائمی و پایدار این حسابرسان 
اس��ت که آنان را به خوبی قادر به شناسایی شاخصهای پتانسیل 
تقلب می نماید؛ به طوری که ممکن نیست حسابرسان مستقل 

بتوانند در شرایط عادی این عالئم را شناسایی کنند.
با این اوصاف ش��رایط خاصی که حسابرس��ان داخلی باید در 

فرایند اجرای کارشان مورد توجه قرار بدهند، شامل:
•  خطر امکان زیرپاگذاش��تن کنترلهای داخلی به وسیله شرکت؛ 

به خصوص تبانیهای مدیریت.
•  گروه��ی از موضوعه��ای ب��رون و درون س��ازمانی می توانند 
وجود داشته باشند که به رغم مؤثر و هم جهت بودن با هدفهای 
ش��رکت بتوانند فرصته��ا و محرکه��ای متقاعدکنن��ده ای برای 

پذیرش اقدام متقلبانه باشند.
•  توجه به پیچیدگی محتوای برخی نشرها ویا الزامهای صادره 
که برای روش��ن ش��دن منظ��ور و نقطه نظر آن��ان، توضیحات 

قانع کننده بیشتری الزم است.
چارچوب کاربری حرفه ای بین المللی انجمن حسابرسان 
داخلی2 که از مجموعه راهنماییهای عملی حسابرسی داخلی و 

تقلب در س��ال 2009 بوده، الزام داشته حسابرسان داخلی باید 
نسبت به خطرهای تقلب پاسخگو باشند. احراز این مسئولیت 

حرفه ای اینگونه تشریح شده است:
•  فعالیتهای حسابرس��ی داخلی باید پتانسیل رخدادهای تقلب 
را که س��ازمان برنامه و وظیفه مدیری��ت کردن خطرهای آن را 

.(IPPF2120. A2) داشته، ارزیابی کنند
•  حسابرس��ی داخل��ی بای��د در موق��ع برنامه ری��زی هدفه��ای 
حسابرسی، احتمال رخداد رویدادهای اشتباه و یا تقلبها، موارد 
رعایت نشده و دیگر موارد بدون حفاظت مناسب را ارزیابی کند 

 .(IPPF2120. A2)

به ع��الوه، ای��ن انجمن در چند س��ال گذش��ته راهنماییهای 
عملی مسئولیتهای خاص حسابرسان داخلی در ارتباط با تقلب 

را به قرار زیر شناسایی و منتشر کرده است:
•  توجه به ریس��کهای تقل��ب با ارزیابی کافی و مناس��ب بودن 
طراح��ی کنترلهای داخلی و همچنی��ن چگونگی انجام مراحل 

حسابرسی.
•  داش��تن دان��ش کافی تقل��ب، به طوری که شناس��ایی خطوط 
قرمزی که ممکن اس��ت مؤید پذیرش تقل��ب در برخی نواحی 

باشند، امکان پذیر گردند.
•  تش��خیص وجود هش��دارهایی که فرصتهای تقلب هس��تند؛ 

مثل کافی نبودن کنترلها.
•  ارزش��یابی اینک��ه آی��ا مدیریت به ص��ورت فعاالن��ه در ایفای 
مس��ئولیتش به بازبینی برنامه مدیریت ریسک تقلب ثابت قدم 

بوده است یا خیر.
•  ارزشیابی شاخصهای تقلب و ارائه پیشنهادهایی در زمانهای 

مناسب.
•  ارتب��اط ب��ا هیئت مدی��ره با الوی��ت موضوع ریس��ک تقلب و 

برنامه های جلوگیری و کشف هر رویداد متقلبانه.
چگونگی به کارگیری تردید توسط حسابرسان مستقل

•  طرح سئوالهایی مربوط به ارزیابی ریسک تقلب برنامه ریزی 
حسابرس��ی. این پرسشها همان س��ئواالتی هستند که همواره 
هیئت مدیره و کمیته حسابرس��ی مایل به طرح آنها با مدیریت 

