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مقدمه
آثار زیانباری که رس��واییهای مالی در س��الهای اخیر به وجود آورده، توجه به بحث تقلب1 و به ویژه 

تقلب در صورتهای مالی را اجتناب ناپذیر کرده اس��ت. رس��واییهای مالی نه تنها هزینه ها و زیانهای 

اقتصادی مانند متضرر کردن اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و سهامداران داشته، بلکه هزینه های 

سیاسی و قضایی و ... را نیز به بار آورده است. در این زمینه، هر ساله انجمن بازرسان رسمی 

تقلب2 )بزرگترین انجمن بررسی و کشف تقلب در دنیا( گزارشی از میزان تقلبها و رسواییهای مالی 

را که کش��ف و گزارش  ش��ده، منتشر می کند. این گزارش3 اطالعات جامعی را در این زمینه منتشر 

می کند. رویکرد گزارش تاکید بر تقلبها و سوءاستفاده های حرفه ای است.

گزارش انجمن بازرس��ان رسمی تقلب در س��ال 2012، تعریف دقیقی از تقلبهای حرفه ای4 را 

بی��ان کرده و ب��ا ارائه آمار و ارقام، تقلب صورته��ای مالی را از گرانترین تقلبها و رس��واییهای مالی 

دانسته و به شرح و توضیح شیوه های تقلب صورتهای مالی و آثار مخرب آن پرداخته است.

لیال صدیقی کمال 	

تقلب در صورتهای مالی براساس
گزارش انجمن بازرسان رسمی تقلب 
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تعریف تقلبهای حرفه ای و انواع آن  
تعری��ف گ��زارش انجم��ن بازرس��ان رس��می در م��ورد تقل��ب: 
“تقل��ب عب��ارت از سوءاس��تفاده ف��رد از موقعی��ت و نف��وذ خود 
برای به کارگیری غلط داراییها و منابع س��ازمان اس��ت.” در این 
گزارش، تقلبهای حرفه ای به س��ه گروه گسترده تقسیم شده که 

به کمک جدول 1 به شرح هر یک پرداخته می شود. 
انواع تقلب در سه مقوله فساد مالی5، سوءاستفاده از داراییها6 

و تقلب در صورتهای مالی (FSF) طبقه بندی می شود:
فساد مالی: تقلبی است که در آن کارکنان یک واحد از موقعیت 
و نفوذ خود به منظور دستیابی به منافع مستقیم و یا غیرمستقیم، 
سوءاس��تفاده می کنند؛ مانند دریافت پورسانت و درگیر شدن در 

تضاد منافع )طرحهای خریدوفروش(، رشوه خواری. 
سوءاس�تفاده از داراییها: ش��امل دزدی یا اس��تفاده نادرست 
کارکن��ان از موجودیها و س��ایر داراییهای یک س��ازمان اس��ت.
مانند ترفندهای سرقت وجه نقد یک شرکت به صورت مستقیم 
یا س��رقت توسط رس��یدهای وجه نقد، پرداختهای جعلی کاال، 

دزدی، سرقت و خریدوفروش غیرقانونی داراییها و ....
تقل�ب در صورته�ای مال�ی: عبارت اس��ت از ارائه نادرس��ت، 
ح��ذف اقالم و افش��ا نک��ردن کافی اطالع��ات به منظ��ور فریب 
اس��تفاده کنندگان صورتهای مالی، به خصوص س��رمایه گذاران و 
اعتباردهندگان که بیشتر اوقات با بیش نمایی7 داراییها و درامدها 

یا کم نمایی بدهی ها و هزینه ها همراه است و یا برعکس.

