مالحظات حسابرسی
مربوط به رمزارزها
و معامالت آن
مرتضی اسدی  -آرشینا منتظری
مقدمه
رمزارزهــا به افراد و مشــاغل اجازه
میدهد بــدون واســطهای مانند بانک
یا مؤسســات مالی دیگر بــا یکدیگر و
بــدون دخالــت هرگونه واســطهای در
اینترنت معامله مســتقیم داشته باشند.
بیشتر رمزارزها برای بهرمند شــدن از
ویژگیهای اساســی مانند غیر متمرکز
بودن ،شــفافیت و تغییر ناپذیر بودن ،از
بالکچین اســتفاده میکنند و بنابراین
معامالت رمزارزها با فنآوری بالکچین
رابطهی تنگاتنگی دارند .افزایش سریع و
نوســان رمزارزها منجر به افزایش عالقه
و بررســی جهانی توســط ســازمانها،
سرمایهگذاران ،نهادهای نظارتی ،دولتها
و دیگران شده اســت .طی سال 2017
سرمایه بازار رمزارزها  547میلیارد دالر
آمریکا یا  3،038درصــد افزایش یافت
که ســال موفقی را پشــت سر گذاشت.
محبوب تریــن و پرکاربردترین رمزارز،
بیت کوین اســت .با ایــن حال ،بیش از
 9000رمزارز در گردش است .هر یک از
این رمزارزها دارای ویژگیهای منحصر
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به فرد خود است که درک ،حسابداری و
حسابرسی آنها را به ویژه چالشبرانگیز
میکند .بهطور معمول صورتهای مالی،
مانده رمزارزها و نتایج معامالت رمزارزها
را منعکس میکنند .با این حال ،بسیاری
از حسابرســان ممکن اســت در زمینه
رمزارزها تجربه کمی داشــته باشند و یا
هیچ تجربهای نداشــته باشند و بنابراین
ممکن اســت چالشهایی را که ممکن
است حسابرسی در این موارد ایجاد کند،
کام ً
ال ارزیابی نکننــد .این مقاله در نظر
دارد تا مواردی را برای بررسی در اختیار
حسابرسان قرار دهد:
• تصمیمگیری در مورد پذیرش یا ادامه
کار حسابرسی هنگامی که واحد تجاری در
معامالت رمزارزها اقدام کرده است.
• شناســایی و ارزیابی ریســکهای
تحریف بااهمیــت در صورتهای مالی
مربوط به معامالت و مانده رمزارزها.
رمزارزها چه هستند؟
رمزارزها یا داراییهای رمزنگاری شــده
شــکل خاصی از پول دیجیتال اســت که
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بر پایه علم رمزنگاری ایجاد شــده اســت.
داراییهای رمزنگاری شده بر روی یک دفتر
کل توزیعشده 2ثبت میشوند ،این داراییها
نام خود را از سازوکارهای امنیتی رمزنگاری
میگیرند که درون دفتر کل توزیعشــده و
بدون نیاز به مجوز بکار گرفته میشــوند.
داراییهای رمزنگاری شــده همانند ریال و
دالر پولهایی هســتند که با سازوکارهای
مختلفی ایجاد و توزیع میشــوند .فرآیند
خلــق بعضی از این پولها مانند بیتکوین
با ماینینگ (اســتخراج) 3انجام میشود و
برای تعدادی دیگر از آنها ،تمامی سکهها
از قبل بصورت اســتخراج شــده در شبکه
قرار میگیرند .از دید بســیاری بیتکوین
اولین ارز دیجیتال حقیقی یا رمزارزی است
که ایده آن در ســال  2008در وایپ پیپر
بیتکوین منتشــر و اولین سکهها درسال
 2009استخراج گردید.
رمزارزها چــه تفاوتی با پولهای
معمولی دارند؟
 .1تراکنش رمزارزها غیر قابل برگشــت
است.

 .2منحصر بــه فرد بــودن رمزارزها
ناشــناس بودن یا نیمه ناشــناس بودن
آنها است.
 .3رمزارزها جهانی یا فرامرزی هستند.
 .4امنیــت رمزارزهــا در مبــادالت
درون شــبکهای توســط قدرت هش به
اشتراک گذاشته شــده توسط افراد (در
سیستمهای اثبات کار) 4تامین میشود.
نوآوری در سیستمهای پرداخت
پروتکل رمزارزها تنها برای ارسال پول
از نقطه الف به نقطه ب نیست .ویژگیها
و امکانــات بســیاری دارد کــه جامعه
هنوز در حال کشــف آنها است .تمامی
پرداختها در جهــان میتوانند کام ً
ال با
هم در ارتباط باشند .رمزارزها به بانکها،
کســب و کارهــا و یا هر فــردی اجازه
میدهــد در هر زمان و هــر مکان ،چه
حساب بانکی داشته و چه نداشته باشند،
پرداختهای خود را بگونهای امن ،ارسال
و یا دریافت نمایند .رمزارزها در بسیاری
از کشورهایی که به دلیل محدودیتشان
خارج از دســترس بیشتر سیستمهای
پرداختی هســتند ،قابل دسترسی است.
رمزارزها دســتیابی جهانی به تجارت را
افزایــش داده و میتواند به شــکوفایی
تجارت بینالمللی ،کمــک کند .بهطور
پیش فرض ،تمامــی تراکنشهای بیت
کوین عمومی و شــفاف بــوده و هویت
کســانی که در ورای پرداختها هستند،
محرمانــه باقی میماند .ایــن به افراد و
ســازمانها اجازه میدهد که با قوانین
شــفاف و انعطافپذیری کار کنند .مث ً
ال،
یک کسب و کار میتواند انتخاب کند که
تراکنشهــا و ترازها فقط برای کارکنان
خاصــی قابل دیدن باشــند ،درســت
همانطور که یک ســازمان غیرانتفاعی
در نشــان دادن مقدار اعانــات دریافتی
روزانــه و ماهانه خود به عمــوم مردم،
مختار است.
هیأت استانداردهای حسابداری
رمزارزها یک صنعــت رو به تکامل و

