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طبق بندهای 4 و 8 استانداردهای 
حسابرس��ی 240، تقل��ب عبارت از 
هر گونه اقدام عمدی یا فریبکارانه 
یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان 
یا اش��خاص ثال��ث، برای برخورداری از یک مزیت ناروا یا غیرقانونی اس��ت. هر چن��د تقلب مفهوم قانونی 
گسترده ای دارد، اما آنچه به حسابرس مربوط می شود، اقدامات متقلبانه ای است که به تحریف بااهمیت در 
صورتهای مالی می انجامد. هدف برخی از تقلبها ممکن اس��ت تحریف صورتهای مالی نباشد. حسابرسان 
درب��اره وق��وع تقلب قض��اوت حقوقی نمی کنن��د. تقلبی که با دخالت ی��ک یا چند نفر از مدی��ران واحد مورد 
رس��یدگی روی می دهد به عنوان تقلب مدیران و تقلبی که تنها به وسیله کارکنان واحد مورد رسیدگی صورت 
می پذیرد به عنوان تقلب کارکنان ش��ناخته می ش��ود. در هر دو حالت، ممکن اس��ت تبانی با اش��خاص ثالث 

خارج از واحد مورد رسیدگی نیز وجود داشته باشد.
تقلب ش��امل وجود انگیزه برای ارتکاب و اس��تفاده از فرصت جهت ارتکاب آن است. بعضی افراد ممکن 
است مثاًل به دلیل خرج بیش از درامد،  انگیزه ای برای سوءاستفاده از داراییها پیدا کنند. مدیران ممکن است 
به دلیل فشارهای درون یا برون سازمانی برای کسب سود مورد انتظار )و شاید غیرواقعبینانه( به گزارشگری 
مالی متقلبانه روی آورند؛ به ویژه، هنگامی که پیامدهای نبود دس��تیابی به آن،  برای مدیران اهمیت داشته 
باش��د. فرصت گزارشگری مالی متقلبانه یا سوءاستفاده از داراییها هنگامی می تواند پدید آید که فرد می داند 
به دالیلی چون مورد اعتماد بودن یا آگاهی از وجود ضعفهای خاص در سیستم،  کنترلهای داخلی را می توان 

نادیده گرفت.
همچنی��ن اعم��ال خالف قان��ون و مقررات عبارت اس��ت از تخل��ف از قوانین و مقررات ک��ه اثر بااهمیت 

 میثم نصیری احمد آبادی

شناخت قوانین،  رعایت مقررات
سد راه بروز تقلب و فساد
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و مس��تقیمی بر صورتهای مالی به جا می گ��ذارد مانند اظهارات 
نادرس��ت و یا از قلم افتادگی مبال��غ به طور عمدی در صورتهای 

مالی.
 رابطه بس��یار نزدیک��ی بین فس��اد و رعایت نک��ردن قوانین و 
مقررات وجود دارد. علت اساسی بروز تقلب و فساد، بی توجهی 
ب��ه قان��ون و رعایت نک��ردن دقیق آن اس��ت. آنچ��ه می تواند 
چالش��های موجود در زمینه مبارزه با تقلب و فس��اد را کمتر کند 
ش��ناخت قوانین، آیین نامه ها، دس��تورالعملها و استانداردهای 
موج��ود از س��وی حسابرس��ان اس��ت. ب��ا توج��ه ب��ه اینکه در 
رهنموده��ای بین الملل��ی تصریح ش��ده اس��ت هر گونه فس��اد 
مالی به نوعی مس��تقیم یا غیرمستقیم بر صورتهای مالی تاثیر 
می گذارد، نقش حس��ابداران در تمام��ی ارکان این فرایند مانند 
حسابرس��ی مالی، حسابرس��ی عملکرد،  حسابرس��ی مالیاتی، 
بازرس قانونی و مسئولیت اجتماعی حسابرسان، بیش از پیش 

پررنگ می شود.
یک��ی از مهمترین عوامل موثر بر فس��اد، نقش ش��فافیت مالی 
و اقتص��ادی دول��ت اس��ت به طوری ک��ه هر چه نق��ش دولت و 
ابزاره��ای حکومتی از ش��فافیت کمتری برخوردار باش��د و نیاز 
پاس��خگویی در ای��ن نهادها کاهش یابد، فس��اد بیش��تر خواهد 
شد. سازمان ش��فافیت بین الملل، در مطالعه و تحقیق چندین 
س��اله خود پیرامون مسئله فس��اد به این نتیجه رسیده است که 
هرچ��ه درجه اقتصاد انحصاری و دولتی باالتر و پاس��خگویی و 

حس��ابدهی در یک کش��ور یا بنگاه اقتصادی کمتر باش��د درجه 
فساد بیشتر خواهد بود.

