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چکیده
تقلب يکی از مهمترين موضیوعاتی اسیت که در حسیابداری و حسیابرسیی صیورتهای مالی مطرح
می شود .هدف پژوهش ،ک شف تقلب با ا ستفاده از مدل تعديل شده بنیش و شنا سايی ن سبتهای مالی
حسییاس به تقلب اسییت .از نظر شیییوه جمعآوری دادهها ،پژوهش توصیییفی از نوع تحلیل رگرسیییون
میباشد .ابتدا از بین  150شرکت با استفاده از مدل تعديل شده بنیش ،شرکتهای متقلب شناسايی و از
شرکتهای غیر متقلب تفکیک شده و از بین نسبتهايی که تحقیقات انجام شده قبلی معرفی نمودهاند،
 25نسیییبت مالی انتخاب شیییده و پس از اجرای آزمون کولموگروف-اسیییمیرنوف 10 ،نسیییبت مالی
شییرکتهای متقلب و غیرمتقلب تعیین شییده اسییت .پس از اجرای مدل رگرسیییون در سییه مرحله ،نتايج
نشان میدهند ،نسبت فروش به مجموع دارايیها و نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارايیها دو
نسییبت مالی حسییاس به تقلب هسییتند .اين مدل در طبقه بندی نمونه موردنظر در اين تحقیق از نرخ دقت
کلی  69/1در صد برخوردارا ست .در نتیجه اين مدل نقش اثربخ شی درک شف تقلب صورتهای مالی
داشته است.
واژههای کلیدی :تقلب ،گزارشگری مالی متقلبانه ،مدل تعديل شده بنیش ،نسبتهای مالی
طبقهبندی موضوعی1M42 :

10.22051/jera.2018.15993.1713 :DOI
 استادیار گروه حسابرسی ،دانشگاه خاتم ،ایران.)norahimian@yahoo,com(،
 کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه قم ،ایران(،نویسنده مسئول).)Hajiheydari2020@yahoo.com( ،
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مقدمه
افزايش شمار تقلب در گزار شگری مالی و موارد تجديد ارائه صورتهای مالی که اغلب با
ورشییکسییتگی شییرکتهای بزرگ درآمیخته ،نگرانیهايی را درباره کیفیت گزارشییگری مالی
برانگیخته اسییت .به همین دلیل پیشییگیری يا کشییف تقلبهای بااهمیت در گزارشییگری مالی
همواره مورد توجه سیییرمايهگذاران ،قانونگذاران ،مديران و حسیییابرسیییان بوده اسیییت( .خانی،
 )1386ورشکستگی ،تقلب و عدم موفقیت شرکتها ،همواره مسئلهای پیچیده و در خورتوجه
بوده ا ست .در دنیای کنونی ،تمايالت نامحدود بشر در مقابل منابع محدود اقتصادی قرارگرفته
ا ست .ظهور و سقوط هر پديدهای ري شه در نیازهای واقعی و منطقی جوامع ان سانی دارد .ظهور
ح سابر سی تقلب ،در عر صه خدمات حرفهای نیز نمیتواند از اين قاعده م ستثنی با شد .درع صر
حاضییر ،پیشییرفت فنآوری و تغییرات گسییترده در محیط تجاری ،موجب ايجاد شییتاب فزاينده
ایدر اقت صاد شده ا ست و به علّت رقابت روزافزون مو س سهها ،د ستیابی به درآمد مورد انتظار
نیزمحدود شیییده اسیییت؛ بنابراين زمینه بروز تقلب ،روزبهروز افزايش میيابد .بر خالف سیییاير
زمینههای پژوهش مانند پیشبینی ورشیییکسیییتگی يا درماندگی مالی ،پژوهش اندکی در رابطه
بابکارگیری مدلی برای کشف تقلب انجام شده است (کرکوز و همکاران.)2007 ،
وجود خالء تحقیقاتی در زمینه تقلب و اهمیت اين مو ضوع و روشهای پی شگیری و ک شف
آن از انگیزههای شیییکل گیری اين پژوهش بوده اسیییت .اين بررسیییی درک ما را از تقلبهای
صیییورت های مالی و روش های کشیییف تقلب افزايش میدهد .در واقع در اين تحقیق برخی
عوامل و روشها بیان میشییوند که بر کشییف تقلب موثر بوده و عمل تقلب را تحت تأثیر قرار
میدهد .انتظار میرود تحقیق حاضیییر به مديران و حسیییابرسیییان در اين زمینه کمک کند تا با
درکی بهتر از روشهای آماری کشیف تقلب صیورتهای مالی ،در جايگاه بهتری قرار بگیرند
و راهحلهای ممکن برای کمتر سییاختن صییورتهای مالی متقلبانه را بررسییی کنند و در نتیجه
گزارشهای مالی قابل اتکايی توسط مديران در اختیار افراد ذينفع قرار بگیرد.