بهسرعت در حال پیشــرفت هستند .با
این حال نهادهای حســابداری هنوز در
مورد آن نظر مشخصی اعالم نکرده اند.
در دســامبر  2016هیأت استانداردهای
حسابداری اســترالیا ( )AASBگزارشی
با عنــوان «ارز دیجیتال مــوردی برای
فعالیت تدوین اســتاندارد» منتشر کرد
کــه ارزهای دیجیتال به عنوان وجه نقد
یــا معادل وجه نقد یا بــه عنوان دارایی
مالــی (به غیــر از وجه نقد) یــا دارایی
نامشــهود و یــا موجــودی طبقهبندی
شــوند .در این گزاش نتیجهگیری شده
است که براساس اســتاندارد بینالمللی
حســابداری )IAS7( 7داراییهــای
رمزنگاری شــده وجه نقد و معادل وجه
نقد نیســتند ،زیرا از پذیرش گســترده
به عنــوان ابزار معامله برخودار نیســت
و بانکهــای مرکــزی آن را منتشــر
نمیکننــد .همچنین طبق اســتاندارد
بیــن المللی حســابداری )IAS32( 32
ابزارهــای مالی هم نیســتند ،زیرا فاقد
رابطــه قراردادی هســتند که برای یک
طــرف دارایی مالی و بــرای طرف دیگر
بدهی مالی لحاظ شــود .در این گزارش
آمده اســت تعریف رمزارزها با استاندارد
بینالمللــی حســابداری )IAS38( 38
مطابقت دارد زیرا دارایی رمزنگاری شده
یک دارایی غیر پولی نامشــهود است که
محتوای فیزیکی و ملمــوس ندارد .بند
سه این اســتاندارد یک اســتثناء برای
دارایی نامشــهود نگهداری شــده برای
فروش در رونــد عادی فعالیت اشــاره
دارد از ایــن منظر این قبیل داراییهای
نامشــهود تابــع اســتاندارد بینالمللی
حسابداری  )IAS2(2هستند و به عنوان
موجودی با روش اقل بهای تمام شده و
خالص ارزش بازیافتنی و نه با استفاده از
مدل بهای تمام شــده یا تجدید ارزیابی
بر اســاس  38 IASشناسایی میشوند.
همچنین هیأت استانداردهای بینالمللی
حســابداری و هیــأت اســتانداردهای
حســابداری مالی (آمریــکا) تاکنون به
نتیجه جامع و کامل در مورد داراییهای

