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دکترپرویزپیری
حسابداررسمی

سیدمحمدتقیمیرفندرسکی
کارشناسارشدحسابداری

بهمنقادری
کارشناسارشدحسابداری

مه مقد
و  باال  اقتصادی  رشد  انداز  چشم  دليل  به  نوظهور)1(  بازارهای 
همچنين رشد فزاينده و قابل توجه حجم بازارهای آن، نقش بسيار 
مهمی را در اقتصاد جهانی ايفا می  كنند. برخی از بيانات ارائه شده در 
مورد قابل اتكا نبودن گزارش های مالی در كشورهای نوظهور آسيايی، 
هنگام  به  حسابرسان  اينكه  بر  مبنی  می كند  مخابره  را  هشدارهايی 
را  بيشتری  توجه  بايد  اين كشورها،  مالی در  حسابرسی گزارش های 
به شكل و ماهيت بسياری از فعاليت  های انجام شده داشته باشند. به 
دليل تفاوت  در هنجارهای فرهنگی و به طبع آن شيوه های كسب و 
كار در حوزه فعاليت های مالی بازارهای نوظهور و بازارهای توسعه يافته، 
حسابرسان همواره بايد اثر اين موارد را بر خطر تحريف با اهميت، مورد 
توجه و ارزيابی قرار دهند و برای نشان دادن واكنش مناسب نسبت 
به اين ريسك ها، بايد فرآيند حسابرسی را به شيوه ای كارآ و اثر بخش 
برنامه ريزی كنند. ارزيابی ريسك تقلب توسط حسابرسان بايد با فرآيند 
حسابرسی آميخته شود و اين ارزيابی تا پايان عمليات حسابرسی به طور 
مستمر مورد بازنگری قرار گيرد، زيرا حسابرسان نسبت به نوع، نحوه  و 
ميزان رويه هايی مسئوليت دارند كه درفرآيند حسابرسی برای مقابله با 
ريسك تقلب به كار می گيرند و بايد رويه های حسابرسی را به گونه ای 
به اجرا در بياورند تا بتوانند نسبت به ريسك تقلب بهترين واكنش را 
نشان دهند. ماهيت و ويژگی های خاص ريسك تقلب می تواند به عوامل 
ديگری مانند محيط كنترلی و همچنين فعاليت های كنترلی وابسته 
باشد. كه عمليات شركت در آن انجام می شود. ستاد اعام راهكارهای 
اعاميه ای در مورد حسابرسی  اخيراً  اياالت متحده  در  حسابرسی)2( 
بازارهای نوظهور منتشر كرده است كه شرايط قابل توجه مربوط به اين 
بازارها در آن تشريح شده است. شرايطی كه ممكن است بر چگونگی 
رفتار حرفه ای حسابرسان تحت الزامات موجود در استانداردها و قوانين 
هيأت نظارت حسابداری بر شركت های سهامی عام)PCAOB( )3( و 
مبانی  تشريح  و  بررسی  مقاله  اين  بگذارد.  هدف  اثر  مربوط  قوانين 

كه  است  تقلب(،  )ريسك  تقلب  علت  به  نادرست  اظهارنظر  ريسك 
حسابرسان ممكن است در حسابرسی عمليات بازارهای نوظهور با آن 
مواجه شوند. در كشورهای نوظهور، دست اندركاران، در راستای بهبود 
زمينه فعاليت های تجاری گام های اساسی برداشته و قوانين و مقررات 

الزمه برای حمايت از سرمايه گذاران را به تصويب رسانيده اند. 

دیدگاه های هیأت نظارت حسـابداری بر شرکت های سهامی عام
هيـأت نظارت حسـابداری شـركت های سـهامی عام، تاكيـد خود را 
بـر فعاليت هايـی در بازارهـای نوظهـور معطـوف كرده كـه می تواند به 
صـورت بالقـوه، صورت هـای مالـی را مـورد تحريـف قـرار دهـد. ايـن 
هيـأت به دنبـال تعريف مـدل نظارتی سـازمانی با اين رويكرد اسـت؛ 
كـه بتوانـد بـا اسـتفاده از ابزارهـای نوين و مقـرون به صرفـه، كيفيت 
حسابرسـی را ارتقا، خطرات ناشـی از شكست حسابرسـی در بازارهای 
نوظهـور را كاهـش و اعتمـاد عمومی  را نسـبت به فرآيند گزارشـگری 
مالـی و حسابرسـی ارتقا بخشـد. اين هيـأت بيان می دارد كـه ارزيابی 
مناسـب از ريسـك، پايه و اساس حسابرسـی با كيفيت است. اظهارات 
هيـأت نظـارت حسـابداری شـركت های سـهامی عام بـرای تقويـت و 
حمايت از آن بوده و نتيجه آن بهبود در كل فرآيند حسابرسـی اسـت 
)شـرزا)4(؛ 2012(. هيـأت برخـی از فعاليت هـای خـاص در واحدهای 
تجـاری شـاغل در بازارهـای نوظهـور را مـورد بررسـی قـرار داده و به 
ايـن نتيجـه دسـت يافـت كه احتمـال ريسـك تقلـب در ايـن بازارها 
بـه مراتـب بيشـتر از بازارهـای توسـعه يافتـه اسـت. بـا توجه بـه اين 
مـوارد، كميسـيون بورس و اوراق بهـادار)SEC( )5(، برخی از معامات 
اوراق بهـادار با كشـورهای نوظهـور را به حالت تعليق در آورده اسـت. 
بـرای نمونـه می توان به اسـناد بورس اوراق بهادار كشـور چين اشـاره 
كـرد كـه طبـق مداركی ابـراز مـی دارد در طی 2 مـاه از سـال 2011 
بيـش از 24 مـورد كناره گيـری حسـابرس از كار، اختاف حسابرسـی 
يـا هـر دو مـورد گـزارش شـده اسـت. در بعضـی مـوارد، حسابرسـان 
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دليـل كناره گيـری خـود را امـكان وقـوع اعمـال غيرقانونـی مغايـر با 
بخـش 10 قانـون بـورس اوراق بهـادار سـال 1934 اعـام كرده اند. با 
مشـاهده ايـن مـوارد، كميسـيون بـورس و اوراق بهادار، قانـون تعليق 
انجـام هـر گونـه معاملـه بـا شـركت هايی را صـادر كرد كه بـر خاف 
مبانـی بازارهـای مالـی جمهـوری خلق چيـن عمل می كننـد. هيأت، 
مـوارد زيـر را موجب تشـديد اعمـال متقلبانه در فرآيند حسـابداری و 

