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چکیده
بر اساس تئوری نمایندگی ،مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان اصلی شرکت ،در قبال پذیرش مسـئولیت
مباشرت ،از برخی مزایای مستقیم و غیرمستقیم برخوردار میشوند که اغلب آنها در ارتباط با ارقامی اسـت
که در صورتهای مالی ارائه میشوند .ارتباط این مزایا با صورتهای مالی است که ممکن است منجر به ایجاد
انگیزههایی در مدیران برای اعمال دستکاری در صورتهای مالی شـود؛ چـرا کـه آنهـا خـود ،مسـئول تهیـه
صورتهای مالی بوده و در این راستا ،اختیاراتی نیز دارند .از جمله مواردی که در سیر ادبیات مربوط به خود،
به عنوان عملی منفی و گمراه کننده مطرح شده است ،حسابداری ساختگی است .به این معنی که مدیران بـا
استفاده از دانش و تجربه خود در رابطه بـا حسـابداری و اسـتانداردهای آن ،بـه گونـهای از اختیـارات خـود
استفاده نمایند که در نهایت ،صورتهای مالی ،نشانگر آن چیزی باشند که آنها میخواهند .هر چند ،ممکـن
است این خواسته مدیران منجر به گمراهی استفادهکنندگان صورتهای مالی شود .در این مقاله ،سـعی بـر آن
اس ت تا با مرور ادبیات مربوط به حسـابداری سـاختگی ،بـه جوانـب گونـاگون آن از جملـه بیـان تعـاریف و
دیدگاههای مختلف در رابطه با حسابداری ساختگی ،شیوههای انجام آن و علـل و انگیـزههـای پیـدایش آن
پرداخته شود .همچنین ،در پایان ،مباحثی در زمینه ارتباط حسابداری ساختگی با اصول اخالقـی ،و خالقیـت
و نوآوری در حسابداری مطرح میشود.
واژههای کلیدی :حسابداری ساختگی ،دستکاری حسابها ،رویههای حسابداری.

* نویسنده مسئولsmsgholami@gmail.com :
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تعاریف ارائه شده در رابطه با حسابداری ساختگی
اصطالح «حسابداری ساختگی» به شیوههای گوناگون تعریف شده است .همچنان که چهار
نویسنده بریتانیایی ،هر کدام از یك منظر متفاوت ،موضوع حسابداری ساختگی را مورد بحث قرار
دادهاند.
یان گریفیتس ، )9891( 9از دیدگاه یك روزنامهنگار باتجربه در امور تجاری ،اذعان میدارد:
«هر شرکتی در کشور ،در حال اعمال تقلب بر روی سود خویش 5است .هر مجموعه از حساب-
های منتشر شده ،مبتنی بر دفاتری است که به تدریج پخته شده یا کامالً سرخ شدهاند .1ارقامی که
دو بار در سال جامعه سرمایهگذاری ،مورد تحریك قرار داد است ،اکنون به منظور محافظت از فرد
مقصر ،همگی دچار تغییر شدهاند .این موضوع ،بعد از اسب تروجان ،6بزرگترین نیرنگ به شمار
میآید . ..در حقیقت ،این نیرنگ و اغفال در فضایی کامالً زیبا اتفاق میافتد؛ چرا که این موضوع،
کامالً قانونی و مشروع است .این پدیده ،حسابداری ساختگی است».
مایکل جیمسون ، )9899( 2از دیدگاه یك حسابدار ،این گونه بیان میکند:
«فرآیند حسابداری ،شامل موضوعات متعددی در رابطه با قضاوت و حل تناقضهایی بین
رویکردهای رقیب به منظور ارائه نتایج معامالت و رویدادهای مالی میباشد . ..این انعطافپذیری،
فرصتهایی را برای دستکاری ،تقلب و ارائه نادرست فراهم میآورد .این فعالیتها -که با عناصر
اخالقی ضعیفتر حرفه حسابداری ،تقویت شدهاند -به عنوان حسابداری ساختگی شناخته می-
شوند».
تری اسمیت ، )9885( 1بر اساس تجربه خود به عنوان یك تحلیلگر سرمایهگذاری ،اذعان میدارد
که:
«ما احساس کردیم که بخش عمدهای از رشد آشکار سود شرکتها که در دهه  9892به وقوع
پیوسته است ،نتیجه نوعی تردستی حسابداری بوده تا رشد واقعی اقتصاد .بنابراین سعی کردیم تا
تکنیكهای اصلی به کار گرفته شده در این زمینه را بیابیم و نمونههایی از شرکتهای استفاده
کننده از این تکنیكها را ارائه کنیم».
کمال ناصر )9881( 9که یك دیدگاه آکادمیك را مطرح میکند ،تعریف زیر را پیشنهاد میدهد:
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«حسابداری ساختگی ،عبارت است از تبدیل ارقام حسابداری مالی از آنچه که در واقع بودهاند به
آنچه تهیهکنندگان اطالعات میخواهند ،با استفاده از مزایای موجود در قوانین و /یا عدم رعایت
برخی از قوانین یا همه آنها ،به آن دست یابند».
الزم به ذکر است که از دیدگاه ناصر ،به دلیل آزادی عملی که در سیستم حسابداری کشورهای
آنگلو -ساکسون وجود دارد،این سیستم برای چنین دستکاریای بسیار مستعد است .امت و
همکاران ، )9888( 9با بیان این که در تعاریف ارائه شده توسط چهار نویسنده بریتانیایی ،دو
ویژگی مشترک به شرح زیر وجود دارد ،به ارائه تعریفی دیگر از حسابداری ساختگی میپردازند.
آن دو ویژگی مشترک ،عبارتند از:
الف) همه آنها ،وقوعحسابداری ساختگی را به صورت عمومی مطرح میکنند.
ب) همه آنها ،حسابداری ساختگی را به عنوان یك عمل نامطلوب و تقلبآمیز توصیف میکنند.
در تعریف ارائه شده توسط امت و همکاران ( ، )9888حسابداری ساختگی به عنوان «فرآیندی
که به وسیله آن ،حسابداران از دانش خود در رابطه با قوانین حسابداری استفاده میکنند تا ارقام
گزارش شده در حسابهای یك شرکت را مورد دستکاری قرار دهند» ،توصیف شده است.
مرور ادبیات مرتبط با حسابداری ساختگی
در مقایسه با مدیریت سود و هموارسازی سود که به طور عمده ،توجه فزایندهای را از سوی مجامع
علمی به خود جلب کردهاند ،حسابداری ساختگی ،مفهومی است که در حوزه محدودتری توسط
مجامع حرفهای (به ویژه مطبوعات) و مجامع علمی مورد توجه قرار گرفته است.با این وجود ،در
ادامه سعی میشود ،خالصهای از آنچه در هر یك از دیدگاههای حرفهای و دانشگاهی در رابطه با
حسابداری ساختگی مطرح شده است ،ارائه گردد.