رمزنگاری شــده نرســیدهاند و تحقیق،
بحــث ،گفتگو و پروژههای تحقیقاتی در
این موضوع ادامه دارد.
مالحظات پذیــرش و ادامه کار با
5
صاحبکار
مؤسسه بايد سياستها و روشهايي را
براي پذيرش و ادامه كار طراحي و برقرار
كند تا اطمينان معقول حاصل شــود كه
مؤسسه تنها پس از احراز شرايط زير كار
را قبول ميكند يا ادامه ميدهد:
الف -نبود اطالعاتي حاكي از درستكار
نبودن صاحبكار بــا توجه به ارزيابيهاي
انجام شده.
ب -برخورداري از صالحيت ،توانايي،
زمان و منابع الزم براي انجام كار.
پ -امكان رعايت الزامات اخالقي.
مؤسســه بايد اين گونه اطالعات را ،تا
آنجايي كه با توجه به شرايط ،ضروري
بداند ،پيش از پذيرش كار يك صاحبكار
جديد ،هنگام تصميمگيري درباره ادامه
يك كار موجود و هنگام بررسي پذيرش
كار جديد صاحبكار موجود ،كسب كند.
در مواردي كه مســايلي مشخص شود و
مؤسســه بخواهد كار را بپذيرد يا ادامه
دهد بايد نحوه حل و فصل آن مســايل
را مستند كند.
صداقت صاحبکار از جمله هدف
تجاری در ورود به معامالت رمزارزها
یک مثال از موضوعی که حســابرس
باید در مــورد صداقت صاحــبکار در
نظر بگیرد این اســت که آیا نشانههایی
وجود دارد که صاحــبکار میتواند در
فعالیتهای پولشــویی 6یا سایر اقدامات
مجرمانــه نقش داشــته باشــد .دالیل
مشروع تجاری برای استفاده از رمزارزها
وجود دارد .با این حال ،رمزارزها نیز برای
پولشــویی درآمد حاصل از فعالیتهای
جنایی و تامین مالی تروریســم و سایر
اقدامات غیرقانونی نیز مورد استفاده قرار
میگیرند .این نوع فعالیتها با ناشناس
مانــدن شــرکتکنندگان در معامالت
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بالکچین فعال میشوند .همچنین ،در
صرافیهایی که رمزارزها با ارزهای فیات
معامله میشــوند ،تا حد زیادی کنترل
نشــده هســتند (به عنوان مثال ،برخی
از آنها تحت مقرراتی نیستند که برای
بانکها مانند قوانین مشتری یا مبارزه با
پولشویی اعمال میشود).
ســطح شــناخت صاحبکار از
ریسکهای رمزارزها و کنترلهای
داخلی مربوط به آن
برای تعیین وجود پیش شــرطهای
قرارداد حسابرسی ،حســابرس موافقت
مدیریت را بدســت میآورد که تصدیق
میکند و مســئولیت خــود را در مورد
برخــی موارد از جمله مــوارد زیر درک
میکند:
• تهیــه صورتهای مالــی مطابق با
چارچوب گزارشــگری مالــی مربوط و
قابل اعمال ،شــامل مربوط بودن و ارایه
منصفانه
• کنترلهای داخلــی ضروری برای
تهیهی صورتهای مالی عاری از تحریف
با اهمیت چه به دلیل تقلب چه به دلیل
اشتباه
در حالت ایده آل ،صاحبکار میتواند
درکی از مســائل مربوط به رمزارزها ،از
جمله مفاهیم گزارشگری مالی آن داشته
باشــد .صاحبکار همچنیــن میتواند
کنترلهای مربوط به معامالت رمزارزها
را خــود طراحی و اجرا کند .با این حال،
یک حســابرس ممکن است با شرایطی
روبرو شــود کــه صاحــبکار احتمالی
حتی فرآیندی را برای ردیابی معامالت
رمزارزهــا برای خود اجرا نکرده باشــد.
در این شــرایط ،ممکن است حسابرسی
صورتهای مالی واحد تجاری ،بســیار
دشوار باشد یا عملی نباشد.
صالحیت و تواناییهای افرادی که
در انجام کار حسابرسی نقش دارند
معامالت رمزارزها و مدیریت رمزارزها
اغلــب شــامل اســتفاده از رمزنگاری و
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فنآوری اطالعات بســیار پیچیده ()IT
اســت .در برخــی موارد ،ممکن اســت
حسابرســی داراییها و معامالت مربوط
به رمز ارزها ،بدون اتکا به عملکرد موثر
کنترلهای مربوط ،عملی نباشــد .عالوه
بر این ،مواردی مانند ارزشیابی رمزارزها
برای اهــداف گزارشــگری مالی ممکن
اســت نیاز به اســتفاده از کارشناســان
ارزشیابی داشته باشــد .بنابراین ،هنگام
تصمیمگیری در مــورد پذیرش یا ادامه
کار بــرای کار حسابرســی صورتهای
مالی که شــامل مــوارد مهم و معامالت
با اهمیت رمزارزها اســت ،شــریک باید
تعیین کند که آیــا افرادی که در انجام
ایــن کار مشــارکت دارنــد (از جملــه
اعضای تیــم منتخب و یا کارشناســان
خارجی حســابرس) دارای شایستگی و
تواناییهای مناسب هستند یا خیر.
سیســتم اطالعاتی واحد تجاری
برای معامالت رمزارزها
اســتانداردهای حسابرســی کانــادا
حســابرس را ملزم میکند که سیستم
اطالعاتی شــرکت را درک و نســبت به
آن شــناخت کسب کنند .این شامل ،به
عنوان مثال ،رویههای واحد تجاری ،هم
در سیســتم اطالعاتی و هم در سیستم
دستی اســت که به موجب آن معامالت
آغــاز ،ثبت ،پــردازش و در صورت لزوم
اصالح و به دفتر کل منتقل میشــوند و
در صورتهای مالی آن گزارش میشوند.
7
رمز ارزهای اصلی از بالکچینهای
شفاف اســتفاده میکنند .تمام معامالت
به طور دائم در بالکچین ثبت میشوند.
هر کسی میتواند معامالت ثبت شده را
بخوانــد .این معامــات را میتوان برای
مثال با اســتفاده از شــماره شناسایی
معامله یــا آدرس ،ردیابــی کرد .گاهی
ادعا میشود که فنآوری بالکچین ،نیاز
به اعتماد را در بین مشــارکت کنندگان
در عمــل از بین میبرد .حتی اگر این تا
حدی درست باشد ،با این وجود استفاده
از فــنآوری بالکچیــن و رمزارزهــا
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چالشها و خطاهایی دارد.
برخــی از جنبههــای اقدامات واحد
تجــاری در مورد معامــات رمزارزها با
ارزهای فیات تفاوت قابل توجهی خواهد
داشت .به عنوان مثال ،معامالت رمزارزها
شامل اســتفاده از رمزنگاری ،کیف پول
رمزارزها و یک بالکچین اســت .ممکن
اســت (گرچه نــادر) یک ســازمان ارز
رمزنگاری از یک سیستم رمزنگاری غیر
از بالکچین (بــه عنوان مثال )Ripple
استفاده کند.
نمونهای از خرید رمزارزها
نمونه ساده از معامله خرید رمزارزها
 مدیریت نوع رمزارز را برای خرید
تعیین میکند
8
 یــک کیفپول رمزارز از یک ارائه
دهنده خدمــات دانلود میشــود .رمز
عبور یا عبــارت عبور و ســایر اقدامات
امنیتی مناسب در نظر گرفته شده برای
محافظت از کیف پول در برابر دسترسی
غیر مجاز استفاده میشــود( .اطالعات
مربــوط به انواع کیف پولها را در بخش
بعدی مقاله مشاهده کنید).
 از نــرم افزار کیف پول برای تولید
کلیــد خصوصــی رمزنگاری اســتفاده
میشود .یک کلید عمومی با استفاده از
کلید خصوصی تولید میشــود و آدرس
شــرکت (شناسه یکبار مصرف) برای هر
معامله خریــد رمزارزها از کلید عمومی
تولید میشود.
 مدیریــت یک حســاب کاربری با
صرافی رمزارزها یا کارگزار ایجاد میکند
 مقدار دلخواه رمزارزها با اســتفاده
از کیف پول داغ رمزارز شرکت خریداری
میشود (به بخش بعدی مراجعه کنید).
 معامــات احراز هویت میشــود
و ســپس به طــور برگشــت ناپذیر در
بالکچیــن ثبت میشــود .معامالت را
میتوان با اســتفاده از  blockchainیا
 block explorerمشاهده کرد.
 بــرای محافظت از کلید خصوصی
واحد تجاری در برابر دسترسی غیرمجاز
از طریق اینترنــت ،واحد تجاری ممکن

اســت از یک یا چند روش ذخیره سازی
ســرد (به عنوان مثال کیفپول ســرد)
برای ذخیــره کلید خصوصی و اطالعات
مربوطه (به عنوان مثال آدرسهایی که
کلیــد خصوصی به آنها متصل اســت)
استفاده کند.
 نسخههای پشــتیبان از کلیدهای
رمزنگاری واحد تجــاری ،به ویژه کلید
خصوصــی ،و همچنیــن گذرواژهها یا
عبارات عبور مورد نیاز برای دسترسی به
کیفپول ،ســاخته میشوند و با امنیت،
ذخیره سازی و پشتیبان گیری را انجام
میدهد.
 معاملــهی رمزارزها در سیســتم
گزارشگری مالی شــرکت ثبت میشود
و ســپس ،در صورت لزوم ،بــا نرخ ارز
مناســب به ارز عملکردی واحد تجاری
تبدیل میشود.
 در تهیهی صورتهای مالی واحد
تجاری ،هرگونه تعدیل الزم برای مقدار
ثبت شــده رمزارزها و معامالت مربوطه
انجام میشود تا با چارچوب گزارشگری
مالی قابل اجرا مطابقت داشته باشد (به
عنوان مثال ،استانداردهای  .)IFRSبرای
راهنمایــی بیشتر در مــورد پیامدهای
حســابداری رمزارزها ،بــه مقاله CPA
 ،Canadaمقدمــهای در حســابداری
رمزارزها مراجعه کنید.
کیفپول رمزارزها
معامالت رمزارزها شــامل استفاده از
یک برنامه نرم افزاری است که به عنوان
کیف رمزارزها شــناخته میشود .برای
مثال از کیفپول برای موارد زیر استفاده
میشود:
 ذخیــرهی کلیدهــای عمومی و
خصوصــی رمزارزهــای شــرکت برای
استفاده در معامالت رمز ارزها
 برای ارســال و دریافت رمزارزها ،با
یک یا چند بالکچین ارتباط برقرار کنید.
 مانده واحد تجاری را در هر رمزارز
نشــان میدهد که از معامالت مختلف
حاصل میشود.