است.
•  ارزیابی منظم ارتباطها و برنامه های آموزش��ی داخل مؤسسه 
حسابرس��ی، برای احراز اینکه در نهایت چه توجهی نس��بت به 

برای کاهش پتانسیل تقلب و

کندی حرکت رفتارهای متقلبانه

ابزار و روشهای سودمند قابل اجرایی

وجود دارند
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اعمال تردی��د حرفه ای و ارزیابی ریس��ک تقلب صورت گرفته 
است.

•  انج��ام تعاملها با توجه به تقوی��ت مذاکره های صورت گرفته 
در جری��ان حسابرس��ی که ش��امل توج��ه خاص ب��ه چگونگی 
ارتباطهای کالمی و ش��فاهی بوده؛ به طوری که بتواند منجر به 
مداق��ه در فرایند کار و در نهایت افزایش صالحیتهای حرفه ای 

آحاد کارکنان مؤسسه حسابرسی نیز گردد.
تأکی��د و توج��ه بر اعتباردهی ش��واهد حسابرس��ی ک��ه ابزار   •
س��نجش کفایت آنها بوده و فراه��م آوردن راهنماییهایی برای 
تشخیص مناسب سازوکارهای آن. برای نمونه، بررسی اعتبار 
اطالعات��ی از چگونگی ارتباطها و فعالیته��ای داخل و یا خارج 

شرکت.
توج��ه به نتایج جلس��ه های منحصربه ف��رد گروههای بحث   •
طوفانه�ای ذهن�ی3 خالقان��ه در خ��ارج از گروهه��ای کاری 
هر س��ازمان ک��ه برای خل��ق ایده ه��ا و راه حلهای مناس��ب، با 
متخصصان صنعت و سایر افرادی که تجربه هایی از معضلهای 

تقلبهای گزارشگری مالی داشته اند.
توج��ه ب��ه مالقاته��ا و بحثه��ای آزاد رودررو و ارزیاب��ی این   •

ارتباطات کالمی.
تش��ویق و ترغی��ب جوامع دانش��گاهی بر تمرک��ز و توجه به   •
موض��وع تردی��د حرفه ای و تقویت روش��های آن برای کش��ف 

تقلبها در چرخه انجام کار حسابرسی.
در ای��ن ارتباط چارچ��وب ذهن خالق حس��ابرس، مداقه در 

رابطه ب��ا ویژگیهای مدیری��ت و چگونگی نف��وذ آنها بر محیط 
کنترلی، ویژگی صنعت و دادوس��تد، ثبات مالی و البته هرگونه 
ش��واهد به دس��ت آمده ای اس��ت که قابلیت اعتماد اظهارنظرها 
و ادعاه��ای مدی��ران را زیر س��ئوال بب��رد و اگر در ای��ن فرایند 
نش��انه هایی از تقلب کشف ش��وند، چگونگی ارتباط و یا تعمیم 

آن را با سایر نواحی نیز در نظر می آورد.
ج- ارتباطها

درک اهمیت دانش و تجرب��ه تبادل اطالعات مربوط به پرهیز 
و  یا کش��ف تقلب، بین کلیه ذینفعان زنجیره فرایند گزارشگری 
مال��ی و یا هر بخش��ی از س��ازمان که هر چند به طور مس��تقیم 
وظایفی هم در این زنجیره نداشته باشد، اما مسئولیت و وظیفه 

مشترکی با مسئوالن پرهیز و کشف تقلب را دارند به منظور:
اتفاق نظ��ر در آرای نهایی مرتبط به وظایف و مس��ئولیتهای   •

همه ذینفعان که موجب اثربخشی نتایج آنها می گردد،
انتق��ال اطالع��ات برای یکدس��ت ش��دن نظرها در س��طح   •

سازمان برای همسویی در رسیدن به اهداف نهایی سازمان،
تکمی��ل آگاهیه��ا ب��رای ه��ر ذینفعی ک��ه دسترس��ی به این   •
اطالعات از مجاری وظایف خاص خودش میسر نمی باشد، و

انس��جام روابط حرفه ای و همبس��تگی واحدها که زمینه ساز   •
رشد بیشتر و حصول مناسب تر اهداف است.