حسابداری ساختگی از دیدگاه حرفهای
حسابداری ساختگی ،اصطالحی است که عمدتاً توسط افراد شاغل در حرفه و مفسران
(مطبوعات) فعالیتهای بازار ،توسعه یافته است .تصور آنها از حسابداری ساختگی ،مبنی بر هیچ
تئوری نبوده و صرفاً از مشاهدات آنها پیرامون بازار ،شکل گرفته است .آنها دریافتند که انگیزه-
های چنین فعالیتی ،گمراه کردن سرمایهگذاران از طریق ارائه آنچه آنها مایل به مشاهده آن
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هستند ،مثالً یك نمودار نشاندهنده افزایش باثبات سود ،میباشد .بنابراین ،واژه حسابداری
ساختگی ،کامالً کلی بوده و همان طور که در بخش قبل مالحظه گردید ،نشأت گرفته از کار
بریتانیاییها بود .از جمله این افراد میتوان به گریفیتس ( 9891و  ، )9882جیمسون ( )9899که
یك روزنامه نگار در زمینه امور مالی بود و دیدگاه حسابداران را اتخاذ نمود و صحبت از
«دستکاری ،فریب و عدم ارائه واقعیت »8به میان آورد ،اسمیت ( )9885که یك تحلیلگر سرمایه-
گذاری بود و بحث «تردستی حسابداری »92را مطرح نمود ،و

پیجپر99

( )9886که یك حسابدار

بود و اقدام به تحلیل موفقیتها و شکستهای هیأت استانداردهای حسابداری نمود .متیوز و

پررا95

( )9889عبارتهایی از قبیل «تقلب در دفاتر« ،»91گزارشگری آراسته »96و «حسابآرایی »92را هم-
ردیف با عبارت «حسابداری ساختگی» قرار میدهند.
با در نظر گرفتن تعداد کتابهای منتشر شده در زمینه حسابداری ساختگی در بریتانیا ،ممکن است
این تصور پدید آید که احتماالً این کشور ،تنها کشور (یا بهترین مورد) برای توسعه حسابداری
ساختگی بوده است .برای رد این ادعا ،بلیك و امت ، )9881( 91اقدام به ارائه نتایج مطالعه خود در
حوزه حسابداری ساختگی در کشور اسپانیا کردند.
در فرانسه ،روزنامهنگاران ،برخی حوزههای حسابداری مالی را معادل یك هنر ،تلقی مینمودند .از
جمله این معادلسازیها میتوان به «هنر پخت دفاتر« ، )Bertolus,9899( »99هنر محاسبه سود
آن« ، )Lignon,9898( »99هنر ارائه یك ترازنامه» (« ، )Gounin,9889ذخیرهسازی یا هنر پس-
انداز )Pourquery,9889( »98اشاره نمود .لیدابل ، )9881( 52بدون هیچ گونه تردیدی،
حسابداری مالی را به یك «هنر زیبا »59تشبیه میکند .سایر روزنامهنگاران ،حسابداری مالی را به
انسان تشبیه نمودهاند؛ چرا که حسابها (صورتهای مالی) پس از این که تمیز و پاکیزه شدند
( ، )Polo,9886،Feitz,;Silbert,;9886باید جامهای بپوشند (. )Agède,،9886Audas, 9881
حسابها میتوانند آراسته شوند ( ، )Agède,9886ممکن است ظاهر خود را بهبود بخشند
( ، )Loubière,9885یا یك تغییر چهره سالیانه داشته باشند . )Agède,9886( 55استهالک و
ذخایر میتوانند قوی ،عضالنی 51و چاق 56شوند (. )Agède,9886
بر اساس مطالعه کرگ و

والش52

( ، )9898در سالهای اخیر ،بازگشت گستاخانه و

اهانتآمیز51

شرکتهای استرالیایی به فعالیتهای حسابداری ساختگی ،در مطبوعات مالی استرالیا آشکار
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گردیده است (مانند  . )Rennie, 1985نگرانی پدید آمده در رابطه با محاسبه رقم سود گزارش
شده ،نه تنها یك پدیده جدید نبود ،بلکه حتی یك رویداد محدود شده صرفاً به فعالیتهای
گزارشگری مالی شرکتهای استرالیایی هم نبود .به عنوان نمونه،

چمبرز59

( ، )9891موارد بسیار

متعددی از روشهایی که توسط شرکتهای بریتانیایی ،آمریکایی و استرالیایی برای درگیر شدن با
دستکاری ارقام سود گزارش شده 59و «پخت دفاتر» به کار گرفته شده است را مطرح میکند.
همچنین ممکن است این گروه ،مشمول کتاب

شیلیت58

( )9881با عنوان «شرارتهای مالی،»12

که حاوی مطالبی است شبیه آنچه سایر نویسندگان در مورد کارهای انجام شده در بریتانیا نوشته-
اند ،شوند.
به اعتقاد استالووی و