 اگر شــرکت کلید خصوصی را گم
کند و امــکان بازیابــی آن دیگر وجود
ندارد ،شرکت دیگر نمیتواند به رمزارزها
مرتبط با آن کلید دسترســی پیدا کند.
بنابرایــن ،در واقــع رمزارزهــا از بین
میرود .همچنین ،اگــر کلید خصوصی
موجود توسط شــخص خارجی بدست
آمده باشــد ،میتوانند از آن برای انجام
معامــات غیر مجاز رمزارزها اســتفاده
کرد که قابل برگشــت نیست .کیف پول

شرکت معامالت غیر مجاز توسط شرکت
را نشان میدهد .رمز ارزهای سرقت شده
ممکن است هرگز بازیابی نشود.
انواع کیف پول رمز ارزها
کیفپول داغ
«کیفپول داغ» در دستگاهی متصل
بــه اینترنت (اعــم از میزبــان یا تحت
کنتــرل واحد تجاری) قــرار دارد .برای
ارســال رمزارزها بــه آدرس دیگر و به

دســتآوردن یک تصویر فــوری به روز
از کلیه معامــات و ماندههای اخیر رمز
ارزها ،یک کیفپول داغ مورد نیاز است.
کیف پول سرد
«کیفپول سرد» (یا «کیفپول سرد
ذخیرهسازی») به اینترنت متصل نیست.
موارد زیر نمونه کیفپول سرد است:
کیف پول سخت افزار
«کیفپــول ســختافزاری» روی یا
دســتگاه دیگری قــرار دارد .کلیدهای

خصوصی و عمومی شــرکت با استفاده
از یــک مولد اعداد تصادفــی در حالت
آفالین در دستگاه تولید میشود .وقتی
کیفپول بــه اینترنت متصل نیســت،
مطمئناً کلید خصوصی شــرکت توسط
اشخاص خارجی از طریق اینترنت قابل
دسترسی نیست.
کیف پول کاغذی
«کیفپــول کاغــذی» یــک پرونده
کاغــذی از کلید خصوصــی و اطالعات
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مربوط به آن است .هنگامی که رایانه یا
سایر دستگاهها و چاپگر آنالین نیستند،
از نرمافــزار بــرای تولیــد مجموعهای
از کلیدهــای خصوصــی و عمومــی و
آدرسهــای مربوط به کیف پول ســرد
اســتفاده میشــود .کلیدهای عمومی و
خصوصــی کیفپــول روی کاغذ چاپ
میشوند.
کیفپول میزبان صرافی
یــک «کیفپــول میزبــان صرافی»

• شرح مختصری از شرایط یا رویداد
• ادعاهای مرتبط
• نمونههایــی از جنبههــای کنترل
داخلیهــای که میتوانــد به جلوگیری
یــا کشــف و اصالح یــک تحریــف با
اهمیــت کمک کند .این مثالها لیســت
کاملی از مالحظــات کنترلهای داخلی
نیستند.
این لیســت قصد ندارد جامع و کامل
باشــد .سایر شــرایط و رویدادها ممکن

توسط یک صرافی رمز ارز در سرور خود
میزبانی میشود.
 در زیر  9نمونه از اتفاقات یا شرایطی
وجود دارد که حسابرسان احتماالً آنها
را بهعنوان بخشــی از مراحل انجام کار
برای تشــخیص و ارزیابی ریســکهای
تحریف بااهمیت موجود در معامالت ارز
و رمزارزها در نظر میگیرند ،چه به دلیل
تقلب یا اشتباه .اطالعات ارائه شده برای
هر مثال شامل:

اســت منجر به افزایش ریسک تحریف
بــا اهمیــت در معامالت یــا ماندههای
رمزارزها شود.
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 -1واحد تجــاری ،صرافی را که
روی آن کنترلهــای موثری ندارد
انتخاب میکنــد و صرافی از طرف
واحد تجاری به مانــده و معامالت
رمزارزها وارد میشود.
ادعاهای مرتبط :ایــن احتمال وجود
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دارد کــه هر یک از ادعاهــا تحت تأثیر
قرار گیرد
معموالً یک واحد تجاری برای مبادله
رمزارزهــا ازصرافــی آنالین اســتفاده
میکنــد .همچنین ،در برخــی موارد،
شرکت ممکن است از کیفپول رمز ارز
میزبانی شده توسط صرافی استفاده کند.
ویژگیهــای صرافــی انتخاب شــده
ممکن اســت پیامدهای مهمی در تمام
ادعاهای مربوط به رمز ارزهای ذکر شده
در باال داشته باشد .مالحظات در انتخاب
صرافی آنالین ممکن است شامل موارد
زیر باشد:
• صاحبــان و کارمنــدان صرافــی
(بــه عنوان مثــال ،برخــی صرافیها با
طرحها «بــاال ببر و بفــروش» 10همراه
بودهانــد (به عنوان مثــال ،قیمت اوراق
بهــادار را از طریق داســتانهای دروغ
باال میبرند و ســپس به سرمایهگذاران
جدید میفروشــند) که اثــر غیر واقعی
(مصنوعی) بر قیمتها دارد.
• کشوری که صرافی در آن واقع شده
است .ممکن است ،به عنوان مثال ،قوانین
و مقررات دیگری را که تبادالت تحت آن
است تعیین کند و میتواند شامل مقررات
پولشــویی باشــد که نیاز دارد صرافی از
آن قوانین پیروی کنــد که پروتکلهای
«مشتری خود را بشناسید» باشند.
• حجم نقدینگی و حجم معامالت
• کنترلهــای انجام شــده توســط
صرافــی در واقع مهم اســت ،به عنوان
مثال ،امنیت کیفپولهای میزبان برای
مبادالت.
• اینکه آیا صرافی گزارش حسابرس
را در مورد تأثیر کنترل خود بر معامالت
رمزارزها ,و ماندههای انجام شده از طرف
مشتریان خود ارائه میدهد.
مالحظات کنترلهای داخلی
شــرکت ممکن اســت مســئولیت
انتخاب رمزارزها بــرای خرید و مبادله
را به پرسنل آگاه و مطلع از ریسکهای
موجود و چگونگی کاهش ریســک آنها
اختصاص دهد.