گزارشـگری مالـی بازارهای نوظهـور می داند:
• وجود دو مجموعه جدا و متفاوت از دفاتر و اسناد مالی؛

• اختـاف بيـن دفاتـر و اسـناد مالـی شـركت ها و نتايج به دسـت 
آمـده از فرآينـد حسابرسـی در خصـوص وجـود و صحـت مانده هـای 

وجـه نقـد، حسـاب های دريافتنـی و درآمدها؛
• محدوديت در رسيدگی برای كسب شواهد كافی و مناسب برای 
تطبيق مانده های وجوه نقد با دفاتر رسمی و صورت حساب های بانكی؛

• وجـود اختـاف جدی بين اسـناد واقعی شـركت بـا تأييديه های 
قبيـل  اقامـی از  بـا  رابطـه  در  ذی ربـط  بانك هـای  از  وصولـی 
اسـتقراض های اعـام نشـده يـا ثبت نشـده، عـدم اعـام اختافات با 

اهميـت در خصـوص معامـات قطعـی صـورت گرفتـه؛
• مشـاهده تاش هايـی از جانـب مديريـت شـركت ها بـرای تغييـر 

تأييديه هـا و محتـوای پاسـخ های ارسـالی مربـوط؛
• وجـود تناقـض  در قراردادهـای مربـوط بـه فـروش، ماننـد اضافه 
كـردن مهـر يـك شـركت به خصـوص در قـرارداد فـروش كـه به نظر 

نمی رسـد متعلـق بـه مشـتری نـام برده شـده در قـرارداد باشـد؛
• شناسـايی درآمـد ناشـی از قـرارداد بـا مشـتريانی كه وجـود آنها 

قابـل اثبات نيسـت؛
• عـدم افشـای اطاعـات بـا اهميـت در مـورد معامـات مربوط به 

فـروش و فعاليت هـای تأميـن مالـی خـارج از ترازنامه؛
• ثبـت دارايی هايـی در دفاتـر كـه اثبـات مالكيت و كنتـرل بر آنها 

به راحتـی امكان پذير نيسـت؛
• ثبـت مخـارج هنگفت در قالـب هزينه های عملياتی كـه هدف از 

انجـام ايـن قبيل مخارج به روشـنی قابل توضيح و تشـريح نيسـت؛
• دسـتكاری اسـناد و مـدارک مالـی برای پنهان نگه داشـتن و كاه 

بـه كاه كـردن مخارج مخالـف موازين اخاقی مانند رشـوه؛
• وجـود اختـاف با اهميت بين مبالغ گزارش شـده در صورت های 
مالـی تهيـه شـده بـرای دولـت محلـی بـا گزارشـات تهيه شـده برای 

اهداف بـرون مرزی، و
• تأخيـر غيرعـادی مديريـت در ارائه اسـناد و مدارک درخواسـتی 
حسـابرس )ايـن شـرايط و موقعيت هـا ممكـن اسـت نشـانه هايی از 

اعمـال غيرقانونی باشـد(. 
اسـتانداردها و بيانيه هـای صـادر شـده از سـوی هيـأت نظـارت 
حسـابداری بـر شـركت های سـهامی عام، حسابرسـان را ملـزم كـرده 
اسـت كـه در جريـان حسابرسـی ، نسـبت بـه ريسـك تقلـب و خطـر 
تحريف با اهميت واكنش مناسـب نشـان دهند. همچنين حسابرسـان 
بايـد فرآينـد حسابرسـی را به گونـه ای برنامه ريزی كنند كه از كسـب 
شـواهد كافـی و مناسـب اطمينـان معقـول كسـب كنند كـه مبنايی 

بـرای گزارش هـای آنها اسـت. 

ریسـک تقلب جزء الینفک از فرآیند حسابرسی
يا  يك   فريبكارانه   يا  عمدی   اقدام   هرگونه   از  عبارتست   "تقلب" 
از  برخورداری   برای   ثالث،  اشخاص   يا  كاركنان   مديران ،  از  نفر  چند 

مزيتی  ناروا يا غيرقانونی . هرچند تقلب  مفهوم  قانونی  گسترده  دارد، 
است  كه   متقلبانه ای   اقدامات   مربوط  می شود،  به  حسابرس   آنچه   اما 
به تحريف  با اهميت  در صورت های  مالی  می انجامد. هيأت نظارت بر 
حسابداری شركت های سهامی عام، مدنظر قرار دادن ريسك تقلب را 
به عنوان جزئی جدايی ناپذير از فرآيند حسابرسی تعريف كرده است. 
به  توجه  با  بيان می دارد كه حسابرسان  استانداردهای هيأت مذكور 
به  را  حسابرسی  فرآيند  بايد  حرفه ای،  ترديد  و  حرفه ای  رفتار  آيين 
گونه ای برنامه ريزی كنند كه از عاری بودن صورت های مالی از تحريف 
عمده ناشی از اشتباه يا تقلب اطمينان معقولی كسب كنند و اثر هر 

يك از اين موارد را بر صورت های مالی مورد ارزيابی قرار دهند. 

شناسـایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر ریسک تقلب
عوامـل مختلفـی می توانـد ريسـك تقلب را تحـت تأثير قـرار دهد 
كـه بـه طـور كلـی می تـوان آنهـا را دو گـروه عمـده عوامـل اصلـی و 

عوامـل خارجـی طبقه بنـدی كرد. 
حسـابرس بايـد رويه هايـی را مـورد ارزيابی و بازبينی قـرار دهد كه 
بـرای ارزيابـی ريسـك تقلـب بـه كار گرفته اسـت تا اطمينان كسـب 
كنـد كـه شـواهد گـردآوری شـده از قابليـت اتـكای كافی برخـوردار 
اسـت. بـه عنـوان بخشـی از فرآيند رسـيدگی، حسـابرس بايـد دركی 
كلـی از فعاليت هـای واحـد تجـاری و محيطـی را كسـب كنـد كه در 
آن فعاليـت می كنـد. شـناخت صحيـح از محيط و فعاليت هـای واحد 
تجـاری بـه حسـابرس كمـك می كند تا عوامل ريسـك تقلـب را بهتر 

شناسـايی و مـورد توجـه قرار دهـد. برخـی از اين عوامـل عبارتند:
 صنعت مورد نظر، محيط قانونی و سياسی حاكم بر آن؛

 هنجارهای فرهنگی و محيط كنترلی؛
تجـاری  ريسـك های  سـازمانی،  سـاختار  راهبردهـا،  و  اهـداف   

مربـوط و منابـع تأميـن مالـی بـرای ادامـه عمليـات شـركت؛
خـاص،  مشـاركت های  شـامل  اساسـی؛  سـرمايه گذاری های   
سـرمايه گذاری  بـه روش ارزش ويـژه و سـاير سـرمايه گذاری هايی كـه 

دارای سـود متغيـر می باشـند؛
 منابع درآمدی شركت از جمله نسبت سودآوری محصوالت اصلی و

 رابطـه شـركت بـا تأميـن كنندگان اصلی مـواد و قطعـات اوليه و 
همچنين مشـتريان عمده شـركت. 

حسابرسـان بـه هنـگام برنامه ريـزی همـواره بايـد ايـن نكتـه را در 
نظـر داشـته باشـند كـه بيـن محيـط فعاليـت در بازارهـای نوظهـور 
و توسـعه يافتـه همـواره تفاوت هايـی وجـود دارد كـه ايـن تفاوت هـا 
می توانـد اظهـار نظـر نهايـی آنهـا را تحـت تأثيـر قـرار دهـد. بـرای 
نمونـه اگـر واحدهـای تجـاری در بازارهای نوظهـور نتوانند خـود را با 
تغييـرات سـريع ايـن بازارها هماهنگ سـازند و همچنين اگـر قوانين 
نظارتـی مناسـب از طـرف نهادهـای مسـئول اعمـال نگـردد، همواره 
خطـر ارائـه نادرسـت صورت هـای مالـی وجـود خواهـد داشـت. ايـن 
مـوارد و سـاير ويژگی هـای ديگر محيط تجـاری در بازارهـای نوظهور 
می توانـد انگيزه هـا، فشـارها، و فرصت هايـی را ايجـاد كنـد كه ممكن 

اسـت بـه ريسـك تقلب بـا اهميـت منتهی شـوند. 

فشارها و  انگیزه ها 
شركت های  همانند  نيز  نوظهور  بازارهای  در  تجاری  واحدهای 
از  شدن  بهره مند  دنبال  به  يافته،  توسعه  كشورهای  در  سهامی عام 
منافع پيوستن به بازارهای بين المللی هستند. واحدهای تجاری برای 
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پذيرش اين شركت ها در بازارهای بين المللی، بايد دارای موضع مالی 
قدرتمندی باشند تا بتوانند از مزايايی چون امكان تأمين مالی برون 
مرزی، پذيرش در بورس های معتبر خارجی و... بهره مند گردند. اين 
به  را  برای دستكاری صورت های مالی  انگيزه ای  مسئله ممكن است 
وجود آورد كه شامل گزارش نتايج ضعيف يا اخبار نامناسب است. برای 
نمونه، اگر شركتی موفق به دستيابی سود پيش بينی شده نگردد، اين 
خطر وجود دارد كه مديريت به منظور دستيابی به سود پيش بينی 
شده، صورت های مالی را دستكاری كند. به عنوان نمونه ديگر، مديريت 
واحدهای تجاری متعلق به شركت های چند مليتی فعال در مناطق 
دور افتاده ممكن است تحت فشارهايی قرار گيرند تا نتايج عملكرد و 

وضعيت مالی خود را به صورت متورم نشان دهند. 
بر  عاوه  بايد  حسابرسان 
فشارهای  و  انگيزشی  جريانات 
ويژگی های  تمام  شده،  مطرح 
و  شركت ها  فرد  به  منحصر 
محيط بازارهای نوظهور را مورد 
می تواند  كه  دهد  قرار  بررسی 
شوند،  تقلب  ريسك  به  منتج 
تجاری  واحد  نمونه،  عنوان  به 
ممكن است در مشاركت خاص، 
كه  كند  تنظيم  را  قراردادی 
عمده ای  ابهامات  دارد  احتمال 
داشته  وجود  قراردادها  اين  در 
رقابتی  ساختار  اين  باشد. 
می تواند منتج به افزايش ريسك 
افشای  موارد  حذف  به  مربوط 
اطاعات  افشای  يا  اطاعات 
ناقص و نادرست شود. به عنوان 
محدوديت های  ديگر،  نمونه 
به  را  شركت ها  است  ممكن  شركت،  دارايی های  گردش  در  قانونی 
به  تبديل  قابل  دارايی های  ساير  يا  نقد  وجوه  عمده  مبالغ  نگهداری 
وجه نقد وادار كند كه اين عمل می تواند انگيزه اختاس در دارايی ها 

را ايجاد كند. 

فرصت ها
ضعف در سيستم كنترل های داخلی و شماری از وضعيت های پيش 
آمده داخلی و خارجی می تواند منجر به وقوع برخی ريسك های ناشی 
نوظهور  بازارهای  از جنبه های خاص  اعمال متقلبانه گردد. برخی  از 
به صورت ذاتی می تواند شرايطی را به وجود آورد كه منجر به اعمال 
متقلبانه می گردد. برای مثال، امكان دارد شركتی در ناحيه جغرافيايی 
خاص به دليل انحصاری بودن ماهيت فعاليت ، داشتن فعاليت كنترلی 
بر روی مواد اوليه ساير شركت های آن ناحيه، يا ارتباط سياسی با دولت 
مركزی و محلی، به صورت بالقوه تحت تأثير اعمال متقلبانه قرار گيرد. 