برتون19

( ، )5222این فعالیتها ،وجود یك عدم تقارن اطالعاتی بنیادین را

بین مدیران ،سهامداران کنترلکننده واقعی و سایر سهامداران واقعی یا بالقوه ،تقویت نمود .مدیران
و سهامداران کنترلکننده ،از این عدم تقارن اطالعاتی برای گمراه ساختن سایر سرمایهگذاران و
کاهش هزینه سرمایه شرکت ،استفاده میکنند .بنابراین ،در این مقوله ،با وجود متعدد بودن
مشاهدات و موارد توصیفی از موقعیتهای واقعی ،هیچ گونه تئوری واقعی وجود ندارد.
رانن و

سادان15

( )9899اذعان میدارند که در اغلب موارد ،جنبه منفی ماجرا برجستهتر بوده

است .به عنوان مثال ،مطبوعات که نماینده نظرات و احساسات جامعه هستند ،فعالیتهای
هموارسازی را به عنوان تقلب ،گمراهکنندگی ،و سایر اعمال غیراخالقی که توسط مدیران
شرکتها صورت میگیرد ،مطرح میکنند .این دیدگاه میتواند به آسانی به حسابداری ساختگی
تبدیل شود.

حسابداری ساختگی از دیدگاه دانشگاهی و آکادمیک
حسابداری ساختگی در ادبیات آکادمیك بریتانیا با عنوان «حسابآرایی» وارد میشود .چنین
دستکاریهای گستردهای ،جزء ناهنجاریهای شدید بازار 11به شمار میآیند .رفتار فعاالن بازار
باید متفاوت از آنچه در فرضیه بازار کارا مطرح است ،مورد شرح و تفسیر قرار گیرد .در واقع،
ممکن است فرضیه تثبیت کارکردی ،16برای سیستمی که دستکاریها به طور گسترده پراکنده
شدهاند و اثرات چشمگیری بر درک سرمایهگذاران از ریسك و بازده بالقوه شرکتها دارند،
تناسب بیشتری داشته باشد .ناصر ( )9881کتابی را با عنوان «حسابداری مالی ساختگی» منتشر
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کرد .وی با وجود عدم شمول هر گونه کار تجربی ،اقدام به ترکیب بسیاری از تحقیقات انجام شده
در این زمینه کرده و سعی در تعیین علل و پیامدهای آن نموده است.
این مطالعات ،پا را فراتر از سنجش اثرگذاری بر سود گذاشته و اثرات وارد آمده بر روابط بین
بدهی و حقوق صاحبان سرمایه و همچنین ،توضیحی از ریسك سیستماتیك شرکت که لزوماً از
طریق واریانس سود ،قابل درک نیست را هم در نظر میگیرند.
روش م ورد استفاده توسط محققان در این زمینه ،عبارت است از تجزیه و تحلیل عمیق حسابها
به منظور یافتن کاربردهای مشکوک رویهها و استانداردهای حسابداری .بنابراین ،تجزیه و تحلیل
آنها متکی به تجربه و دانش محقق برای تمایز قائل شدن بین روشهای قابل قبول و غیرقابل قبول
است .یافتههای این مطالعات ،حاکی از آن است که حسابها به گونهای مؤثر ،مورد دستکاری
قرار گرفته اند تا هم تصویر بهتری از شرکت به وجود آورند و هم سرمایه گذاران را برای پذیرش
یك نرخ بازده پایینتر متقاعد نمایند)Stolowy and Breton,5222( .
سیمپسون12

( ، )9818قبل از اولین مطالعات در زمینه مدیریت سود که به طور ضمنی یك هدف

خاص و همچنین ،یك روش خاص را مطرح میکند ،دستکاری درآمد را مورد مطالعه قرار داد.
وی ،فهرستی از موقعیتهایی که یك گزینه واحد ،بدون هر گونه تفاوت در موقعیتها وجود
دارد را ارائه میکند .پس از تعیین این که کدام گزینه جایگزین ،بهترین تصویر از شرایط مالی
شرکت را ترسیم میکند ،وی قادر به تعیین این موضوع بود که آیا دستکاری صورت گرفته است
یا خیر .بدیهی است که چنین مطالعهای به تخصص نویسنده،بسیار وابسته است؛ چرا که وی باید با
استفاده از تخصص خود ،تعیین کند که کدام مورد میتواند در شرایطی خاص ،بهترین نحوه عمل
باشد و کدام مورد ،بهترین و منصفانهترین دیدگاه را ارائه مینماید .نتایج وی نشان داد که
مدیران،انتخابهای حسابداری خود را با هدف ایجاد نتایج مورد نظر ،انجام میدهند و این که
سرمایهگذاران نیز اطالعات حسابداری که مستحق دریافت آن هستند را دریافت نمیکنند.
در سال  ،9882توییدی و ویتینگتون ،11از منظر تدوین استاندارد ،به بررسی برخی تمهیدات
حسابداری ساختگی به عنوان مشکالت گزارشگری پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که
استانداردهای مبهم ،امکان به کارگیری اطالعات حسابداری را به گونهای گمراهکننده فراهم می
کنند.
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بلیك و امت ( ، )9881نشان دادند که حسابداری ساختگی در اسپانیا همانند بریتانیاحائز اهمیت
است .این نتیجه ،این دیدگاه را که مدل حسابداری قاره اروپا19نسبت به مدل انعطافپذیر
آنگلوساکسون آمریکا 19در مقابل دستکاری ،مصونیت بیشتری دارد را به چالش میکشد.
شاه18