نتیجه این ارتباطها، همس��و و یکپارچه ش��دن تالشها برای 
محدود کردن ریس��ک تقلب گزارشگری مالی و حفظ پایداری 
شایس��ته در صحنه رقابت تجاری است که حسابرسان بخشی 

به دلیل گستردگی و پیچیدگی معامالت و یا

روابط بین اشخاص وابسته

ریسک تحریف غیرعادی بودن روابط بین آنها 

باید به طور مستقل و جداگانه در براورد خطر تقلب

 مورد بررسی حسابرس خارجی قرار گیرد
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از این زنجیره ارتباطات را تشکیل می دهد.
ضروری اس��ت حسابرس��ان داخلی که از جرگه همین ذینفعان 
مس��ئول می باش��ند، جداول مالقاتهای منظم و رودررویی را با 
مدیریت ارشد، کمیته حسابرس��ی و حسابرسان مستقل، برای 
مبادل��ه منظرها و جنبه های گزارش��گری مال��ی متقلبانه، تهیه 
و اجرایی نمایند. بر این منوال کش��ف تقلب برای حسابرس��ان 
مس��تقل نیز با مورد توجه ق��رار دادن نتایج حاص��ل از کارهای 

انجام گرفته حسابرسان داخلی، دستیافتنی تر خواهد شد.

خطوط قرمز هشدار اعمال متقلبانه
حسابرس��ان باید در روند فعالیتهای عملیاتی و مالی س��ازمان، 
گرایش��های جهت دارش��ده و رفتاره��ای غیرمنصفانه ناش��ی از 
کارکرد نامناس��ب کنترلهای داخلی و ضعفهای محیط کنترلی را 
که می توانند نشانی از اقدامهای متقلبانه و یا تقویت انگیزه های 
آنها باشند را شناسایی نمایند؛ به طوری که با فرصتهای موجود و 
مهیا در بستر این فعالیتها که امکان اختفای انگیزه ها و یا اعمال 
غیراخالقی را میسر می س��ازد، مربوط و به عواملی از پتانسیل 
خط��ر تقلب و یا رخداد آنها دس��ت پیدا کنن��د. مجال موصوف 
خطوط قرمز گسس��ت اخالق حرفه ای، بس��تر و ظرفیت موجد 
رفتار غیرمنصفانه و غیرمسئوالنه بوده که می تواند نشانه هایی 

از بروز گزارشگری مالی متقلبانه و یا فراهم آورنده آن باشند.
ای��ن خطره��ا ش��امل تخصی��ص نامناس��ب داراییه��ا وی��ا 
سوءاس��تفاده از آنه��ا نیز می باش��د. تش��خیص این نش��انه ها، 
نقط��ه عملی و ش��روعی برای ارزیاب��ی نقادان��ه کنترلهای ضد 
تقلب در س��طح کالن و انتخاب روشهای مناسب برای اجرای 
مؤثر برنامه حسابرس��ی و مس��ئولیت برخورد ب��ا خطرات تقلب 
اس��ت. نمونه های جامع و متعددی از خطوط قرمز انواع تقلبها 
ک��ه منعکس کنن��ده اهم ش��رایط درون س��ازمانی و ی��ا متأثر از 
وضعیتهای اقتصادی و تجاری خارج از هر س��ازمان می باشند، 
در شش مقوله ش��رح داده شده اند. ممکن است تعدادی از این 
خط��وط قرمز به طور مس��تقیم موجب بروز تقل��ب نبوده، بلکه 
زمینه و دلیلی برای س��ایر رخدادهای مخاطره آمیز باشند. الزم 
ب��ه ذکراس��ت در معدود م��واردی نیز این امکان وج��ود دارد که 
هریک از این عوامل فقط تحریف اش��تباهی باشند که قضاوت 
نهایی راجع به آنها، با بررس��ی اجرایی بیشتری تشخیص پذیر 