بعضی از اين موارد عبارتند از:
 مديريـت می توانـد ضوابط و شـرايطی خاصی را بر فروشـندگان و 
خريـداران محلـی تحميـل كند كـه اين امـر می تواند منجر بـه انجام 

معامات غيرعـادی گردد. 
 مديريـت قادر اسـت از طريق اعمال فشـار بـر كاركنان و مديريت 
بانك هـای محلـی، آنهـا را مجبـور كنـد كـه اطاعـات غيرواقعـی بـه 

كنند.  ارائه  حسـابرس 
 كاركنـان شـركت ممكـن اسـت بـه داليـل فرهنگـی يا تـرس از 
مجـازات توسـط مديريت، تمايلی به افشـای اطاعـات اعمال متقلبانه 

مشـاهده شده نداشـته باشند. 
عاوه بر موارد ضعف در سيستم كنترل های داخلی به دليل نبود 
سازوكارهای نظارتی كارآ و همچنين نبود قوانين حاكميت شركتی 
در  شركت ها  حسابرسی  فرآيند  در  تقلب  ريسك  احتمال  مناسب، 
بازارهای نوظهور نسبت به بازارهای توسعه يافته را دو چندان كرده 
به  بازارهای نوظهور  از مواردمشاهده شده در  نمونه،  به عنوان  است. 
علت نبود قوانين حاكميت شركتی اين است كه بعضی از واحدهای 
تجاری، مدير مالی را بر مبنای سايق شخصی يا از كشور و منطقه 
ديگری استخدام می كنند. اين مدير مالی فاقد دانش كافی در مورد 
است،  شركت  تجاری  شيوه های  و  فرهنگی  ويژگی های  محلی،  زبان 
مؤسسه  مختلف  در سطوح  مؤثر  كنترل های  اعمال  به  قادر  بنابراين 
نخواهد و در نتيجه فرصت هايی برای كاركنان شركت فراهم می گردد تا 
بتوانند به طور مخفيانه مرتكب تقلب و تحريف صورت های مالی شوند. 
شرايط مشابه و ريسك های مختلف ممكن است در شركت های فرعی 

متعلق به شركت های چندمليتی در بازارهای نوظهور به وجود بيايد. 

واکنش حسابرس نسـبت به ریسک تقلب در بازارهای نوظهور
تقلب در بستری شكل می گيرد كه در آن عوامل مختلفی از جمله 
قوانين و مقررات، استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابرسی، 
خود حسابرس، صاحيت ها و شايستگی های حسابرسان، مديری كه 
مسئول گزارشگری مالی است و نهادهای ناظر بر كار حسابرسان، اثر 
گذار هستند. حسابرس  در برنامه ريزی  فرآيند حسابرسی، بايد ميزان  
آسيب  پذيری  واحد مورد رسيدگی  از نظر تحريف  با اهميت  ناشی  از 
تقلب را  مورد ارزيابی قرار دهد. لذا در تمام طول فرآيند حسابرسی، 
احتمال وجود تقلب، موضوعی است كه بايد مورد توجه حسابرس باشد. 
واكنش نامناسب حسابرس نسبت به ريسك تقلب، می تواند منجر به 
كشف  نهايتاً  و  مناسب  و  كافی  در كسب شواهد  شكست حسابرس 
تحريفات عمده در صورت های مالی گردد. حسابرس بايد برای مقابله 
بهتر در مواجه با ريسك تقلب، حسابرسی  را با نگرش ترديد حرفه ای و 
با در نظر داشتن اين نكته برنامه ريزی و اجرا كند كه شرايطی ممكن 
باشد كه موجب تحريف   بااهميت در صورت های   است وجود داشته 
برای  حسابرسی  فرآيند  طول  در  حرفه ای  ترديد  نگرش  شود.  مالی 
ناديده  خطرهای  بتواند  تا  می رود  به  شمار  ضروری  امری  حسابرس 
 گرفتن شرايط غيرعادی، تعميم بيش  از حد نتايج به  دست  آمده از 
مشاهدات حسابرسی، به كار گيری مفروضات نادرست در تعيين ماهيت 
ميزان روش های حسابرسی و همچنين  و  زمان بندی  اجرا  رويدادها، 

ارزيابی نتايج حاصل از آن  را كاهش  دهد. 

فرآیند حسابرسـی در مواجه با ریسک تقلب در بازارهای نوظهور
بـا توجـه بـه مطالـب پيـش گفتـه می تـوان گفـت كـه بازارهـای 
نوظهـور بـه دليـل ماهيـت فعلـی آن، بـه صـورت بالقـوه تحـت تأثير 
فرصت هـا و انگيزه هايـی بـرای انجـام اعمـال متقلبانـه اسـت. تـاش 
بـرای بيـش از واقـع نشـان دادن دارايی هـا و درآمدهـا از يـك سـو و 
كمينـه كـردن بدهی هـا و هزينه هـا از سـوی ديگـر، نمونـه ای از ايـن 
موارد هسـتند. حسـابرس بايد بـرای مقابله با اين مسـائل، آزمون های 
گسـترده ای بـرای كاهـش ريسـك تقلب به اجـرا در بيـاورد. به عنوان 