نمونههایی از شرایط یا رویدادها «چه چیزی ممکن است اشتباه باشد» نمونههایی از ادعاها که ممکن است اظهار نظر نادرست در این رابطه باشد
صحت،
ارزشیابی و
تخصیص
 -1واحد تجاری ،صرافی را که روی آن کنترلهای موثری ندارد
انتخاب میکند و صرافی از طرف واحد تجاری به مانده و معامالت
دارایی رمز ارزها وارد میشود.



 -2واحد تجاری کیف پول رمز ارزی دارد که آن را ثبت نکرده است.

کامل
بودن



آزمون
انقطاع
زمانی



وجود

رخداد و
وقوع







 -4یک شخص غیر مجاز به کلید خصوصی دسترسی پیدا میکند و
رمز ارزهای موجود را میدزدد.



 -5واحد تجاری کلید خصوصی و رمز ارزهای مربوط را اشتباه نشان
میدهد.






 -6واحد تجاری رم ز ارزها را به آدرس غیر مستقیم میفرستد و رمز
ارزها قابل بازیابی نیستند.

• مدیریت ارشد میتواند انتخابهای
انجام شــده را بررسی و در صورت لزوم
آنها را تأیید کند.
• شــرکت ممکن است تصمیم بگیرد
حداقل از احراز هویــت دو عاملی برای
دسترســی به حساب خود استفاده کند.
این امر تا حدودی خطر دسترســی غیر
قانونی به کیف پول میزبان در مبادالت
شرکتی را کاهش میدهد.
 -2واحــد تجــاری کیفپول
رمزارزی دارد که آن را ثبت نکرده
است.
ادعاهای مرتبط :کامل بودن در ثبت
دارایی رمزارزها و معامالت مرتبط






 -8در پایان دوره تاخیر قابل توجهی در پردازش معامالت رمز ارزها
وجود دارد.
 -9رویدادها و شرایط برای تشخیص ارزش رمز ارزهایی که باید برای
هدف گزارشگری مالی ثبت شوند را دشوار میکند.





 -3واحد تجاری یک کلید خصوصی را از دست میدهد و بنابراین
دیگر نمیتواند به رمز ارز مربوط دسترسی پیدا کند.

 -7واحد تجاری وارد معامالت رمز ارزها با یک شخص وابسته
میشود که به دلیل ناشناس بودن افراد در معامالت بالکچین
نمیتواند شناسایی کند.

حقوق و
مالکیت






یک واحد تجاری حسابرســی شــده
ممکن اســت یک یا چند کیف پول رمز
ارز خود را شناســایی نکند .در واقع رمز
ارزهای واحد تجاری و معامالت مربوطه
به طور کامل ثبت نشده باشند.
ارزیابی ریســک تحریف با اهمیت در
مورد کامل بــودن داراییها و معامالت
رمزارزها ممکن اســت دشــوار باشــد.
کلیدهای عمومــی و آدرسهای مربوط
به آن در بــاک چین ،هویت طرفهای
شــرکتکننده در معامالت را شــفاف
نمیکنــد .بهعالوه ،ممکن اســت واحد
تجــاری ســابقه طوالنــی در معامالت
رمزارزهــا نداشــته باشــد .در نتیجه،
حسابرس ممکن است در بهدست آوردن