( ، )9881دیدگاه دیگری را اتخاذ کرد و نشان داد که چگونه حسابداری ساختگی ،یك

فعالیت منزوی نیست بلکه نیروهای بسیاری برای دور زدن قوانین و استانداردها با هم همکاری می-
کنند .در این میان ،بانکداران و وکال ،بازیگران اصلی هستند .وی همچنین ،نشان داد که چگونه
شرکتها حاضرند حقالزحمه های هنگفت به بانکداران و وکال بپردازند تا به عنوان مثال ،زمینهای
را فراهم کنند که اوراق قرضه همانند سهام ،جلوهگر شود و یا از استهالک سرقفلی جلوگیری
شود .از این رو ،این عقیده استوار که نحوه ارائه حسابداری میتواند درک بازار از ارزش شرکت
را مورد جرح و تعدیل قرار دهد ،باید وجود داشته باشد.
برتون و

تافلر62

( ، )9882یك تجربه آزمایشگاهی را با  11کارگزار بورس و اوراق بهادار انجام

دادند تا عکسالعمل آنها را نسبت به دستکاری حسابها مورد بررسی قرار دهند .آنها دو
مجموعه از حسابها را به کار میگیرند؛ یك مجموعه به شدت حسابآرایی شده و مجموعه
دیگر ،کامالً بینقص و منصفانه .آنها هیچ گونه شواهدی مبنی بر این که تحلیلگران در ارزیابی
شرکتها اثرات حسابآرایی را اصالح کنند ،نیافتند.
پیرس -براون و

استیل69

( ، )9888مطالعهای را بر روی رویههای حسابداری شرکتهای پیشرو

بریتانیا که توسط اسمیت ( )9885مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته بودند ،انجام دادند .آنها برای
پیشبینی انتخاب فردی رویههای حسابداری و ترکیب رویهها از متغیرهای تئوری نمایندگی
استفاده نمودند .آنها نشان دادند که اندازه ،رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سرمایه ،وجود یك
قانونگذار صنعت و طبقهبندی صنعت ،متغیرهای پیشبینی کننده مناسبی برای انتخاب رویههای
حسابداری هستند.

شیوههای حسابداری ساختگی
برای تعیین این که آیا یك شرکت ،از یك یا چند شیوه در حسابداری ساختگی استفاده میکند،
طبقهبندی شیوههای حسابداری ساختگی ،الزم به نظر میرسد .در این راستا ،دو نوع طبقهبندی
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توسط اوکوی و

آالئو65

( )5229و ریلینو و

همکاران61

( )5292ارائه شده است که در ادامه به

هر یك از آنها پرداخته میشود.
از دیدگاه اوکوی و آالئو ( ، )5229احتمال وقوع حسابداری ساختگی ممکن است در حوزههای
اصلی زیر پدید آید :انعطاف پذیری قانونی ،نبود قانون ،قضاوت مدیریت نسبت به انتظارات آتی،
زمانبندی برخی معامالت ،و طبقهبندی مجدد و ارائه ارقام مالی.
انعطافپذیری قانونی :استانداردهای حسابداری ،اغلب انتخاب یك رویه از میان چند رویه را
مجاز میدانند (مثالً در مورد ارزیابی داراییها)  .به عنوان نمونه ،استانداردهای بینالمللی
حسابداری در رابطه با افشای داراییهای غیرجاری به مبلغ تجدید ارزیابی یا به بهای تمام شده
تاریخی مستهلك شده ،به تهیهکنندگان صورتهای مالی ،حق انتخاب میدهد .ممکن است
واحدهای تجاری به صورت کامالً صحیح ،رویههای حسابداری خود را تغییر دهند .همان گونه که
شیپر )9898( 66بیان میکند ،ممکن است شناسایی چنین تغییراتی در سال وقوع ،نسبتاً آسان باشد،
اما بعد از آن ،به این سهولت قابل تشخیص نخواهند بود.
نبود قانون :برخی حوزهها به صورت کامل ،قانونمند نیستند .به عنوان نمونه ،در رابطه با
حسابداری اختیارات سهام ،الزامات قانونی بسیار کمی وجود دارد .در برخی کشورها از جمله
اسپانیا ،استاندارد حسابداری مثالً به شناخت و اندازهگیری بدهیهای مربوط به بازنشستگی و جنبه-
های خاص حسابداری برای ابزارهای مالی ،محدود شده است.
مدیریت :مدیریت ،دارای اختیارات قابل مالحظهای برای برآورد در حوزهها و اقالم اختیاری
است.
زمانبندی برخی معامالت :معامالت واقعی و عادی نیز میتوانند به گونهای زمانبندی شوند که
تأثیر مورد نظر را بر حساب ها داشته باشند .به عنوان مثال ،فرض کنید شرکتی دارای یك سرمایه-
گذاری به بهای تمام شده تاریخی است که میتواند به راحتی به قیمتی باالتر که ارزش جاری آن
است ،به فروش رسد .مدیران شرکت میتوانند آزادانه نسبت به این موضوع که چه زمانی،
سرمایهگذاری مذکور را بفروشند و در نتیجه سود را افزایش دهند ،تصمیمگیری کنند.
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معامالت ساختگی می توانند هم برای دستکاری مبالغ ترازنامه و هم برای انتقال سود بین دورههای
حسابداری ،وارد عمل شوند .این امر میتواند از طریق وارد کردن دو یا چند معامله مرتبط با یك
شخص ثالث الزامکننده مانند یك بانك ،صورت پذیرد .به عنوان نمونه ،فرض کنید توافقاتی به
منظور فروش یك دارایی به بانك و سپس اجاره آن دارایی از بانك برای باقیمانده عمر مفید آن
صورت گیرد .قیمت فروش چنین توافق فروش و اجاره مجددی میتواند به بیشتر یا کمتر از ارزش
جاری دارایی برسد ،زیرا مابهالتفاوت آن میتواند از محل افزایش یا کاهش اجارهها جبران گردد.
مطالعه