تقلب در بستری شكل 
می گیرد که در آن عوامل 
مختلفی مانند قوانین و 
مقررات، استانداردهای 
حسابداری، استانداردهای 
حسابرسی، خود حسابرس، 
صالحیت و شایستگی های 
حسابرسان، مدیر مسئول 
گزارشگری مالی و 
نهادهای ناظر برکار 
حسابرسان، اثرگذار  
هستند.
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نمونـه، حسـابرس بايـد رويه هـای مناسـبی را بـه كار گيـرد تـا بتواند 
اطمينان معقولی كسـب كنـد كه كنترل های داخلی توسـط مديريت 
ارشـد سـازمان يـا كاركنـان زير پا گذاشـته نشـده اسـت. حسـابرس 
بايـد فرآينـد حسابرسـی و رويه هـای مـورد اسـتفاده را بـه نحـوی 
برنامه ريـزی كنـد كـه بتوانـد در مـورد دارايی هايـی مانند وجـوه نقد 
و حسـاب های دريافتنـی كـه خطر ذاتـی بااليی دارند، شـواهدی قابل 
اتـكا از منابـع مسـتقل از واحـد تجـاری به دسـت بياورند. حسـابرس 
اگـر در جريـان حسابرسـی، وضعيـت يا شـرايطی را مشـاهده كرد كه 
نشـانه ای از نشـانه های تقلـب  باشـد، بايد بـا توجه به اهميت شـرايط 
مشـاهده شـده برنامه، زمان بندی و ماهيت روش های حسابرسـی را با 
توجـه به مورد مشـاهده شـده تعديل كند و بر اسـاس ديـدگاه ترديد 
حرفـه ای نبايـد صرفـاً به ادعای بيان شـده از طرف مديريـت اتكا كند 
و بايـد بـا جمـع آوری شـواهد الزمه از طريـق ارتباط با اشـخاص ثالث 
)مثـًا ارسـال تأييديـه(، از نبـود تحريـف بـا اهميـت ناشـی از اعمال 

متقلبانـه در صورت هـای مالـی اطمينـان معقولی كسـب كند. 

تأییدیه ها
حسابرسان بايد برای نشان دادن واكنش مناسب نسبت به ريسك 
تقلب، صحت برخی از اقام گزارش شده مانند وجوه نقد و حساب های 
دريافتنی در صورت های مالی را به اثبات برسانند. بنابراين حسابرس 
نبايد تمام ادعای مديريت در مورد اقام گزارش شده در صورت های 
نظارت  اعامی از طرف هيأت  اساس رهنمودهای  بر  بپذيرد.  را  مالی 
بر حسابداری شركت های سهامی عام، شواهد جمع آوری شده از منابع 
از شواهد جمع آوری شده درون  قابل اتكاتر  مراتب  به  برون سازمانی 
كه  می دارند  بيان  مذكور  رهنمودهای  اين،  بر  اضافه  است.  سازمانی 
تأييديه ها بايد به طور كامل در اختيار حسابرس قرار گيرند و صاحب كار 
نبايد هيچ كنترلی بر آنها داشته باشد. اگر حسابرس متوجه اقداماتی از 
طرف مديريت مبنی بر تحت تأثير قرار دادن محتوا و ماهيت تأييديه ها 
گردد، بافاصله بايد اقدامات پيشگيرانه مقتضی را در فرآيند حسابرسی 
مورد نظر لحاظ كند. به عنوان نمونه، زمانی كه حسابرس برای تسريع 
در فرآيند حسابرسی، تأييديه ها را از طريق پيك ارسال می كند بايد به 
اين نكته توجه داشته باشد كه پيك مستقل از مديريت واحد صاحب 
بايد اطمينان حاصل كند كه تأييديه  كار باشد. همچنين حسابرس 
مستقيماً به دست دريافت كننده مورد نظر رسيده باشد. اگر حسابرس 

نتواند ريسك دخالت مديريت در فرآيند تأييديه ها را تحت كنترل خود 
قرار دهد، ممكن است برای حسابرس ضروری باشد كه خود شخصاً 
درخواست تأييديه را تحويل دهد يا گيرنده تأييديه را ماقات كرده و 
روند تأييد را به طور مستقيم با يك منبع مستقل و آگاه تكميل كند. 
همچنين حسابرس بايد استقال سازمان )فرد( تأييد كننده را مورد 
تجاری  واحد  مديريت  اطمينان حاصل كند كه  تا  قرار دهد  ارزيابی 
احتمال  اين  نفوذ  زيرا، در صورت داشتن  ندارد؛  واحد  آن  بر  نفوذی 
می رود كه دريافت كننده اطاعات ناقص يا نادرستی را به حسابرس 
ارائه كند. برای نمونه، اگر واحد تجاری صاحب كار تنها مشتری عمده 
يا تنها خريدار مؤسسه مورد نظر باشد، كاركنان مؤسسه امكان دارد 
تحت فشار زياد مديريت شركت قرار بگيرند تا مستندات فراهم شده 
برای حسابرس را تحريف كنند. اگر كماكان ريسك مربوط به تأييديه ها 
زياد باشد و حسابرس نتواند نسبت به قابل اعتماد بودن آنها اطمينان 
حاصل كند، برای كسب شواهد الزم بايد روشی ديگر جايگزين فرآيند 
فعلی گردد تا بدان وسيله بتوان شواهد الزم را فراهم كرد كه بتواند 

پشتوانه كافی برای اظهار نظر حسابرس باشد. 