اطالعات مفیدی کــه میتواند انتظارات
خود مبنی بر عــدم ثبت معامالت قابل
توجه رمزارزها وجود داشــته باشــد را
دشوار کند.
اگر در طول حسابرســی وجود کیف
پول که قب ً
ال به حساب گرفته نشده بود
مورد توجه حسابرس قرار گیرد ،ممکن
است نشــانههایی وجود داشته باشد که
عمدا ً پنهان شده است .این ممکن است
نشان دهنده یک ریسک تقلب باشد ،از
جمله خطر نادیــده گرفتن کنترلهای
مدیریت در مورد کیف رمز ارز.
مالحظات کنترلهای داخلی
عدم شناســایی کیفپــول متعلق به
واحد تجاری ممکن اســت سهوی باشد.
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یک شــرکت میتوانــد تعــداد زیادی
کیفپول داشته باشــد ،از جمله ممکن
اســت کنترلهای مربوط به مجوز ایجاد
کیــف پول و پیگیری بعدی کیفپول به
طور موثر انجام نشــده باشــد .بنابراین
شــرکت ممکــن اســت یک یــا چند
کیفپول را از دســت داده باشد .ایجاد
خطوط مشــخص مســئولیت مربوط به
ایجاد و پیگیری کیفپولها ممکن است
چنین خطری را کاهش دهد.
 -3واحــد تجاری یــک کلید
خصوصــی را از دســت میدهد و
بنابراین دیگر نمی تواند به رمزارز
مربوط دسترسی پیدا کند.
ادعاهــای مرتبط :حقــوق (مالکیت)
دارایی رمزارزها
اگر واحد تجاری یک کلید خصوصی را
از دست بدهد ،یا خراب شود و نتوان آن
را بازیابی کرد ،واحــد تجاری دیگر نمی
توانــد به رمزارزهای مرتبــط با آن کلید
دسترسی داشته باشــد و بنابراین دیگر
نمیتواند حقــوق مالکیت خود را بازیابی
کنــد .رمزارزهــای متصل بــه آن کلید
خصوصی ،در بالک چین مربوط همچنان
وجــود خواهد داشــت .با ایــن وجود،
رمزارزهای متصل به کلید خصوصی دیگر
به عنوان دارایی شرکت وجود ندارد.
اگر اثر ضرر به درستی محاسبه نشود،
از دســت دادن کلیــد خصوصی منجر
به ســوء اســتفاده و تحریف با اهمیت
میشــود .به عنوان مثــال ،افرادی که
مســئولیت کنترل کلید خصوصی را بر
عهــده دارند ،هنگام تهیــه صورتهای
مالی ،ممکن اســت از ضرر آن مطلع و
آگاه نباشــند ،زیرا آنهــا تجربه زیادی
در معامالت رمزارزهــا ندارند .به عنوان
مثال دیگر ،افرادی که در از دست دادن
کلید خصوصی مقصر هســتند ،ممکن
است انگیزه قوی برای تالش برای پنهان
کردن ضرر یا گزارش نکردن به موقع آن
را نیز داشته باشند.
مالحظات کنترلهای داخلی
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کنترلهایــی برای کاهش ریســک
دسترسی به کلید خصوصی:
به عنوان مثال ،سیاستها و رویههایی
ممکن اســت به منظور پشتیبان گیری
از کلید خصوصی (و شــاید از کلیدها و
آدرسهــای عمومی مرتبط) اســتفاده
شودپشــتیبان گیری ممکن اســت در
دستگاههای الکترونیکی جداگانه باشد.
روش دیگر استفاده از کیفپول کاغذی
اســت .از کلیدهای خصوصی و رمزهای
عبور یــا عبارات عبور ذخیره شــده در
دســتگاه پشــتیبان یا کیفپول کاغذی
ممکن است به نوبه خود نسخه پشتیبان
تهیه شود تا به شما کمک کند اطمینان
منطقی ایجاد کنید که واحد تجاری رمز
ارزهای خــود را از دســت نخواهد داد.
عالوه بر این ،محل دســتگاه پشــتیبان
یا کیفپول کاغذی باید توســط چندین
فرد مناسب شــناخته شود (یعنی فقط
محدود به یک شخص نباشد)
کنترلهایی بــرای کاهش خطر عدم
انتقــال کلید خصوصی و عدم ثبت ضرر
ناشی از آن:
سیاســتها و رویههــای اجرا شــده
توســط یک واحد تجاری ممکن اســت
شــامل تعیین تفکیک وظایف مناســب
باشد (به عنوان مثال ،مسئولیت نظارت
بر داراییهــای رمزارزهــا از نقطه نظر
گزارشــگری مالی توســط افرادی انجام
میشــود که در انجــام معامــات ارز
رمزنگاری واحد تجاری مشارکت ندارند).
همچنیــن سیاســتها و رویهها ممکن
اســت ایجاب کنند که چنیــن نظارتی
مداوم باشــد (به عنوان مثال ،از طریق
بررســی کیفپول یا استفاده از جستجو
گر بالکچین در صورت وجود).
 -4یک شخص غیر مجاز به کلید
خصوصی دسترسی پیدا میکند و
رمزارزهای موجود را میدزدد.
ادعاهــای مرتبط :حقــوق (مالکیت)
داراییهای رمزارزهــا و وجود داراییها
برای واحد تجاری

| شماره پنجاه و چهار | تابستان 1400

موارد مربــوط به ســرقت یک کلید
خصوصی مشــابه مواردی است که برای
از دست دادن کلید خصوصی ذکر شده
در مثال  3در باال ذکر شده است.
مالحظات کنترلهای داخلی
خطرات دسترســی غیر مجاز به کیف
پول داغ ممکن است با استفاده از احراز
هویــت دو عاملی یا چنــد عاملی برای
دســتیابی بــه کیف پول کاهــش یابد.
رمزگذاری در محتویات کیف پول ممکن
اســت ســطح دیگری از امنیت را ایجاد
کنــد .همچنین ،اســتفاده از کیف پول
داغ فقط هنگام انجام معامالت رمزارزها
واستفاده از کیف پول سرد برای ذخیره
کلید خصوصی و اطالعات مربوط به آن،
ممکن است خطر دسترســی غیرمجاز
به کلید خصوصــی از طریق اینترنت را
کاهش دهد .بهعالوه ،یک واحد تجاری
ممکن اســت تصمیم بگیــرد که فقط
قسمت کوچکی از رمزارزهای خود را از
یک کیف پول داغ در دســترس داشته
باشــد ،و بیشتر رمزارزهای خود را در
یک کیفپول سرد نگهداری کند.
 -5واحد تجاری کلید خصوصی
و رمزارزهای مربوط را اشتباه نشان
میدهد.
ادعاهــای مرتبط :حقــوق (مالکیت)
رمزارزها ،وقوع (یعنــی واقعه یا معامله
مربوط به ایجاد مالکیت رخ نداده است)
پرداختن به ریســک مالکیت دشوار
اســت ،زیرا مالکیت رمزارزهــا به دلیل
ناشــناس بودن طرفهای معامله گر از
بالکچین به آســانی مشــخص نیست.
داشــتن یک کلید خصوصی به روشنی
نشــانگر مالکیت رمزارزها اســت که با
اســتفاده از آن کلیــد قابل دسترســی
هستند.
بــا ایــن حــال ،مالکیت یــک کلید
خصوصــی همیشــه قابل انتســاب به
یک واحد تجاری نیســت .ممکن است
شرایطی وجود داشــته باشد ،به عنوان
مثــال ،هنگامی که کلیــد خصوصی (و