خواهند بود:
1- ماهیت کارکرد مدیریت و نفوذ ایشان بر محیط 

کنترلی و کنترلها 
•  انگیزه های گزارشگری مالی متقلبانه مدیریت:

می��ل زیاد مدیریت به رش��د س��ودآوری برای نفع ش��خصی   o
و یا ب��رای س��ازمان مطبوع؛ ی��ا برعکس، کاهش س��ود برای 
انگیزه ه��ای مالیاتی به قصد فریب دیگ��ران؛ به طوری که روند 
نوس��انهای ناش��ی از اعمال این گرایشها، متناس��ب با پتانسیل 
عملیاتی مورد انتظار س��ازمان نمی باشند. به طور عمومی، این 
اقدامها با تبانی و یا با واس��طه فش��ار زیادی بر کارکنان صورت 

می گیرد.
o وابس��ته ب��ودن بخش عم��ده ای از حق��وق، مزایا ی��ا پاداش 
مدیران بر نتایج عملیات، وضعیت مالی و یا چگونگی مدیریت 

بر منابع و مصارف وجوه سازمان.
•  اثر مدیریت بر محیط کنترلی و کارکرد کنترلها: 

گرایشهای اخالقی نامناسب، در س��طح سازمان مولد فساد   o
گردی��ده که ای��ن نتایج به روش��نی نش��ان از بی توجه��ی مفرط 
مدیریت به اش��اعه ارزش��ها بوده؛ به طوری که در این ش��رایط 
نش��انه هایی از زمینه  رفتارهای حرفه ای غیراخالقی، مش��هود 

می باشد.
بی توجه��ی آش��کار مدیریت ب��ر کارک��رد کنترله��ای مهم و   o
تفکیک نامناس��ب وظای��ف؛ به طوری که این رویه نامتناس��ب 
ب��ا چش��م انداز نگرش حرف��ه ای آنان اس��ت. نمون��ه ای از این 
بی س��امانی، می تواند اجرای یک وظیفه باش��د که در هر زمان 
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و شرایطی به وسیله کارمندان متفاوتی انجام می شود.

به ط��ور اع��م، به کارگیری کارکنان ناالی��ق و غیرحرفه ای در   o
بخشهای حسابرس��ی داخلی، حسابداری و فناوری اطالعات؛ 
به رغم ادعای آنان نس��بت به فرایند مناس��ب استخدام افراد و 

نظر به آگاهی آنها نسبت به حساسیت کارکرد این بخشها.
تغییرهای زیاد مدیران و یا حسابرسان.  o

بخشی از سازمان توانمندیهای غیرمعمول و پیچیده ای پیدا   •
کرده؛ به طوری که موجب ش��ود توجه حسابرسان و یا مدیریت 
را ب��ه آن بخش معط��وف و از فس��اد رایج اخالق��ی وحرفه ای 

موجود در برخی نواحی مهم و کلیدی منحرف کند.
روش��های پیچی��ده و غیرمعمول��ی ک��ه ب��رای پرداخ��ت به   •
مش��تریان و یا عرضه کنندگان مواد، کاال یا خدمات وجود دارد؛ 
درحالی که بررسیها حاکی از آگاهی مدیریت و یا کارکنان نسبت 