درآمد شناسایی 
نظارت  هيأت  توسط  شده  ارائه  رهنمودهای  اساس  بر  حسابرس 
اقام  به  رسيدگی  هنگام  به  سهامی عام،  شركت های  بر  حسابداری 
مربوط  ريسك  احتمال  بايد  همواره  كار،  صاحب  واحد  درآمدی 
دهد.  قرار  مدنظر  را  گروه حساب ها  اين  مورد  در  متقلبانه  اعمال  به 
مدارک  و  اسناد  جعل  و  دستكاری  مانند  مختلفی  طرق  از  مديريت 
كه  اشخاصی  با  معامله  و  فروش های صوری  ثبت  فروش،  به  مربوط 
اصًا موجوديت حقيقی و حقوقی ندارند سعی در بيشتر از واقع نشان 
دادن ميزان درآمدهای واحد تجاری تحت مديريت خود دارند. برای 
از  شناخت  موارد، كسب  اين  به  نسبت  مناسب  واكنش  دادن  نشان 
محيط و نوع فعاليت های واحد تجاری از قبيل؛ منابع و اجزای درآمدی 
واحد تجاری، ويژگی های مربوط به معامات خاص، رويه ها و فرآيند 
از  طلب  ميزان  درآمدها،  شناسايی  چگونگی  به  مربوط  گزارشگری 
شناختی  چنين  كسب  الزامی است.  صنعت  خصوصيات  و  مشتريان 
و  را شناسايی  متقلبانه،  راه های گزارشگری  باعث می شود حسابرس 
برای مقابله با آنها فرآيند حسابرسی را به نحوی مقتضی و متناسب 
با ويژگی های خاص نام برده شده به اجرا در بياورد. رهنمودهای ارائه 
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شده توسط هيأت نظارت حسابداری بر شركت های سهامی عام تأكيد 
دارند كه حسابرس بايد در جريان رسيدگی به اقام درآمدی، بايد توجه 
بيشتری را به معامات غيرعادی رخ داده داشته باشند، زيرا امكان وقوع 
تقلب، اختاس و سوء استفاده از منابع واحد تجاری در اين موارد به 
مراتب بيشتر از انجام معامات در شرايط عادی است. به عنوان نمونه، 
اگر حسابرس بر اساس انجام روش های تحليلی به اين نتيجه برسد كه 
درآمدهای سال جاری نسبت به سال گذشته به صورت چشمگيری 
افزايش يافته است و ادعای مديريت در اين مورد اين باشد كه اين 
افزايش در درآمدها ناشی از افزايش حجم توليد است، حسابرس بايد 
برای  را جمع آوری كند.  ادعای مديريت  اين  به  شواهد كافی نسبت 
مثال، اطمينان حاصل كند كه شركت توانايی دستيابی به توليد اين 
حجم از محصوالت را دارا است يا خير. از آنجا كه حسابرسان مسئول 
رسيدگی به اصالت اسناد حسابداری نيستند و برای اين كار هم آموزش 
نديده اند، لذا حسابرس بر اساس ديدگاه مبتنی بر ترديد حرفه ای، بايد 
نسبت به اسناد و مدارک به دست آمده در خود واحد تجاری صاحبكار 
بررسی های بيشتری را به عمل آورد. طبق استانداردهای هيأت نظارت 
حسابداری بر شركت های سهامی، اگر نسبت به كفايت اسناد و مدارک 
مثبته ترديدی وجود داشته باشد در اين صورت، حسابرس بايد جريان 
حسابرسی  رويه های  اينكه  يا  تعديل  را  شده  برنامه ريزی  حسابرسی 
بيشتری را به اجرا دربياورد تا نسبت به قابل اتكا بودن اسناد و مدارک 
نمونه، چنانچه حسابرس نسبت  برای  را كسب كند.  اطمينان كافی 
به جعل اسناد مربوط به فروش توسط مديريت مشكوک شود، برای 
مستند سازی هر چه بهتر بايد رويه های را برنامه ريزی كند تا بتواند 
اسناد و مدارک مربوط به فروش را به صورت مستقيم از خريداران )در 
با اسناد و مدارک موجود در داخل  صورت امكان( دريافت و آنها را 

سازمان مقايسه كند. 

وابسته اشخاص  با  معامالت 
واحدهـای تجـاری كـه در محيـط اقتصـادی، فرهنگـی و اجتماعی 
خاص بازارهای نوظهور، اغلب تحت كنترل و مالكيت سـاير واحدهای 
تجـاری و يـا تحت كنتـرل گروه خاصـی از افراد قـرار می گيرند كه به 
طبـع، اعضـای ارشـد و همچنين تيـم مديريت اين واحدهـای تجاری 
نيـز تحت تأثير سياسـت ها و تصميمات واحدهای كنتـرل كننده قرار 
می گيرنـد و بالعكـس. از آنجـا كـه ممكـن اسـت شـرايط معامـات با 
اشـخاص بـا توجـه به شـرايط حاكم بر سـاير معامات انجام شـده در 
روال عـادی داد و سـتدهای واحـد تجاری )معامات حقيقی( يكسـان 
نباشـد، بنابرايـن واحدهـای تجـاری )كنتـرل شـوند و كنترل كننـده( 
بايد شـرح مناسـبی را از محتوای معامات صورت گرفته افشـا كنند. 
حسـابرس بايـد بـه دليـل باال بودن ريسـك مربـوط به معامـات بين 
اشـخاص وابسـته )مباحث مربوط بـه تعيين قيمت، نحـوه  بازپرداخت 
بدهی هـا و سـاير مـوارد(، اطمينـان حاصل كنـد كه تمام مـوارد قابل 
افشـای اطاعـات مربـوط بـه ايـن معامات به شـيوه ای صادقانـه و بر 
اسـاس معيارهای تعيين شـده در اسـتانداردهای حسـابداری افشـا و 

گزارش شـده باشد. 

به ریسک تقلب سایر موارد مربوط 
حسابرس بايد بر اساس رهنمودهای انتشار يافته توسط هيأت نظارت 
حسابداری بر شركت های سهامی عام، مطمئن گردد كه آيا نتايج بدست 
آمده از اجرای رويه های برنامه ريزی شده و همچنين ساير مشاهدات 

صورت گرفته در فرآيند حسابرسی، حسابرس را قادر می سازد تا برآورد 
يا خير. عواملی را كه می تواند  باشد  از ريسك تقلب داشته  معقولی 

ريسك مربوط به اعمال متقلبانه را تشديد كند عبارتند از:
 واكنش هـای متناقـض، مبهم يـا غيرقابل قبول از سـوی مديريت 
در وضعيت هايـی كه حسـابرس احتمـال می دهد معامـات غيرواقعی 

صورت گرفته اسـت. 
 فقدان اسناد و مدارک يا اسناد و مداركی كه در تضاد با هم باشند؛ 
حسابرس بايد آزمون های مناسب نسبت به اين قبيل موارد به اجرا 
از اعمال متقلبانه  دربياورد تا تشخيص دهد كه آيا اين موارد ناشی 