فاکس62

( ، )9889بیانگر این موضوع است که ممکن است شرکتها برای هموارسازی

نسبتهای اهرم و نقدینگی ،اقدام به تجدید طبقهبندی بدهیها و دستکاری ترازنامه نمایند .یك
نوع خاص از حسابداری ساختگی که با ارائه ارقام مالی بر مبنای نقاط زمانی مرجع ،61ارتباط می-
یابد.
اما بر اساس مطالعه ریلینو و همکاران ( ، )5292چنین طبقهبندی بر مبنای درآمدها ،هزینهها،
داراییها و بدهیها صورت میگیرد .با این توضیح که شیوههایی از حسابداری ساختگی که در
ارائه حسابهای سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد به کار گرفته میشوند ،به این موارد
اضافه میگردند .به طور خاص ،این طبقهبندی شامل موارد زیر میباشد:
الف) شناخت پیش از موعد یا جعلی 69درآمدها؛
ب) رویههای مربوط به سرمایهای کردن بیش از حد 69و دورههای استهالک طوالنی؛
پ) گزارشگری نادقیق داراییها و بدهیها؛
ت) خالقیت در حساب سود و زیان؛
ث) مسائل مربوط به جریانهای نقدی.
الف) شناخت پیش از موعد درآمدها به معنی شناخت درآمدهای فروش واقعی در زمانی زودتر از
زمان صحیح شناخت درآمد میباشد .مصداق چنین موضوعی میتواند شرکتهایی باشند که حق-
العملهایی مربوط به یك دوره طوالنی را دریافت میکنند ،اما در همان ابتدا مورد شناسایی قرار
میدهند .به عالوه ،شناخت درآمدهای ساختگی یا جعلی شامل ثبت برخی درآمدهای فروش
است که در واقع ،وجود ندارند.
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ب) رویههای سرمایهای کردن افراطی و دورههای استهالک طوالنی :برخالف شرکتهایی که
سود خود را با افزایش درآمدها بهبود میبخشند ،برخی شرکتها این کار را از طریق کاهش
هزینهها به انجام میرسانند .آنها هزینههای خود را از طریق سرمایهای کردن بیش از حد هزینه-
هایی که باید حساب سود و زیان را تحت تأثیر قرار دهند و همچنین ،از طریق مبالغ مستهلك شده
برای دورههای طوالنی ،کاهش میدهند .در برخی موارد ،تعیین مخارجی که باید سرمایهای شوند،
کار آسانی نیست و از این رو ،توصیه میشود که برای تعیین این موضوع ،قضاوت حرفهای به کار
گرفته شود .به عنوان نمونههایی از این نوع اقالم ،میتوان به هزینههای ارتقای نرمافزار ،هزینه
تبلیغات و هزینههای توسعه اشاره کرد .زمانی که یك هزینه ،سرمایهای میشود ،دارایی را به وجود
می آورد که باید طی عمر مفید خود مستهلك گردد ،بنابراین تأثیر آن بر سود ،مثبت است.
همچنین ،روش دیگر برای کاهش هزینهها و افزایش سود ،بهکارگیری دورههای استهالک
طوالنیتر برای هزینههایی است که قبالٌ سرمایهای شدهاند.
پ) گزارشگری نادقیق داراییها و بدهیها :داراییهایی مانند دریافتنیها ،موجودیها و سرمایه-
گذاریها که مستهلك نمیشوند در این گروه قرار میگیرند .با برآورد بیش از واقع میزان وصول
دریافتنیها ،یك هزینه عملیاتی کاهش مییابد .همچنین ،این احتمال وجود دارد که یك زیان به
تعویق افتد؛ مثالً در مورد سهام یا سرمایهگذاری ،شرکتها در نتیجه قیمت بازار کمتر ،ارزش خود
را از دست نمیدهند .همچنین ،ارائه کمتر از واقع بدهیها نیز در این گروه قرار میگیرد.
ت) خالقیت در حساب سود و زیان شامل ارائه سطوح مختلف اجزای درآمد ،با تمرکز بیشتر بر
طبقهبندی عناصر سود و زیان میباشد .به عنوان مثال ،شرکتها میتوانند در گروه «سایر درآمدها»
یا یك هزینه جاری عملیاتی که غیرمترقبه است ،از مزیتهای زیادی برخوردار گردند .نتیجه چنین
روشهایی ،سود جاری باالتر بدون تحت تأثیر قرار گرفتن کل سود خالص میباشد.
ث) مسائل مربوط به گزارشگری جریانهای نقدی :صورت جریان وجوه نقد ،تغییرات در وجوه
نقد را به پنج قسمت ،تقسیم میکند :جریان وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی ،بازده
سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی ،مالیات بر درآمد ،فعالیتهای سرمایهگذاری و
تأمین مالی .با در نظر گرفتن اهمیت جریان وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی ،هر چه سطح
آنها باالتر باشد ،توان شرکت برای ایجاد سود پایدارتر ،بیشتر است.برای افزایش جریان وجوه نقد
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حاصل از فعالیتهای عملیاتی ،شرکتها میتوانند مخارج عملیاتی را به عنوان یکی از اقالم
مربوط به طبقات دیگر ،طبقهبندی نمایند .به طور مشابه ،ممکن است گروهی از فعالیتهای مربوط
به سایر طبقات ،به عنوان اقالم عملیاتی طبقهبندی گردند .چنین اعمالی ،کل تغییرات جریانهای
نقدی را تغییر نخواهد داد .به عنوان مثال ،شرکتهایی که هزینههای توسعه نرمافزار را سرمایهای
میکنند ،مبالغ سرمایهای شده را به عنوان پرداختهای مرتبط با فعالیتهای سرمایهگذاری و نه
فعالیتهای عملیاتی ،گزارش خواهند کرد .بر این اساس ،شرکتی که سهم بیشتری از هزینهها را
سرمایهای میکند ،نسبت به شرکتی که تمام هزینههای توسعه نرمافزار را به هزینه دوره منظور می-
کند ،جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتری گزارش خواهد کرد.