در اين بررسی با استفاده از مدل بنیش تعديل شده شرکتهای متقلب و غیر متقلب شناسايی
و همچنین ن سبتهای مالی ح ساس به تقلب ،مورد برر سی قرار گرفته ا ست .ن سبتهای مالی به
عنوان شییاخصهايی از تقلب در نظر گرفته شییدند .سییپس با اسییتفاده از رگرسیییون لجسییتیک
نسبتهای مالی حساس به تقلب شناسايی شده است .با اين حال ،اين تنها به عنوان نقطه شروع
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بررسی است و تحقیقات بیشتر برای شناسايی فعالیتهای متقلبانه شرکتها مورد نیاز است ،اما
برای بهبود عملیات شرکت و شناسايی روشهای کشف تقلب ،کاربرد دارد .دراين پژوهش به
دنبال کشییف نسییبتهای مالی حسییاس به تقلب با اسییتفاده همزمان از مدل تعديل شییده بنیش و
رگرسیون نسبتهای مالی هستیم در حالیکه تا کنون کشف تقلب صورتهای مالی با استفاده
همزمان از مدلهای مذکور در شرکتهای پذيرفته شده در بورس ،انجام نشده است.
مبانی نظری
"تقلب" هر اقدام يا حذف اقدام عمدی طراحی شیییده اسیییت که به منظور فريب ديگران
صییورت میگیرد و باعث میشییود قربانیان دچار زيان شییده يا عامالن آن ،منافعی را به دسییت
آورند( .استانداردهای حسابرسی ،بخش  ،240بند.)4
طبقهبندیهای مفهومی مختلفی برای سازماندهی خطرات تقلب سازمان وجود دارد .گزارش
انجمن بررسی کنندگان خبره تقلب در مورد اختالس و تقلب کارکنان ،خطرات تقلب را به سه
گروه عمده گزارش مالی متقلبانه ،سیییوء اسیییتفاده از دارايی و فسیییاد مالی ،طبقهبندی مینمايد.
گزارشیییگری مالی متقلبانه ،به ارائه نمودن نادرسیییت و عمدی واقعیت به منظور محروم کردن
يک شخص از دارايی با ارزش ا ست .تقلب آگاهانه که مديريت آن را مرتکب شده ،از طريق
صورتهای مالی گمراه کننده از لحاظ محتوا به سرمايه گذاران و ب ستانکاران زيان میر ساند
(الیت و ويلهنگام .)1980 ،سوءا ستفاده از دارايیها شامل دارايیهای مشهود (مانند وجه نقد يا
موجودی مواد و کاال) و نا مشهود (مالکیتهای معنوی ،محصول محرمانه يا اطالعات مشتری)
میتوانند توسط کارکنان ،خريداران يا تامین کنندگان مورد سوء استفاده قرار گیرد .فساد مالی
نیز شامل :پرداخت ر شوه و انعام مخفیانه به شرکتها ،ا شخاص خ صو صی و ماموران دولتی،
دريافت رشییوه ،زيرمیزی و انعام مخفیانه و همدسییتی و مسییاعدت با ديگران (مانند مشییتريان و
تامین کنندگان) برای انجام تقلب ،میباشد( .رحیمیان)1389 ،
که در اين پژوهش به برر سی تقلب صورتهای مالی پرداخته شده ا ست .بی شتر تقلبهای
صییورتهای مالی ،ويژگیهای مشییترک دارند و معموال با يکی از روشهای زير يا ترکیبی از
آنها صورت میگیرند:
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تقلب از طريق شیییناسیییايی نادرسیییت درآمدها :درآمدها و حسیییابهای دريافتنی از جمله
حسیابهايی هسیتند که آسیانتر و بیشیتر در تقلب مربوط به صیورتهای مالی مورد دسیتکاری
قرار میگیر ند .تق لب از طريق درآ مد ها امری عادی اسییییت چرا که در بسییی یاری از موارد،
جايگزينها و گزينههای قابلقبولی برای شیناسیايی نادرسیت و جعلی درآمدها وجود دارد و به
همین سیییبب ،شیییرکتها عالقه بیشیییتری به اسیییتفاده از اين روش برای ارتکاب تقلب دارند.
دستکاری سود خالص با استفاده از حساب درآمد و حسابهای دريافتنی بسیار آسان است.