به چگونگی اجرای این فرایند دارد.
ارتب��اط گ��ره دار، غیرمس��ئوالنه و یا س��لطه گرانه مدیریت با   •
حسابرس��ان داخل��ی که نش��ان از عدم اس��تقالل یا وابس��تگی 
آنان داش��ته و همینطور نسبت به حسابرس��ی مستقل که نمود 
آن محدودیته��ای اعمال ش��ده در ارائ��ه اطالع��ات و م��دارک 
پش��توانه و یا عدم توافقهای حل وفصل نشده، یا در مانع تراشی 
اطالع رس��انی حسابرسان به ارکان باالتر می باشد که مسئولیت 

حرفه ای این حسابرسان است.
س��وابق تخط��ی از اصول اخالقی س��ازمانی و ع��دم اجرای   •
الزامهای بورس��هایی که عضوش��ان هس��تند؛ به ط��وری که در 
م��واردی منج��ر به بازخواس��ت ب��ورس و اجبار به پاس��خ دهی 
س��ازمان و یا در نهایت اعمال مجازاتهایی نیز برای آنان ش��ده 

باشد.

2- معامالت و ارتباطها با اشخاص وابسته
تسلط و یا نفوذ شخص و یا گروهی از اشخاص بر چگونگی 
قض��اوت و تصمیم گی��ری مدیران اجرایی و ی��ا ارکان راهبری، 
در غیاب کنترلهای داخلی مربوط یا نادیده گرفته ش��دن برخی 
کنترلها، به خصوص در ش��رایط بحرانهای پرفش��ار اقتصادی و 
تجاری، از هم گسیختگی س��ازمانی و یا حاکم بودن تمایلهای 
غیراخالقی، اگر ش��خص وابس��ته در برخ��ی تصمیم گیریها نیز 
سهم و مش��ارکت داشته باشد، این اثر بسیار قویتر خواهد بود. 

نمونه این نفوذها مشتمل بر مواردی به شرح زیر می باشند:
تأیید نهایی و یا رد تصمیمهای ش��رکت در زمینه مجوز عقد   o
قرارداده��ا، چگونگی انجام تعهد مندرج در قراردادها و یا اجازه 
معامالت��ی که با این اش��خاص و یا خویش��اوندان نزدیک آنان 

باشد.
درخص��وص واگذاری طرحها و یا حق اس��تفاده از داراییهای   o
ش��رکت به آنها و یا به خویش��اوندان نزدیک آنان، گفتگوهای 
محدودی صورت گرفته باشد. در این راستا ممکن است عجله 
و یا فش��اری برای تسویه مطالبات شرکت وجود نداشته یا حتی 
مطالبات معوق س��نواتی تسویه نش��ده ای باقیمانده باشد که به 
نوع��ی معن��ای عدم مطالب��ه را دارد که در این ارتب��اط اقدام به 
محاس��به ذخیره مطالبات مش��کوک الوصول و یا ثبت مطالبات 

سوخت شده ناشی از فعالیت با این اشخاص هم نشده باشد.
3- اثر محیط کنترلی تحت تأثیر ویژگی رفتاری کارکنان 

چه ن��وع تمایلها و رفتارهایی را نباید بین کارکنان نادیده گرفت 
که می توانند نشانه هایی از احتمال اقدام متقلبانه و هشدارهایی  

نسبت به شناسایی سریعتر تقلب توسط آنان  باشند:
عدم تمایل و امتناع از پذیرش ارتقای ش��غلی؛ بدون دلیل و   o

پشتوانه منطقی.
انج��ام کار بی کیفیت و یا غیرمعتب��ر و وارونه و متفاوت جلوه   o
دادن مس��ئولیت اجرای آن؛ به طوری که متناس��ب با صالحیت 

حرفه ای و سوابق تجربی اش نمی باشد.
در واح��د و یا محیطی کار می کند که نه تنها تضاد منافع )و یا   o
چالش��ی( با دیگران در دفاع از اجرای وظایفش با سایر کارکنان 
ن��دارد، بلک��ه روابط بس��یار دوس��تانه ای هم خ��ارج از ضوابط 
س��ازمانی و حرفه ای با آنان دارد. ممکن است این ارتباطهای 
دوستانه با فروشندگان و عرضه کنندگان نیز خیلی شدیدتر بوده 
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و از جلسه های کاری با آنها بهره های شخصی ببرد.
شایعه ها و نش��انه هایی از تمایلها و عادتهای شرورانه فردی   o