علل به وجود آورنده حسابداری ساختگی
مباحث حسابداری ساختگی ،عمدتاٌ بر تأثیرگذاری آن بر تصمیمگیری سرمایهگذاران در بازار
سرمایه ،متمرکز شده است ( . )Blakeet al.,9882اوکوی و آالئو (، )5229از بین دالیل اصلی
دستکاری حسابها به موارد زیر اشاره میکنند:
هموارسازی سود (دستیابی به یك روند رشد باثبات)  :عموماًشرکتها،گزارشگری یك
روندباثبات رشدسودرابه وضعیت پرنوسان سود،ترجیح میدهند .آنها ازطریق زائد وبی-
موردکردن 68ذخایر برای بدهیها و در مقابل ارزش داراییها در سالهای خوب ،به این مهم،
دست می یابند تا این ذخایر بتوانند کاهش داده شوند و در نتیجه ،سود گزارش شده در سالهای
بد ،بهبود یابد .استدالل مطرح شده ،این است که این یك معیار در مقابل

کوتاهمدتگرایی22

قضاوت در مورد یك سرمایهگذاری بر اساس بازده کسب شده در کوتاهمدت است .همچنین ،این
رویه از باالرفتن بیش از حد انتظارات در سالهای خوب به گونهای که شرکت ،بعداً قادر به
پاسخگویی به آنها نباشد ،جلوگیری میکند .از این رو ،اگر شرایط تجاری یك کسب و کار
خاص ،در حقیقت ،بیثبات باشد ،سرمایهگذاران حق دارند که از این موضوع آگاه گردند.
هموارسازی سودممکن است تغییرات بلندمدت روند سودرا مخفی نگهدارد .درکشورهایی که
دارای سیستم حسابداری بسیار محافظهکارانهای هستند ،تأثیر هموارسازی سود میتواند به طور
خاص مشاهده گردد؛ چرا که سطح باالی ذخایر انباشته شده ،گویای این واقعیت است .بلیك و
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همکاران ( ، )9882یك نمونه آلمانی را مورد بحث قرار میدهند .نوع دیگری از

غرضورزی29

که برخی اوقات ،حسابشویی25نیز نامیده میشود ،زمانی رخ میدهد که یك شرکت دچار زیان
زیادی میشود و به دنبال این هدف میافتد تا میزان زیان گزارش شده خود را در آن سال به
حداکثر برساند تا از این رهگذر ،سالهای آتی را به صورتی مطلوبتر به نمایش بگذارد.
 .9محقق ساختن پیشبینیهای انجام شده :نوع دیگرهموارسازی سود ،عبارت است از دستکاری
سود به منظور دست یافتن به پیشبینیهای انجام شده .فاکس ( )9889به بیان این موضوع
میپردازد که چگونه رویههای حسابداری در شرکت مایکروسافت 21در چارچوب قوانین
عادی حسابداری طراحی شدهاند تا سود گزارش شده با پیشبینیهای سود ،تطابق داشته باشد.
زمانی که مایکروسافت اقدام به فروش یك نرمافزار میکند ،بخش عمده سود برای پوشش
هزینههای بالقوه پشتیبانی از مشتری و ارتقای نرمافزار در سالهای آتی ،به تعویق انداخته می-
شود .این رویه کامالً قانونی و بسیار محافظهکارانه به این معنی است که پیشبینی سود آینده،
بسیار آسان است.
 .5پرت کردن حواس استفادهکنندگان در زمان افشای اخبار ناخوشایند :ممکن است مدیران
شرکت ،یك تغییر رویه حسابداری که منجر به افزایش سود میشود را برای پرت کردن
حواس استفادهکنندگان صورتهای مالی نسبت به اخبار ناخوشایند ،حفظ نمایند؛ به این معنی
که برخی تغییر رویه های حسابداری را به عنوان برگ برنده در دست خود نگه دارند تا زمانی
که اخبار ناخوشایندی از شرکت افشا میگردد ،آن طور که باید ،توجه سرمایهگذاران را به
خود جلب نکند.
 .1افزایش قدرت تأمین مالی :ممکن است حسابداری ساختگی به حفظ یا ارتقای قیمت سهم
یك شرکت از طریق کاهش سطح ظاهری استقراضها کمك کند .در نتیجه ،وجهه شرکت
به گونهای نشان داده میشود که گویی کمتر مستعد ریسك بوده و همچنین روند ظاهری
خوبی از سود به نمایش میگذارد .این میتواند به شرکت کمك کند تا سرمایه خود را از
محل صدور سهام جدید افزایش دهد ،سهام خود را در مزایدههای تحت کنترل خود 26عرضه
کند ،و در مقابل اعمال کنترل سایر شرکتها مقاومت کند ( . )9891Griffiths,
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 .6بهرهگیری از اطالعات درونسازمانی :اگر مدیران در رابطه با سهام شرکت خود ،درگیر
معامالت درونسازمانی شوند ،میتوانند از حسابداری ساختگی برای به تأخیر انداختن افشای
اطالعات ،استفاده کنند تا از این طریق ،فرصت خود را برای استفاده از مزایای اطالعات
درونسازمانی تمدید کنند.
الزم به ذکر است که در یك بازار کارا ،تحلیلگران نباید فریفته انتخاب ظاهری رویههای
حسابداری گردند .در حقیقت ،یك تحلیلگر باهوش ،ابزارهای افزاینده سود در حسابداری را به
عنوان عالئم احتمالی ضعف،تلقی خواهد کرد .دلیل دیگر حسابداری ساختگی ناشی از این مسئله
است که شرکتها در معرض انواع گوناگونی از حقوق قراردادی ،تعهدات و محدودیتهایی
هستند که مبتنی بر مقادیر گزارش شده در حسابها میباشند.