مديريت است يا خير. برخی از اين موارد عبارتند از:
o ممكـن اسـت نام شـخص ثالث در سـر بـرگ تأييديه متفـاوت از 
نام اسـتفاده شـده در ُمهر درج شـده در يك سـند امضا شـده باشـد؛
o مبالـغ تأييـد شـده توسـط شـعبه محلی يـك بانـك می تواند با 

تأييـدات بدسـت آمـده از اداره مركزی متفاوت باشـد؛
o ممكـن اسـت اسـنادی وجـود نداشـته باشـد كـه داللـت بـر 

مالكيـت يـك يـا چنـد دارايـی داشـته باشـد. 
 وابسـتگی شـديد بين واحد تجاری و حسابرسـان قبلـی می تواند 
مسـائل عمـده ای را در رابطـه با اعمـال متقلبانه به وجود آورده باشـد. 
 مديريـت می توانـد بـا محـدود كـردن دسترسـی حسـابرس بـه 
منابع و شـواهد حسابرسـی از قبيل كاركنان شـركت و اشخاص ثالث، 

جريـان حسابرسـی را كنتـرل كند. بـرای مثال:
o مديريـت می توانـد از حسـابرس درخواسـت كنـد كـه جـواب 

تأييديه هـای ارسـالی را از كاركنـان شـركت دريافـت كنـد. 
o مديريـت می توانـد بـه بانـك دسـتور دهـد كـه بـه درخواسـت 
تأييديـه حسـابرس در مـورد مانـده وجوه نقد، سـپرده ها يـا مانده 

وام هـای پرداختنـی پاسـخ ندهد. 
o مديريتـی كـه در گزارشـگری صورت هـای مالـی مرتكـب تقلّب 
شـده باشـد تمايلـی بـه اضافه كردن مـوارد افشـا و يا اصـاح آنها 

در متـن صورت هـای مالـی نخواهد داشـت. 
o هـر چـه ميـزان بـی  تفاوتـی مديريت نسـبت بـه نارسـايی های 
كنتـرل داخلـی بيشـتر باشـد، احتمـال اينكـه مديريـت درگيـر 

اعمـال متقلبانـه شـده باشـند نيـز بيشـتر خواهـد بود. 
بر اسـاس اسـتانداردهای هيأت نظارت بر حسـابداری شـركت های 
سـهامی عام، محدوديـت تحميـل شـده در دامنـه رسـيدگی توسـط 
مديريـت يـا شـرايطی از قبيـل؛ عـدم توانايـی حسـابرس در بدسـت 
آوردن شـواهد كافی و مناسـب، بيكفايتی اسـناد و مدارک حسابداری 
ممكـن اسـت باعث عـدم اظهـار نظر حسـابرس در مـورد صورت های 

مالی واحـد صاحبـكار گردد. 

سـایر مالحظات: پذیرش و حفظ تداوم کار با صاحبکاران
بـر اسـاس رهنمودهـای هيـأت نظارت حسـابداری بر شـركت  های 
سـهامی عام، پذيـرش و حفظ تـداوم كار با صاحبكار از عناصری اسـت 
كـه موجـب افزايـش كيفيت فرآينـد حسابرسـی می گردد. ايـن مورد 
شـامل اعمـال سياسـت ها و رويه هايـی بـرای كسـب اطمينان نسـبی 

است كه حسـابرس:
 متعهـد می شـود كـه حسابرسـی را بـه گونـه ای انجـام دهد كه 

انتظـارات صاحـب كار را برآورده سـازد. 
 متعهـد می شـود كـه در ارائـه خدمـات حرفـه ای ريسـك های 

مـورد نظـر را مدنظـر قـرار دهد. 
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و  ظهور  نو  بازارهای  مورد  در  شده  ذكر  موقعيت های  و  شرايط 
وجود  به  نيز  در صاحبكاران  را  انتظار  اين  آن،  به  مربوط  ريسك های 
می آورد كه حسابرسان بايد رويه هايی را به اجرا دربياورند كه از منافع 
سهامداران حفاظت و هم چنين اعمال متقلبانه صورت گرفته به وسيله 
كاركنان را به مديريت ارشد سازمان گزارش دهند. به دليل اينكه شرايط 
حسابرسی در بازارهای نوظهور متفاوت از شرايط حسابرسی در بازارهای 
توسعه يافته است، حسابرسان قبل از پذيرش صاحبكار بايد توانايی های 

خود و تيم تحت سرپرستی خود را مورد ارزيابی قرار دهد. 

برقراری تعامل مناسـب با سایر مؤسسات حسابرسی
شركت های  بر  حسابداری  نظارت  هيأت  رهنمودهای  اساس  بر 
سهامی عام، ميزان دانش، مهارت، توانايی و تعهد اعضای تيم حسابرسی 
بايد متناسب با برآوردهای صورت گرفته در مورد ريسك حسابرسی 
باشد. بدين معنی كه هر چه ريسك برآوردی از جانب حسابرس بيشتر 
باشد بايد ميزان تخصص و تعهد اعضای تيم حسابرسی نيز بيشتر باشد. 
از خدمات ساير  اگر تحت شرايط خاصی حسابرس مجبور شود كه 
مؤسسات حسابرسی ديگر استفاده كند، بايد در مورد دانش و تخصص 
و همچنين استقال و شهرت حرفه ای مؤسسه مربوطه اطمينان حاصل 
كند. برای مثال، اثبات آشنا بودن مؤسسه حسابرسی ديگر با الزامات 
گزارشگری مالی و استانداردهای حسابرسی از مهم ترين مواردی است 
كه مؤسسه حسابرسی اصلی بايد نسبت به آن اطمينان حاصل كند. 
برای اينكه فرآيند حسابرسی اثربخش تر باشد، هماهنگی بين رويه های 
نتايج  و  اختاف روش ها  بر سر  توافق  فرآيند حسابرسی،  اجرايی در 
بدست آمده و همچنين سطح تعامات بين مؤسسات حسابرسی بايد 
از آنجا كه ممكن است حسابرسی واحد تجاری در  بسيار باال باشد. 
الزم  اقدامات  بايد  حسابرس  باشد،  كشور  از  خارج  نوظهور  بازارهای 
برای برقراری ارتباط مؤثر بين اعضای تيم حسابرسی، كاركنان شركت 
و  اسناد  بررسی  به  قادر  و همچنين  انجام دهد  را  و حسابرس ديگر 
مدارک تهيه شده به زبان خارجی باشد. حسابداران محلی، نسبت به 
دارند،  بيشتری  آگاهی  و رويه های كاری  هنجارهای فرهنگی، عرف، 
كه بر روی مديريت و فعاليت های تجاری منطقه اثر دارند. لذا هنگام 
برنامه ريزی و اجرای فرآيند حسابرسی، حسابرس بايد اين موضوعات را 
با حسابداران محلی مطرح كرده و تصميم بگيرد كه آيا هر يك از اين 
موضوعات بر ريسك تقلب مؤثر هستند يا نه و متناسب با آنها برنامه 
از  يا  و  را جايگزين كند  مناسب تر  و روش های  تعديل  را  حسابرسی 