داشته باشد.
اج��رای کامل هر چرخه از عملی��ات و ارتباطات معامالتی با   o
هریک از فروش��ندگان و خریداران، تنها با یک ش��خص انجام 

شود.
به نظر می آید س��طح و ش��یوه زندگی اش ب��ه مراتب باالتر از   o

میزان درامدش باشد.
در رویاروی��ی با چالش��ها و موارد خ��اص و پیچیده، در عین   o
اینکه نش��انه هایی از وجود استرس و فشار در او دیده می شود، 
برخورد جانبدارانه و آرامی داش��ته که گوی��ای تضاد و دوگانگی 

رفتاری او می باشد.
به طور واضحی نس��بت به انج��ام کارش غمگین و بی انگیزه   o
بوده و ممکن اس��ت به ندرت برای استراحت به مرخصی کاری 

برود.
موقعی��ت و ارتباط��ات کاری او به گونه ای اس��ت که می تواند   o
فرصتها و مجراهایی را برای دس��تکاری در پرداخت پاداشها و 
کمیسیونهای شخصی خود و یا سایر افرادی که هم پیمان او در 

یک تبانی باشند، در اختیار داشته باشد.
دسترس��ی تعداد زیادی از افراد به نواحی و یا منابع حس��اس   o
شرکت مثل وجوه نقد و یا موجودی کاالی باارزش و کم حجم، 
محی��ط اقتصادی، صنعت، تجارت، مقررات حاکم بر چارچوب 

عملکرد عملیات سازمانها.

4- تغییرهای برون سازمانی
مجموعه ش��رایطی مش��تمل بر مجموعه اس��تمرار بی ثباتی   •
اقتص��ادی، نوس��انهای زی��اد در رون��د رواب��ط تجاری ش��امل 
دگرگونیهای��ی فن��اوری در صنع��ت، همراه با تغییر در س��الیق 
جامعه و یا در انتخاب نوع کاالها و خدمات، گرایشهایی را برای 
جبران زیانها و یا کاهش در حاش��یه س��ودآوری ایجاد ش��ده، از 
راههای غیرمعمول و غیرمش��روع فراهم می آورند که نمونه آن 

تغییرهای بااهمیت در نرخ مبادالت ارزی می باشد.
فضای رقابت شدیدی که اثر آن کاهش فروشها و سودآوری   •
واحد تجاری بوده، لیکن قیمت بازار سهام همچنان روند رو به 

باالیی را در پیش دارد.
عدم همس��ویی و تطبیق عملیات سازمان با نشرهای جدید   •
)الزامه��ای حرف��ه ای، قانونی و مقرراتی(، به ط��وری که آراء و 
احکام این نش��رها س��ودآوری و ثبات مالی آن را دچار تغییرها 

غیرقابل جبرانی نموده باشد.
5- پیچیدگی در کیفیت اجرای عملیات و ثبات مالی 

سازمان 
•  قراردادها و یا معامله های انجام گرفته خارج از هدفهای 

استراتژیک بوده باشند.
تصمیمها و روشهای اجرایی مدیریت مغایر با حدود اختیارها   •
و مس��ئولیتهای تعیین ش��ده اش بوده و ممکن است وارد حوزه 

فعالیت کارکنان ذیربط نیز شده باشد.
تنگدس��تی مالی و نیاز ش��دید به تأمین نقدینگی، از دس��ت   •