زیانهای تقلب در صورتهای مالی
بنابر تحقیق فارل و همکاران (Farrell et al., 1999)، به طور 
معم��ول تخمین دقیق میزان هزینه ه��ای تقلب و مصداقهای آن 
امری مشکل است؛ زیرا بسیاری از تقلبها و سوءاستفاده ها کشف 
نش��ده و همه موارد کشف شده نیز افش��ا نمی شوند. افزون براین، 

تاثیر مالی اقدامهای مجرمانه نیز قابل اندازه گیری نخواهد بود. 
ب��ا این ح��ال و بر مبن��ای تخمینی احتیاط آمی��ز، بیش از 50 
درص��د ش��رکتهای ایاالت متح��د قربان��ی تقل��ب در صورتهای 
مالی هس��تند که مبلغ ای��ن ضرر و زیانها به طور متوس��ط بیش 
 .(Albrecht & Searcy, 2001) از 500,000 دالر اس��ت
انرون (Enron) حدود 70 میلیارد دالر ارزش بازار کل سرمایه 
شرکت را که متعلق به س��رمایه گذاران، کارکنان و بازنشستگان 

بود، طی این رسواییها از دست داد. 
 ،(Global Crossing) زیانی که شرکتهای گلوبال کراسینگ
تایکو (Tyco)، کوئس�ت (Quest)، ورلدکام (Worldcom) و 
انرون به س��هامداران خود وارد کرده اند، در حدود 460 میلیارد دالر 
بود (Cotton, 2002). دیگر هزینه های ناشی از تقلب صورتهای 
مال��ی ش��امل هزینه های قانون��ی، مانند افزای��ش هزینه های بیمه 
اس��ت. در تحقیقهای انجام ش��ده به وس��یله بازرس��ان رسمی تقلب 
درباره اینکه چند درصد درامد س��االنه س��ازمانها صرف خس��ارتها 
و زیانهای ناش��ی از تقلب می ش��ود، ارزیابی آنه��ا این گونه بوده که 
به طور متوسط سالیانه 5 درصد از درامد، صرف هزینه ها و زیانهای 

مربوط به تقلب می شود.
در س��ال 2012، انجمن بازرسان رس��می تقلب تعداد 1888 

مورد از تقلب را گزارش کرده اند. 
نموداره��ای صفحه بعد، میزان فراوانی و زیانهای ناش��ی از 

تقلب در هر سه گروه را نشان می دهد. 
مشاهده می ش��ود که سوءاس��تفاده از داراییها شایعترین نوع 
تقلب بوده اس��ت؛ به گونه ای که 86/7 درصد از این نوع تقلب، 
به ط��ور متوس��ط موجب 120,000 دالر زیان ش��ده اس��ت. در 
مقابل، تقلب در صورتهای مالی تنها 7/6 درصد بوده است؛ اما 
به طور متوس��ط باعث از دس��ت دادن بیش از 1 میلیون دالر در 
هر واحد تجاری شده است. فساد مالی به طور تقریبی در میانه 

عمده ترین روش تقلب در صورتهای مالی

به صورت بیش نمایی داراییها و درامدها و یا

کم نمایی بدهیها و هزینه ها است
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قرار گرفته و به طور متوسط باعث از دست رفتن 250,000 دالر 
در هر مورد شده است.

شیوه های انجام تقلب در صورتهای مالی 
عمده ترین روش تقلب در صورتهای مالی به صورت بیش نمایی 
داراییه��ا و درامده��ا و ی��ا کم نمای��ی بدهیها و هزینه ها اس��ت. 
البت��ه گاهی اوق��ات عکس موارد یادش��ده رخ می دهد؛ یعنی با 
کم نمای��ی داراییها ی��ا درامد و بیش نمایی بدهیه��ا یا هزینه ها، 

تقلب در صورتهای مالی صورت می گیرد. 
به ط��ور کل��ی، چهار ش��یوه مت��داول ب��رای انج��ام تقلب در 

صورتهای مالی وجود دارد:
• ثب�ت درامده�ای واه�ی8: بدی��ن معنی که کاال ی��ا خدمتی 
ارائه نش��ده، اما در دفاتر حس��ابهای دریافتن��ی بدهکار و درامد 
بستانکار می شود. از نمونه های آن می توان به مشتریان جعلی 
و فروش��های جعلی اش��اره کرد. این نوع تقل��ب باعث افزایش 
داراییه��ا و در نهایت بیش نمایی )بیش��تر از واقع نش��ان دادن( 
سود خواهد شد و متداولترین نوع تقلب صورتهای مالی است.