مطابق بند 52 اس��تاندارد حسابرسی 240، حسابرس هنگامی 
که تحریفی ناش��ی از تقلب، موارد مش��کوک به تقلب یا اشتباه 
را شناس��ایی می کند باید مس��ئولیت خود را نسبت به آگاه کردن 
مدی��ران اجرای��ی )ش��امل مدیرعامل(، هیئت مدی��ره و مجمع 
عمومی و در برخی شرایط، مقامات ذیصالح قانونی و اجرایی، 

حسب مورد به صورت کتبی یا شفاهی، مورد توجه قرار دهد. 
مطاب��ق بن��د 60 همی��ن اس��تاندارد چنانچ��ه صداق��ت ی��ا 
درس��تکاری هیئت مدیره مورد تردید باش��د. حسابرس معمواًل 
برای تشخیص راهکار مناسب، با مشاور حقوقی خود مشورت 
می کن��د. در ادام��ه، در خصوص صاحبکارانی که ممکن اس��ت 
منافع عمومی را به دلیل اعمال غیرقانونی به مخاطره اندازند در 
بند 61 این استاندارد آمده است، مسئولیت حرفه ای حسابرس 
از نظ��ر رازداری، معم��واًل او را از گ��زارش تقل��ب و اش��تباه به 
اش��خاص خارج از واحد مورد رسیدگی باز می دارد. اما در برخی 
شرایط خاص، ممکن است قوانین، مقررات یا آرای دادگاهها، 
این مسئولیت را از دوش حسابرس بردارد. حسابرس در چنین 

شرایطی نظر مشاور حقوقی را جویا می شود.
مهمتری��ن و باارزش تری��ن بخ��ش کار در حرف��ه حسابرس��ی 
به منظور احراز غیرقانونی ب��ودن اقدامات صاحبکار، اظهارنظر 

مستقل و کارشناسانه درباره مطلوبیت صورتهای مالی است.

مهمترین و باارزش ترین بخش کار درحرفه حسابرسی

به منظور احراز غیرقانونی بودن

اقدامات صاحبکار اظهارنظر مستقل و

کارشناسانه درباره مطلوبیت صورتهای مالی است
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گ��زارش اس��تاندارد حسابرس��ان از دو طری��ق، الزامات این 
استاندارد را براورده می کند:

بی��ان ای��ن مطل��ب ک��ه رس��یدگیهای حسابرس��ان، طب��ق 
اس��تانداردهای پذیرفته ش��ده حسابرس��ی انجام ش��ده است و 
اظه��ار این نظر ک��ه صورته��ای مالی صاحب��کار، طبق اصول 

پذیرفته شده حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است.
گزارش حسابرس باید گویای این مطلب باشد که حسابرسی، 
به منظور دستیابی به اطمینانی معقول از نبود تحریف بااهمیت 

در صورتهای مالی برنامه ریزی و انجام شده است.
همچنی��ن ب��ه گونه ای توصیف کن��د که این م��وارد را هم در 

برگیرد:
الف: رس��یدگی نمونه ای به شواهد پش��توانه مبالغ و اطالعات 

مندرج در صورتهای مالی،
ب: ارزیابی اصول و رویه های حسابداری استفاده شده در تهیه 

صورتهای مالی،
پ: ارزیابی براوردهای عمده به عمل آمده از سوی هیئت مدیره 

در تهیه صورتهای مالی، و
ث: بند اظهارنظر که شامل اش��اره به استاندارهای حسابداری 
م��ورد اس��تفاده در تهی��ه صورتهای مال��ی و اظهارنظ��ر درباره 

صورتهای مالی است.
گزارش حس��ابرس باید حاوی نظر صریح حس��ابرس در 
این باره باش��د که آی��ا صورتهای مالی، از تم��ام جنبه های 
بااهمیت، طبق اس��تانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب 

ارائه شده است یا خیر.
چنانچه فرایندی که به آن اش��اره کردم به وس��یله حسابرس 
رعایت ش��ود دعوی صاحبکار علیه وی که ممکن اس��ت ناشی 
از تضاد منافع  و یا س��وء تعبیر و انحراف از قوانین باش��د، منجر 
به ایجاد مش��کالت قانونی برای حس��ابرس نخواهد بود. اما با 
توجه به اش��اره به پتانسیل اس��تانداردها این امر منطقی به نظر 
می رس��د که س��ازوکار موثرتری به منظور حمایت از حسابرسان 

در صورت افشا، پیش بینی شود.
مطابق بند 33 اس��تاندارد حسابرسی ش��ماره 250 در خصوص 
گزارش��گری م��وارد رعایت نش��دن در مواردی که حس��ابرس 
نسبت به مشارکت مدیریت ارشد، شامل اعضای هیئت مدیره، 
در فعالیتهای مغایر با قوانین و مقررات تردید دارد باید موضوع 
را به مقام باالتر از مدیریت مزبور )مثاًل مجمع عمومی( گزارش 
کند. چنانچه مقام باالتری وجود نداشته باشد یا حسابرس فکر 
کند به گزارش وی توجهی نخواهد شد یا نمی داند به چه کسی 
گزارش دهد نظر مش��اور حقوقی را جویا می ش��ود. مطابق بند 
37 در خص��وص گزارش به مقامات ذیص��الح قانونی و اجرای 
مسئولیت رازداری حس��ابرس، معمواًل وی را از گزارش کردن 
موارد رعایت نشدن به اشخاص ثالث باز می دارد. اما در برخی 
ش��رایط خاص، قوانین یا مقررات موضوعه، این مس��ئولیت را 
از عهده حس��ابرس برمی دارد. در چنین ش��رایطی، حسابرس 
بهتر اس��ت به منظور حفظ منافع عمومی، نظر مش��اور حقوقی 

را جویا شود.

با توجه به اشاره به پتانسیل استانداردها

این امر منطقی به نظر می رسد که 

سازوکار موثرتری به منظور حمایت از حسابرسان

در صورت افشا پیش بینی شود