شناسایی مداقه برانگیز خطر تقلبهای مالی

 حوزه مسئولیت هر یک از

حسابرسان مستقل داخلی یا خارجی

 در بروز تقلبات و یا

 موارد مشکوک به تقلب اند
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دادن بازار که پیامدهای فوری آن می تواند ناتوانی در پاس��خ به 
رشد نرخهای اس��تقراض و بازپرداخت آنها باشد. این ناتوانیها 
به روش��نی در اجرای برخی وظایف و فعالیتها مشهود می باشند 

و می توانند منتج به ورشکستگی نیز گردند.
رون��د رش��د غیرعادی س��ودآوری؛ به خص��وص در قیاس با   •

مشابه آن در صنعت.
بس��یار محرمانه تلق��ی کردن انجام یک وظیف��ه، عملیات و   •
نتایج مالی آن، به طوری که پاس��خ پرسش��های مطرح شده در 

این رابطه فاقد صراحت، نامربوط، مبهم و پیچیده است.
ویژگی ارتباطها و عملیات با اشخاص وابسته:   •

معام��الت و یا ارتباطها با این اش��خاص، وضعیت مالی و یا   o
عملکرد شرکت را دچار تغییرهای قابل توجهی کرده است. 

اس��تفاده از واس��طه هایی ب��رای اج��رای برخ��ی عملی��ات،   o
به منظ��ور پیچیده ک��ردن چرخه های معامالت��ی؛ به طوری که 
منط��ق به کارگیری ای��ن روش��ها غیرموجه می باش��ند. در این 

فرایند، ممکن است چندین عضو وابسته گروه درگیر باشند.
رویه ها، نرخ و تضمینهای برقرارش��ده در ارتباط با اشخاص   o
وابس��ته در قیاس با عرف معمول معام��الت تجاری در همان 
صنع��ت نامتناس��ب و همچنی��ن منطب��ق ب��ا منط��ق تج��اری 
نمی باش��ند، مثل معامالت فروش��ی که با تعهد به حق برگشت 
از فروش��های غیرعادی و با تخفیفهای س��نگین همراه باشند. 
به ط��ور کلی، در این ش��رایط دالیل روابط تج��اری نامربوط و 

بی معنی و غیرعقالیی هستند.
اهرم فش��ار و یا میزانی باال از مش��ارکت اش��خاص وابس��ته   o
نس��بت به انتخ��اب و اتخاذ رویه هایی خ��اص و یا در چگونگی 

انجام براوردهای حسابداری.
عدم سازگاری ماهیت و شرایط معامالت و روابط با اشخاص   o

وابسته نسبت به  اظهارهای مدیریت از کیفیت آن ارتباطات.
عدم افش��ای ارتباطها و معامالت با اش��خاص وابس��ته و یا   o

معامالت غیرعادی با آنها؛ به طوری که با بررس��ی انجام گرفته 
مشخص شود عدم ارائه این اطالعات عمدی بوده است.

6- شرایط کنترلی تقلب ناشی از سوءاستفاده از داراییها
این خطرها سرقت منابع سازمان بوده و فقدان آنها را به همراه 
خواهند داش��ت. اثر این تحریفها، ارائه نادرست ادعای وجود و 
به تبع آن ادعای مالکیت گزارش��گری مال��ی خواهد بود که در 
موارد خاصی ممکن اس��ت الزم باشد در این خصوص بررسی 

ویژه ای نسبت به تداوم فعالیت واحد تجاری به عمل آید:
شرایطی که کارکرد کنترلهای حفاظتی نامناسب و داراییهای   o
ب��ا ارزش باال و به ویژه در اندازه های کوچکی که قابلیت حمل و 
نقدشوندگی آنها راحت و سریع بوده، وجود داشته باشند. نمونه 

این داراییها اوراق بهادار بی نام می باشند.
می��زان وجوه نگهداری ش��ده زیاد بوده و گردش اس��تفاده از   o

پول نقد نیز باال باشد. 
فقدان کنترلها و یا اثربخش نبودن آنهاکه باید به منظور  پیشگیری،   •

پیگیری و کشف سوءاستفاده از داراییها تعبیه  شده اند.