اصول اخالقی حسابداران و حسابداری ساختگی
حسابداران میتوانند دانش خود از قوانین حسابداری را برای دستکاری ارقام گزارش شده در
حسابهای یك واحد تجاری به کار گیرند .عبارت «حسابداری ساختگی» به گونهای وسیع برای
توصیف تکنیكهای حسابداری پذیرفته شدهای استفاده میشود که به شرکتها اجازه میدهند تا
نتایج مالی را طوری گزارش کنند که ممکن است به طور دقیق ،محتوای فعالیتهای تجاری آنها
را نشان ندهند .. .حسابداری ساختگی به عنوان مترادفی برای «حسابداری گمراهکننده »22تلقی
میشود ( . )Usureluet al.,5292دیدگاهی در رابطه با «مهندسی حسابداری »21و در عین حال،
پیچیدهترین دیدگاه که توسط ناصر ( )9881مطرح شده است ،آن را به صورت زیر بیان میکند:
فرآیندی که ازطریق آن،بافرض وجودبرخی خألها در قوانین ،ارقام حسابداری مورد دستکاری
قرار میگیرند و با استفاده از مزیت انعطافپذیری ،آن دسته از فعالیتهای اطالعاتی و اندازهگیری
انتخاب می شوند که به تبدیل آن ارقام از آنچه باید باشند به آنچه مد نظر مدیریت است ،کمك
کنند؛ و
فرآیندی که از طریق آن ،معامالت به گونهای سازماندهی میشوند که در نهایت ،منجر به ایجاد
نتایج حسابداری مورد نظر و مطلوب گردند.
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عموماً ،حسابداری ساختگی به عنوان یك عمل منفی و بد ،تلقی میشود که به منظور ارائه
صورتهای مالی به گونهای طراحی شده است تا پاسخگوی برآوردهسازی الزامات مدیران که در
ارتباط با عملکرد و وضعیت مالی شرکت قرار میگیرند ،باشد .از این رو ،صورتهای مالی به جای
این که مصداق یك گزارشگری درست باشند ،تصویری گمراهکننده از عملکرد شرکت هستند
(. )Balaciu& Pop, 2008

 .9روشهای حسابداری ساختگی ،بسیار قابل توجه هستند؛ چرا که آنها روشهایی هستند که
با وجود پیاده شدن در چارچوب استانداردهای پذیرفته شده حسابداری ،در بسیاری از موارد
به عنوان روشهایی گمراهکننده نشان داده شدهاند (. )Metcalf, 1977
طبق استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره  9با عنوان «گزارشگری صورتهای مالی» ،به
منظور ارائه اطالعات مالی درست ،شرایط زیر باید در نظر گرفته شود:
 رعایت مفاداستانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی؛
 امکان انحراف از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،در صورت عدم دستیابی به
اطالعات درست طبق مفاد استانداردها؛ و
 گزارشگری اطالعات اضافی به منظور ارائه یك تصویر کامل از معامالت و رویدادها.
مطابق با منطق

ارسطو ،29مله29

( )5222اذعان میدارد که رفتار اخالقی یك فرد در حسابداری،

همانند سایر فعالیتهای انسانی ،به موارد زیر بستگی دارد:
.5

حساسیت اخالقی که می توان آن را به عنوان چگونگی درک بعد اخالقی یك موقعیت
توسط یك فرد ،توصیف کرد .انسان ،برای درک نیازهای سایر افراد ،توان و ظرفیت
مشخصی دارد .هر یك از ما در مواجهه با موقعیتهای خاص ،احساسات گوناگونی شامل
ترحم ،اتحاد و انسجام ،همدردی برای یك حادثه غمانگیز ،و سایر احساسات اخالقی دیگر
را تجربه میکنیم .در حسابداری نیز ،یك فرد میتواند تشخیص دهد که یك عمل ممکن
است به نفع یا به ضرر برخی افراد باشد .اما در کنار این احساسات ،احساسات دیگری چون
طمع ،غرور و یا حتی ترس وجود دارند که میتوانند نسبت به احساسات مرتبط با رفتارهای
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خوب ،قویتر عمل کنند .همچنین ،احساسات میتوانند منجر به رفتارهای کامالً احساساتی
شوند که ممکن است درستی آن رفتارها نیز زیر سؤال باشد.
.1

قضاوت اخالقی،یا صالحیت قضاوت در رابطه با این که کدام مورد از نظر اصول اخالقی،
قابل پذیرش است و کدام مورد ،قابل پذیرش نیست و همچنین توان قضاوت در رابطه با
درستی نیت انجام یك کار است .رفتار خوب ،مستلزم سنجش و تصمیمگیری برای انجام
یك عمل است .انجام قضاوتهای اخالقی درست ،نسبت به اتخاذ یك تصمیم خوب،
اولویت دارد .در مرحله سنجش و ارزیابی ،دانش کاربردی و مفید ،28نقش بسزایی ایفا می-
کند .این دانش از طریق در نظر گرفتن اصول جامع و فراگیر و شرایط مرتبط در هر موقعیت،
استدالل کامالً اخالقی را در خود میپروراند .به عالوه ،فضیلتهای اخالقی مرتبط دیگری
در حسابداری ،مانند عینیگرایی ،12بیتعصبی ،19بصیرت و بینش 15و زیرکی 11میتوانند به
صورت ترکیبی در درون دانش کاربردی در نظر گرفته شوند.

.6

انگیزش اخالقیکه به عنوان تمایل به انجام عمل اخالقی ،ارجح دانستن ارزشهای
اخالقی (خوبیهای انسانی) نسبت به سایر ارزشها ،و در نظر گرفتن مسئولیت فردی برای
ایجاد نتایج اخالقی ،تلقی میشود .اغلب اوقات ،انگیزش اخالقی ،نیروی محرک انجام
قضاوت های اخالقی خوب است ،اما نقش بسزایی در انتخاب عمل درست و انجام آن ایفا
میکند .از آنجا که دانش کاربردی و فضیلتهای اخالقی موقتی ،16انگیزشی دائمی برای
درست عمل کردن ایجاد میکنند ،میتوان نتیجه گرفت که انگیزش اخالقی را نیز پرورش
میدهند.