تقل��ب صورته��ای مالی ش��رکتهایی نظی��ر گلوبال کراس��ینگ، 

کوئست، فور زد بست (ZZZZ Best)، از این نوع بوده است.
• استفاده نادرست از تفاوت زمانی9 : در این روش، درامدهای 
دوره بعد را در دوره جاری شناسایی و در مقابل، هزینه های دوره 

جاری را به دوره یا دوره های بعد منتقل می کنند.
• ارزیاب�ی نادرس�ت داراییه�ا10: از نمونه ه��ای این ش��یوه 
می توان بیش نمایی داراییهای جاری، مانند دستکاری حساب 
موجودیها را نام برد. با بیش نمایی موجودی پایان دوره، بهای 
تمام ش��ده کاالی فروش رفت��ه کاه��ش یافته و در نهایت س��ود 

بیشتر از واقع گزارش می شود. 
م��ورد دیگ��ر، ارزیاب��ی نادرس��ت داراییها و س��رمایه ای کردن 
مخارج تحقیق و توسعه به جای به هزینه منظور کردن آنهاست. 
همچنین، ثبت نکردن هزینه استهالک داراییهای مشهود و 
نامشهود، بیش نمایی داراییها در زمان تحصیل و ادغام، نشان 
دادن داراییه��ا در صورته��ای مالی، در حالی ک��ه آن دارایی در 
حقیقت واقع در مالکیت واحد نیس��ت، از دیگر مواردی اس��ت 
که می توان نام برد. تقلب در صورتهای مالی ورلدکام، فارمور 

(PharMor) از این نوع بوده است.

• حذف عمده بدهیها وهزینه ها: این کار به منظور بهتر نش��ان 

 نمودار 2-  میانگین زیان تقلبهای حرفه ای براساس طبقه بندی انجمن بازرسان رسمی تقلب 

نمودار1- فراوانی تقلبهای حرفه ای براساس طبقه بندی انجمن بازرسان رسمی تقلب 
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دادن وضعیت مالی انجام می شود؛ مانند ثبت نکردن حسابهای 
پرداختن��ی و س��ایر بدهیه��ا، ثبت ک��ردن درامدها و س��ودهای 
تحقق نیافته و در نظر نگرفتن بدهیهای حقوقی. انرون در تقلب 

صورتهای مالی خود این شیوه را به کار برده است.
• افشای ناکافی: افشا نکردن تغییر در رویه های حسابداری و 

تخطی از اصول حسابداری و یا هر اطالعات بااهمیت دیگری 
که در صورت افش��ا ب��ر نتایج صورتهای مال��ی و تصمیم گیری 
استفاده کنندگان اثر می گذارد. از دیگر نمونه ها می توان به ارائه 
نادرست ماهیت عملکرد یک بنگاه، ارائه نادرست تصمیمهای 

مدیریت و افشا نکردن کافی آنها اشاره کرد.