مالکیت رمزارز مربــوط) به طور قانونی
بین طرفین تقسیم شده باشد .همچنین
ممکن است تعیین اینکه کلید خصوصی
(و در نتیجه رمزارز مربوط به آن) متعلق
به واحد تجاری است یا شخصاً متعلق به
یک یا چند فرد است دشوار باشد.
عالوه بر این ،یک حسابرس همچنین
ممکن اســت با شــرایطی روبرو شــود
که نشــان میدهد یک واحــد تجاری
حسابرسی شــده با تقلب نشان میدهد
که به تنهایــی کلید خصوصی را کنترل
میکند و رمزارزهای مربوط را در اختیار
دارد .حســابرس موظف اســت در تمام
مدت حسابرسی ،تردید حرفهای را حفظ
کنــد و این احتمال را که یک تحریف با
اهمیت به دلیل تقلب وجود داشته باشد
را درنظر بگیرد ،بــدون توجه به تجربه
گذشته حسابرسان از درستی و صداقت
مدیریت واحد تجاری ،این کنترلها باید
انجام شوند.
مالحظات کنترلهای داخلی
سیستم اطالعات شرکت و کنترلهای
مربــوط به ایجــاد کیــف پولهای آن
ممکن است مســتنداتی در مورد ایجاد
کلیدهای خصوصی و اســتفاده از آنها
در انجام معامــات رمزارزها ارائه دهد.
محیط کنترلی واحد تجاری ،از جمله با
سیاستها و رویههای شرکت نیز ممکن
است مرتبط باشد.
 -6واحد تجــاری رمزارزها را به
آدرس غیر مســتقیم میفرستد و
رمزارزها قابل بازیابی نیستند.
ادعــای مرتبــط :حقــوق (مالکیت)
رمزارزها
هر بالکچین فرآینــد خاص خود را
دارد تــا تأیید کند که اقدامات معامالت
رمزارزها معتبر هســتند و کپی نیستند
(یعنی الگوریتم کلــی آنها یا الگوریتم
اجماع .)11با این حال ،ویژگی مشــترک
همــه بالک چینهــا این اســت که به
محــض تأییــد معاملــه در بالکچین،
غیرقابل برگشت است .اگر این ویژگی به

نشانی نادرستی ارسال شود ،ممکن است
این ویژگی باعث از دســت رفتن رمزارز
شود .پرســنل واحد تجاری حسابرسی
شده ممکن است هنگام ارسال رمزارزها،
آدرس نادرســتی را وارد کننــد .طرف
پذیرنده ممکن است به صورت داوطلبانه
رمزارزهــا را در معاملــه جدید به واحد
جاری حسابرســی شــده بازگرداند اما
همچنیــن ممکن اســت تصمیم بگیرد
که ایــن کار را انجام ندهــد .بنابراین،

رمزارزهــا از بیــن خواهد رفــت .اگر از
دســت دادن رمزارزها به طور مناســب
ثبت نشــود ،تحریــف اشــتباه صورت
میگیرد .به عنــوان مثال ،وقتی افرادی
که مسئولیت مدیریت رمزارزها را دارند،
انگیزهی زیادی جهت پنهان کردن ضرر
یا گزارش نکردن به موقع آن دارند.
مالحظات کنترلهای داخلی
• کنترلها برای جلوگیری از استفاده
از آدرسهای نادرســت :سیاســتها و

رویههای واحد تجــاری میتواند هم به
بررسی دقیق هر آدرس قبل از ارسال و
هم استفاده از یک مجموعه از کنترلها
برای جلوگیری از خطاهای تایپی هنگام
ورود به آدرس نیاز داشــته باشد.به طور
مثــال چهار شــماره اول و آخر آدرس،
کنترل مجدد گردد.
عالوه بــر این ،واحد تجــاری ممکن
اســت در ابتدا ارسال مقدار بسیار کمی
از رمزارزهــا را برای گیرنــده مورد نظر

در نظر بگیرد .بنابرایــن آدرس گیرنده
میتوانــد قبل از ارســال ،تأیید شــود.
اســتفاده از کــد ( QRدر مقابــل تایپ
آدرس یا کپــی و جایگذاری آدرس) نیز
میتواند به جلوگیری از خطا کمک کند.
• کنترلهایــی برای کمک به کاهش
خطر ریســک عدم ارتباط و از دســت
دادن رمزارزها :نمونههای کنترل همان
مواردی است که در مثال  3در باال ذکر
شده است.
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 -7واحد تجــاری وارد معامالت
رمزارزها با یک شــخص وابســته
میشــود که بــه دلیل ناشــناس
بودن افــراد در معامالت بالکچین
نمیتواند تشخیص دهد.
ادعاهــای مرتبــط :صحت (شــامل
ارزشــیابی و تخصیص) برای داراییها و
کامل بودن برای افشای اطالعات
از هویــت خریــداران و فروشــندگان

نام شرکت کنندگان در معامالت مشهود
نخواهد بود .بنابراین ،ممکن است مشخص
نباشــد که آیا واحد تجاری حسابرســی
شــده در حال انجام معامالت رمزارزها با
اشخاص وابســته است که مدیریت آنها
را مشخص نکرده است یا شخص دیگری.
در نتیجه ،اشخاص وابسته ،در معامالت با
اشخاص مرتبط دیگر ،ممکن است مطابق
با چارچوب گزارشگری مالی مناسب ثبت
و افشا نشوند.

رمزارزهــا بعضــا به عنوان ناشــناس یاد
میشود .اطالعاتی مانند نام آنها را نمی
توان از طریق مشاهده آدرس در بالکچین
تعیین کرد .بــا این وجود ،ارتباطاتی بین
آدرسهــای بالکچین و هویت معامالت
شــرکت کننــدگان در پرونده ســوابق
مبادالت و کارگزاران مورد استفاده طرفین
وجــود دارد .بنابراین ممکن اســت یک
قانــون گذار یا طرف دیگر بتواند هویت را
کسب کند .با این حال ،در بیشتر موارد،

مالحظات کنترلهای داخلی
این یک بررســی کلی اســت که آیا
محیط کنترلــی و فعالیتهای کنترلی
واحد تجاری در مورد شناسایی اشخاص
وابســته و تأیید مجوز معامالت مربوط
با اشــخاص وابســته در رمزارزها اعمال
میشود یا خیر .به عنوان مثال:
• سیاســتها و روشهای به دســت
آوردن آگاهــی مناســب از طرفهایی
که واحد تجاری بــا آنها وارد معامالت
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رمزارزها میشود.
• اختصاص مسئولیتهایی در شرکت
برای شناســایی ،ضبــط ،جمع بندی و
افشــای معامالت مربوط به اشــخاص
وابسته ،از جمله معامالت رمزارزها.
 -8در پایــان دوره تاخیر قابل
توجهــی در پــردازش معامالت
رمزارزها وجود دارد.
ادعاهای مرتبط :آزمون انقطاع زمانی
بالکچینهای رمزارزها ممکن اســت
به طور قابل توجهی در ســرعت پردازش
و تأییــد معامالت متفاوت باشــند .اغلب
معامالت طی چند دقیقه انجام میشوند.
با این حال ،در برخی موارد ،ممکن اســت
معاملهای به مدت چند روز به تاخیر بیفتد.
به عنوان مثال:
• اســتخراج کنندگان بالکچین در
صورت پرداخت هزینهای که فرســتنده
موافقت میکند بــه ماینرها بپردازد اگر
نســبت به ســایر تراکنشها به میزان
قابل توجهی کمتر باشد ،معامالت واحد
تجــاری اولویت کمتــری دارند و حجم
معامالت با کارمــزد باالتر نیز بیشتر و
زودتر انجام میشود.
• تعلیــق معامــات توســط صرافی
میزبــان در کیف پــول رمزارزها انجام
میگیرد.
مالحظات کنترلهای داخلی
واحد تجاری ممکن است روشهایی
را بــرای نظارت بر معامالت رمزارزها در
روزهای قبل و بعد از تاریخ گزارشــگری
مالــی برای تعیین اینکــه معامالت در
دوره مناسب ثبت شده است ،اجرا کند.
-9رویدادهــا و شــرایط برای
تشخیص ارزش رمزارزهایی که باید
برای هدف گزارشــگری مالی ثبت
شوند را دشوار میکند.
ادعاهــای مرتبــط :صحت (شــامل
ارزشیابی و تخصیص)
چارچوبهای گزارشگری مالی مانند
اســتانداردهای  IFRSدر حــال حاضر