.2

فضیلتهای اخالقی یا رفتارهای دائمی و قدرت درونی برای رفتار
اخالقی:در میان این فضیلتها ،آنهایی که به طور خاص به حسابداری مربوط میشوند
عبارتند از بیطرفی ،12تمامیت ،11واقعیتگرایی ،19صداقت ،19وفاداری ،18انصاف ،92قابل
اعتماد بودن ،99خدمترسانی برای رفاه عموم ،95قدردانی 91و خیرخواهی .96شجاعت،92
پشتکار ،91جدیت ،99تالش ،99اراده تخصصی و حرفهای شدن ،98تواضع ،92و سایر فضایل
فردی99است که به غلبه نمودن بر مقاومت درونی کمك میکنند تا به آنچه یك فرد باید
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انجام دهد ،جامه عمل بپوشند .همان طور که گفته شد ،دانش کاربردی ،ظرفیتی را برای
درک معانی درست هر یك از فضایل اخالقی فراهم میکند.

حسابداری ساختگی و خالقیت
از آنجا که اصطالح حسابداری ساختگی ،برگردان عبارت « »Creative Accountingمیباشد،
شاید این سؤال به ذهن خطور کند که آیا این عنوان ،ارتباطی با «خالقیت و نوآوری» در
حسابداری دارد یا خیر .در این راستا ،استالووی و برتون ( )5222بیان میدارند که حسابداری
ساختگی به گونهای که از دیدگاه حرفهای مطرح میشود ،تقریباً هیچ ارتباطی با «خالقیت» ندارد.
به عنوان مثال ،حتی دوازده تکنیك لیست شده در کتاب بحثبرانگیز اسمیت (( )9885شامل
حسابداری حقوق بازنشستگی ،سرمایهای کردن هزینههای خاص یا حسابداری عالئم تجاری)
بیشتر به گزینههای جایگزین حسابداری مربوط میشوند تا به خالقیت و نوآوری.
اخیراً ،ناصر ( ، )9881با وجود این که یك تجزیه و تحلیل تاریخی بسیار جالب از مفهوم
حسابداری ساختگی ارائه میدهد ،با موضوعاتی بسیار کالسیك برخورد میکند .از جمله این
موضوعات کالسیك ،میتوان به حسابداری سرمایهگذاریهای کوتاهمدت و حسابهای دریافتنی،
حسابداری موجودیها ،حسابداری داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود و حسابداری
بدهیهای بلندمدت اشاره نمود.
به طور خالصه ،بین حسابداری ساختگی و وجود انتخابهای حسابداری متعدد که همیشه شناخته
شده هستند ،یك سردرگمی شدید وجود دارد و ممکن است این دو با هم اشتباه گرفته شوند .این
انتخابها مبتنی بر گزینههای واقعی و همچنین مبنی بر آزادی نسبی مرتبط با ارزیابی آنها می-
باشند.زمانی حسابداری ،خالقانه خواهد بود که یك نوآوری قانونی ،اقتصادی یا مالی بدون وجود
هر گونه استاندارد حسابداری برای کنترل آن ،صورت میگیرد .هر چند ،خأل ایجاد شده توسط
استانداردهای حسابداری ممکن است منجر به معکوس شدن این استدالل شود؛ به این صورت که
یك عملیات (تمهیدات) قانونی یا مالی ممکن است به خاطر تأثیر آن بر صورتهای مالی،
سازماندهی شود .یك نمونه خوب از چنین عملیاتی میتواند ابطال اصل 95باشد ( Stolowyand

 . )5222 ،Breton,در این رابطه ،پاسکوالینی و

کسل91

( )9881از عبارت «خالقیت مالی با

اهداف حسابداری» استفاده نمودهاند .برخی نویسندگان از عبارت «مدیریت ترازنامه» استفاده
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کردهاند که برای مثال ممکن است در پاسخ به احساس نیاز به کاهش نسبت بدهی به حقوق
صاحبان سرمایه صورت گیرد (مانند . )Black et al., 9889این نویسندگان ،مطالعهای را به
منظور توسعه تحقیقات قبلی در رابطه با تجدید ارزیابی داراییها انجام دادند که حاکی از آن بود
که شرکتهای بریتانیایی که داراییها را تجدید ارزیابی میکنند از نظر نسبت بدهی به حقوق
صاحبان سرمایه ،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نقدینگی ،متفاوت از شرکتهایی هستند که
تجدید ارزیابی داراییها را انجام نمیدهند .آنها دریافتند که تفسیر نتایج به دست آمده ،بسیار
مشکل است.

نتیجه گیری
به نظر میرسد ،همان طور که در ابتدا در ادبیات آکادمیك بریتانیا از عبارت «حسابآرایی» برای
توصیف پدیده حسابداری ساختگی استفاده شده است ،این جایگزین چندان بیارتباط با
حسابداری ساختگی نبوده و تا حدی بتواند حق مطلب را ادا کند .اما بر اساس مطالعات صورت
گرفته در این حوزه ،میتوان پدیده حسابداری ساختگی را به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهدافی
خاص که بیشتر متمایل به اهداف مدیریت است ،دانست که سعی بر آن دارد تا با حرکت در
چارچوب استانداردهای حسابداری و سایر قوانین مربوطه ،آن تصویری از واحد تجاری را ارائه
نماید که مورد نظر تهیهکنندگان صورتهای مالی است ،حتی اگر به قیمت گمراهکنندگی استفاده-
کنندگان صورتهای مالی تمام شود .از این رو است که بیشتر جنبه منفی و غیراخالقی این پدیده
بروز مییابد و در سیر تکاملی مطالعات انجام شده ،این موضوع ،محور اصلی بحث آنها را تشکیل
میدهد.
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