تقلب

سوءاستفاده از
 داراییها

وجه نقد

تقلب در
صورتهای مالی

موجودیها و سایر 
داراییها

اخاذی اقتصادی

طرحهای خرید

درامدهای ساختگی

ارزیابی نادرست 
داراییها 

طرحهای فروش 

مخفی کردن بدهیها 
و مخارج

افشای ناکافی

انعام غیرقانونی

عوامل رشوه گیری تفاوت زمانی

تحصیل و انتقال 
داراییها

بیش نمایی بدهیها
 و هزینه 

خرید و دریافت

سرقتهای آشکار

پیشنهاد
کم نمایی درامدها مهندسی شده

ارسال و فروشهای 
غیرواقعی

ارزیابی نامناسب 
داراییها 

تضاد منافع بیش نمایی دارایی/
درامدها

سرقت وجه نقد سواستفاده
به صورت دستی

روشهای صدور 
صورتحساب

شرکتهای تقلبی

فروشهای 
شخصی

خرید شخصی

سرقت از رسیدهای 
وجه نقد

طرحهای حقوق و 
دستمزد

کارکنان ناکارامد

دستکاری 
دستمزدها

طرحهای 
کمیسیون

طرحهای 
بازپرداخت هزینه

مخارج
 نامشخص

بیش نمایی 
هزینه ها

هزینه های 
غیرواقعی

بازپرداختهای 
چندگانه

پرداختهای قالبی

دستکاری چک

جعل کردن

تاییدیه های 
ساختگی

تغییر دریافت کننده 
وجه

تغییرهای مجاز

فروش

دستکاری و قلم 
خوردگی 

ثبت نشده

کمتر از واقع 
ثبت شده

ثبت پرداختها

فضاهای کاذب

بازپرداخت تقلبی

دریافتنیها تخفیفها و سایر 
موارد

سرقت وجه نقدی

طرحهای حذف

حساب به حساب 
کردن

آشکار

تفاوت زمانی 

رشوه کم نمایی داراییها/
درامدها

سرقت

فساد مالی 

جدول 1- طبقه بندی تقلب و سوء استفاده حرفه ای
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آثار تقلب بر صورتهای مالی 
تقلب صورتهای مالی مانند هر نوع تقلب دیگری، آثار مخربی 
را به دنب��ال دارد و خس��ارتهای اقتص��ادی جبران ناپذی��ری را 
در ش��رکتهای درگی��ر به وجود م��ی آورد که در نهای��ت منجر به 
ورشکستگی آنها شده و باعث از دست رفتن دهها و در مواردی 
هزاران فرصت ش��غلی به ویژه برای افراد درگیر در تقلب خواهد 
شد؛ چرا که این پدیده باعث از بین رفتن نتایج، عملیات عادی 

و عملکرد شرکتهای مذکور می شود. 
این نوع رس��وایی مالی که باعث ایجاد شک در بازار سرمایه 
ش��ده، در مواردی منجر به کاهش اعتماد بازارسرمایه و فعاالن 
آن به اطالعات گزارشهای مالی شده و در نهایت باعث به وجود 

آمدن بازارهایی با کارایی ضعیف شده است.
از طرفی با هر تقلبی ک��ه صورت می گیرد، قابلیت اتکا، کیفیت، 
ش��فافیت و یکپارچگی فرایند گزارش��گری مالی تضعیف می شود و 
مجامع حرفه ای حسابداری و حسابرسی تحت فشار قرار می گیرند؛ 
به طوری که درس��تی و بیطرفی حرفه حسابرسی خدشه دار می شود 
)به خص��وص حسابرس��ان و موسس��ه های حسابرس��ی( و اعتم��اد 
عمومی و اطمینان به حرفه حسابرسی و حسابداری از بین می رود.

نتیجه گیری 
طبقه بن��دی دقیق انجمن بازرس��ان رس��می تقلب از ان��واع تقلب 
و بررس��ی می��زان فراوانی وخس��ارتهای ناش��ی از ه��ر یک، توجه 
بیش��تر ب��ه بحث تقلب به وی��ژه تقلب صورتهای مال��ی، به عنوان 
زیان بارترین نوع تقلب در س��ازمانها و ش��رکتها را نش��ان می دهد.
تقل��ب صورتهای مالی باعث گمراه کردن اس��تفاده کنندگان به ویژه 
سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان می شود؛ این در حالیست  که هدف 
اصلی صورتهای مالی ارائه اطالعات مفید برای طیف گس��ترده ای 

از اس��تفاده کنندگان – به وی��ژه س��رمایه گذاران و اعتبار دهن��دگان- 
به منظور گرفتن تصمیمهای اقتصادی است.

پ��س از آنجایی که ارائه صورتهای مالی گمراه کننده و مخدوش 
از زیانبارترین چالش��های پیش��روی س��ازمانها به وی��ژه بنگاههای 
اقتصادی می باش��د، توجه هر چه بیش��تر به این موض��وع  به آنها 
کمک می کند تا صورتهایی مالی تهیه کنند که مبنایی صحیح برای 
تصمیم گیری اس��تفاده کنندگان را فراهم آورد و همچنین خود را از 
خس��ارتها و زیانهای ناش��ی ازاین نوع تقلب که در نهایت می تواند 

یک شرکت را منجر به ورشکستگی کند، حفظ نمایند. 

پانوشتها:
1- Fraud
2- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
3- 2012 GLOBAL FRAUD STUDY
4- Occupational Fraud
5- Corruption
6- Assets Misappropriation
7- Overstating
8- Fictitious Revenues
9- Timing Differences
10- Improper Asset Valuations
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