طريق آزمون های اضافی ريسك تقلب را كاهش دهد. 

غیرقانونی اعمال 
حسابرس بايد در فرآيند حسابرسی، همواره احتمال نقض قوانين 
را مورد توجه  ارشد صاحبكار و كاركنان  و مقررات توسط مديريت 
برای  شده  طراحی  رويه های  اجرای  به  ملزم  حسابرسان  دهد.  قرار 
هستند،  غيرقانونی  اعمال  شدن  آشكار  از  معقول  اطمينان  كسب 
مبالغ  مورد  در  تصميم گيری  مستقيمی بر  و  عمده  تأثير  كه  اعمالی 
صورت های مالی دارند. مسئوليت حسابرس در مورد كشف و گزارش 
كه  است  اين  بر صورت های،  اهميت  با  اثر  دارای  غيرقانونی  اعمال 
يا  تقلب  ريسك  عوامل  مورد  در  كه  باشند  داشته  را  رفتاری  همان 
ريسك تحريفات آن را انجام می دادند. وقتی حسابرس در مورد اعمال 
و  قوانين  نقض  ماهيت  از  بايد  كسب  كند،  را  اطاعاتی  غيرقانونی 
مقررات، چگونگی رخداد آن و ساير موارد مربوط به نقض قوانين و 

مقررات، برای ارزيابی اثرات آن بر صورت های مالی شناخت كافی به 
حسابرسی،  جوانب  ساير  بر  غيرقانونی  اعمال  بازتاب  بياورند.  دست 
عمل  ارتكاب  به  بستگی  مديريت،  اظهارات  اعتبار  قابليت  بر  مثًا 
مربوط دارد، اگر در اقدامات غيرقانونی پنهان كاری نيز وجود داشته 
باشد، حسابرس بايد رويه های كنترلی ويژه ای را در سطوح مديريت 
افشای  كفايت  بايد  همچنين  دربياورد،  اجرا  به  شركت  كاركنان  و 
عمليات  در  غيرقانونی  بالقوه عمل  اثرات  مورد  در  مالی  صورت های 
مؤسسه را ارزيابی كند. اگر عمل غيرقانونی منجر به تحريف مبالغ 
نسبتاً كم اهميت شود، اين عمل می تواند حسابرس را نسبت به خطر 
نتيجه  اين  به  اگر حسابرس  كند.  هشيار  بزرگ تر  غيرقانونی   اعمال 
برسد كه يك عمل غيرقانونی اتفاق افتاده، بايد ببيند كه آيا كميته 
يا خير و  اعمال غيرقانونی مطلع هستند  از وقوع چنين  حسابرسی 
سپس بر اساس برآورد خود از ريسك تقلب، آزمون های الزمه برای 

مقابله با چنين اعمالی را طراحی و اجرا كنند. 

دسـتیابی به اطالعات بیشتر در تاریخ گزارش حسابرسی
اگـر حسـابرس در تاريخ گزارش حسابرسـی، به اطاعات بيشـتری 
دسـت يابد، بايد اثر ايـن اطاعات بر گزارش حسابرسـی مورد ارزيابی 
قـرار گيـرد تـا در صورت لزوم نسـبت بـه تعديل گزارش اقدام شـود. 

ی نتیجه گیر
بـا توجـه بـه رشـد روز افـزون بازارهـای نوظهـور و اهميـت ايـن 
سـرمايه گذاران  خارجـی،  و  داخلـی  بـازار  فعـاالن  بـرای  بازارهـای 
خواهـان گزارش هـای قابـل اتـكا هسـتند تـا بتواننـد بـا تكيه بـر اين 
گزارش هـا، بهينه تريـن تصميمـات اقتصـادی را اتخاذ كننـد. خدمات 
اعتبـار دهـی حسابرسـان از مهمتريـن عناصـری اسـت كـه می تواند 
ايـن اطمينـان را بـه سـرمايه گذاران بدهـد كـه صورت هـای مالـی بر 
اسـاس معيارهای مشـخص شـده عـاری از هرگونه تحريـف با اهميت 
ناشـی از اشـتباه و اعمـال متقلبانـه اسـت. در اغلب بازارهـای نوظهور 
بـه دليـل ماهيت خـاص و عدم اسـتقرار سـازكار های نظارتـی چه در 
سـطح سـازمانی و چه در سـطح كل بازار، بيشـتر از بازارهای توسـعه 
يافتـه در معرض اعمـال متقلبانه و نقض قوانين و مقـررات قرار دارند. 
ايـن عوامـل باعـث می شـود تـا حسابرسـان مقيـد شـوند كـه فرآيند 
حسابرسـی خـود را بـا حساسـيت بيشـتری برنامه ريزی كننـد تا قادر 
باشـند انگيزه هـا، فرصت هـا و سـاير عواملـی را شناسـايی و اقدامـات 
الزم را بـرای مقابلـه بـا ايـن خطرات بـه اجـرا دربياورند كـه می تواند 

موجـب تحريـف بـا اهميـت در صورت هـای مالی شـود. 
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