حاوی اشــارههای صریح بــه رمزارزها
نیســت .مقاله  CPAکانــادا «مقدمهای
در حســابداری رمزارزها» خاطرنشــان
میکنــد کــه نگرانیهایــی مبنــی بر
اســتفاده از داراییهای نامشــهود IAS
 38و اندازهگیــری رمزارزهــا با قیمت
منعکسکننــده اقتصــادی نیســت و
اطالعات مربوط را به کاربران مالی ارائه
نمیدهد.
بیانیــه :در برخــی مــوارد ،ارزش
منصفانــهی رمزارزها ممکن اســت در
صورتهای مالی به حســاب منظور و یا
افشا شود.
مــوارد خاصــی کــه بایــد در مورد
ارزشیابی رمزارزها در نظر گرفت شامل
موارد زیر است:
• بسیاری از رمزارزها بی ثبات هستند
و بازار رمزارزها  24ســاعته و  7روز هفته
میباشد باشد .ممکن است زمانی که یک
واحد گزارشــگری رمزارزها را ارزشــیابی
میکند مهم باشــد .به عنــوان مثال ،آیا
ارزشیابی در ســاعت  11:59بعد از ظهر
است( .منطقه زمانی) در آخرین روز دورهی
گــزارش یا در پایــان کار در آن روز؟ این
ممکن اســت نشاندهندهی یک سیاست
حسابداری قابل توجه باشد .سازگاری در
استفاده از این سیاست الزم است.
• همانند ســهام یا کاالها ،سفارشات

«خریــد» و «فروش» نیز وجــود دارد
که غالباً بیــن قیمتهای مربوطه فاصله
زیــادی دارند و همچنیــن در هر زمان
ممکــن ،مبادله مقــدار قابــل توجهی
رمزارزها با ارز فیات با قیمتی که دارنده
آن را عادالنه میداند ،در یک بازه زمانی
معقول دشوار میباشد.
• برخــی از رمزارزهــا کــم معامله
میشوند.
• ممکن است در قیمتی که رمزارزها
همزمــان در صرافیهای مختلف معامله
میشــود تغییرات قابــل توجهی وجود
داشته باشد( .آربیتراژ)
• ماهیــت و میزان نظــارت بر بازار
رمزارزهــا در حوزههای قضایی بســیار
متفاوت اســت .غالباً شــفافیت در مورد
نحوه گزارش قیمتها ،نظم کمی اســت
که از جمله موارد دیگر میتواند باشد.
اگــر اخیرا حجــم قابــل توجهی از
رمزارزها مبادله شده باشند ،قیمتهای
معامالتی ممکن است شواهدی از ارزش
منصفانه را ارائه دهند اگر معامالت اخیر
کمی انجام شده باشد یا هیچ معاملهای
انجام نشــده باشــد ،ورودیهــای قابل
مشــاهده مربوط ممکن اســت شواهد
درستی از ارزش نباشد.
مالحظات کنترلهای داخلی
واحــد تجاری میتواند سیاســتها و
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رویههای مربوط به ارزشــیابی رمزارزها
را بــرای گزارشــگری مالی اجــرا کند.
برای مثال ،ممکن اســت این سیاستها
ایجاب کند که روش ارزشــیابی و پیش
فرضها توســط پرســنل ذی صالح یا
شــخصی انجام شــود و توسط پرسنلی
که مسئولیت مجاز به معامالت رمزارزها
را نیــز ندارند ،مورد بازبینی و تأیید قرار
گیرند.
نتیجه
ایــن مقالــه با هــدف آگاهــی اولیه
حسابرســان ،در سطح باال ،از موضوعات
مختلــف مربوط به پذیــرش صاحبکار
و تــداوم آن و ارزیابی ریســک تحریف
بااهمیت مربوط به رمزارزها در صورتهای
مالی است .همانطور که اشاره شد ،یک
موضوع اساســی که حسابرسان باید در
نظر بگیرند این اســت که آیا تیم کاری
دارای تواناییهای الزم برای رســیدگی
مناســب به فرآیندهای پیچیده فنآوری
اطالعات را دارد .حسابرســان همچنین
ممکن اســت مایل باشند به منابع دیگر
مراجعه کنند تا در مــواردی که در این
مقاله ذکر شــده اســت ،عمیقــاً کاوش
کننــد تا با آمادگی مناســب برای انجام
حسابرســیهای مربوط به مقادیر قابل
توجه رمزارزها ،آماده شوند.

ســایر خدمات اطمینان بخشــی و خدمــات مرتبط» ،تهران ،ســازمان
حسابرسی ،چاپ شانزدهم1397 ،
 .5راهنمای ارزهای دیجیتال ،سامان کریمی شاد و کسری رفالیان،انتشارات
کلید آموزش1398،
 .6استاندارد حسابرسی ایران شماره 1
www.bitcoin.org .7
1. Cryptocurrencies
2. distributed ledger
3. Mining
4. Proof of work
5. Client Acceptance and Continuance Considerations
6. Money laundering activities
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