فق��دان کارکرد مناس��ب کنترله��ا، همچنین ع��دم نظارت بر   o
دسترس��ی افراد مجاز ب��ه داراییها و حفاظت فیزیک��ی از آنها، 
به رغم وجود خط مش��ی س��ازمانی مبنی بر پیش��گیری و کشف 

سوءاستفاده منابع سازمان.

نتیجه گیری
ورای اثر چالش��های تجاری و تغییرهای مقرراتی و بحرانهای 
اقتص��ادی ک��ه هم��واره مح��رک و انگی��زه مرتکبی��ن تقلبه��ا 
می باش��ند، ضعفه��ای موج��ود در مدیری��ت ریس��ک تقل��ب 
س��ازمانها نی��ز هموارکننده فرصته��ای بروز فس��ادهای مالی 
ارتکاب تقلب بوده و مجموعه این فرایند امکان ایجاد، رش��د 
و توس��عه تقلبه��ا خواهند بود. ای��ن فرصتها کلید نش��انه های 
شناس��ایی مداقه برانگیز خطر تقلبهای مالی حوزه مس��ئولیت 
ه��ر یک ازحسابرس��ان داخلی یا مس��تقل در ب��روز تقلبها و یا 
موارد مش��کوک به تقلب اند. آنچه که الزم اس��ت حسابرسان 
در زنجی��ره تولید و عرضه محص��ول غیراخالقی تقلب به آن 
توجه داشته باشند، نشانه های ضعف مدیریت و یا بی توجهی 
عم��دی آنان به تس��ری اص��ول اخالقی در اج��رای فعالیتها، 
بی س��امانی محیط کنترلی، کارکرد نامناسب کنترلهای داخلی 
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و ضع��ف صالحی��ت حرف��ه ای ب��رای درک مناس��ب اهداف، 
ع��دم تعادل مناس��ب در انجام وظایف ش��غلی و ی��ا فقدان هر 
گون��ه تضاد منافع��ی بین مس��ئولیت پذیری هدفه��ا، برنامه ها 
و خط مش��ی های س��ازمان توس��ط کارکن��ان و مدی��ران آن با 
نیازهای واقعی اقتصادیش��ان اس��ت، که در مجموع به ضعفها 

دامن می زنند.
حسابرس��ان ب��ا دقت نظر در ماهی��ت و چگونگی بهره گیری 
مرتکبین تقلب از اهرمها و یا ابزار در اختیارش��ان و طبقه بندی 
داده ه��ا و توجه به مس��یرهای ممکن پنهان س��ازی تقلبها، به 
ش��واهدی ضمنی از هش��دارهایی دس��ت می یابن��د که باوری 
از ام��کان تحق��ق س��ناریوی تقل��ب و یا اح��راز رخ��داد تقلب 
می باش��ند. هر چند که حسابرسان متخصصین تقلب نیستند، 
لیکن ذهن خالق و تحلیل گر آنان اس��ت که توانمندی شان را 
در فراین��د مس��ئولیت ارزیابی خطر تقلب نس��بت به چگونگی 
ش��کل گرفتنن اعم��ال متقلبان��ه افزایش می ده��د. در فرایند 
ناش��ی از ای��ن رویکرده��ا، توجه به تقل��ب تبان��ی مدیران که 
ب��ا نادیده گرفت��ن بس��یاری از کنترله��ا به س��ادگی امکان پذیر 

می گردد، بس��یار مهم و ضروری خواهد بود.

پانوشتها: 
1- بیانیه منتشرشده جامعه حسابداران رسمی امریکا که راهنمای حسابرسان 
مس��تقل، برای کم��ک به برنامه ریزی حسابرس��ی صورته��ای مالی و صدور 

گزارش حسابرسی در شرایط برخورد تحریف تقلب می باشد. 
2- International Professional Practices Framework (IPPF) 
3- Brainstorming
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