تقلب از طريق حسیییاب موجودی کاال و بهای تمامشیییده کاالی فروشرفته :اين نوع تقلب
يکی ديگر از موارد تقلب در صییورتهای مالی اسییت که با مديريت بر موجودی کاال و بهای
تمام شییده کاالی فروشرفته اتفاق میافتد .برای مثال ،شییرکت موجودی پايان خود را بیش از
واقع بیان نمايد.
تق لب از طريق ب یان بیشیییتر از واقع دارايی ها :دارايی ها را میتوان از راه های مختلفی بیش
ازواقع ب یان کرد که معمولترين اين راه ها ع بارت ند از :حذف نکردن دارايی هايی که ارزش
آنها به علّت آسیییبديدگی از بین رفته اسییت .سییرمايه محسییوب کردن مخارجی که بايد به
حساب هزينه برده شوند .مستهلک نکردن دارايیهايی که سالها مورد استفاده قرار میگیرند.
اسییتفاده نادرسییت از اقالم خارج از ترازنامه :اقالم خارج از ترازنامه که اغلب برای مديريت
مواردی چون ريسییییک اعت باری ،تامین مالی ،بازار و ن قدينگی و در قرارداد های ا جاره و
فعالیتهای تحقیق و تو سعه مورد ا ستفاده قرار میگیرند ،ممکن ا ست از طريق انتقال دارايیها
و بدهیهای پنهان در شرکتهای مختلف و در سالهای مختلف ،موجب تقلب در صورتهای
مالی شییوند .تقلب از طريق افشییای ناکافی :افشییای ناکافی شییامل افشییای صییورتهای مالی
گمراهکننده وغیرشفاف و بدون افشا ،آثار با اهمیت اقالم مندرج در صورتهای مالی است .به
عبارتی ،مديريت يا حذف برخی از واقعیتهای با اهمیت در صییورتهای مالی که درصییورت
افشا ممکن است تصمیمگیری استفادهکنندگان را تحتتأثیر قرار دهند ،زمینه ارتکاب تقلب را
فراهم میکند.
تقلب از طريق دسییتکاری در بدهیها :يکی از راههای دسییتکاری بدهیها ،تجديد سییاختار
نامناسیییب و اسیییتفاده از ابزار ذخیرهگیری برای بدهیها اسیییت .ايجاد حسیییاب ذخیره ،خواه به
منظورادغام يا تجديد سییاختار ،دعاوی حقوقی و يا سییاير عوامل ،معموال باعث ايجاد حسییاب
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هزينه ،بدهی و يا دارايی کاهنده در دفاتر شییرکت میشییود .اگرچه ايجاد حسییاب ذخیره برای
جلوگیری از انتقال نادرسییت هزينهها در سییالهای مختلف (رعايت اصییل تطابق) ،ابزاری مفید
محسیییوب میشیییود؛ ولی متاسیییفانه شیییرکتها بهطور نادرسیییتی از اين ابزار جهت مديريت
درآمدهای خود اسیییتفاده میکنند؛ به اين صیییورت که معموال ذخیرههای مازاد به عنوان هزينه
غیر عملیاتی تلقی و در دورههای مالی بعدی از سییود عملیاتی کسییر میشییود .از سییوی ديگر،
معکوس کردن حساب ذخیره باعث ايجاد سود خالص میشود که برای جبران کسری درآمدها
مورد استفاده قرار میگیرد.
در سیییال های اخیر مجامع حرفهای به ارائه راهکارهايی برای پیشیییگیری و کشیییف تقلب
صورتهای مالی توجه زيادی کردهاند .اولین بار در سال  1988هیئت استانداردهای حسابرسی،
اسیتاندارد حسیابرسیی شیماره  53را با عنوان «مسیئولیت حسیابرسیان در کشیف و گزارشیگری
اشتباهات و تخلفات» ،منتشر کرد که در سال  1997استاندارد شماره  82با عنوان ارزيابی «تقلب
صورتهای » مالی جايگزين آن شد و در نهايت در سال  2002استاندارد حسابرسی شماره 99
با انجام برخی اصالحات و اضافات ،با همان عنوان ،جايگزين استاندارد شماره  82شد .در ايران
نیز در سال  1377با انتشار استانداردهای حسابرسی ايران از سوی سازمان حسابرسی ،استاندارد
شییماره  24با عنوان « اشییتباه و تقلب» به اين موضییوع پرداخت؛ همچنین در قانون تجارت ايران
طبق ماده  ،232م سئولیت صحت صورتهای مالی بر عهده مديريت ا ست و گزارش هرگونه
تخلف و قصییور برعهده بازرس قرار دارد .با توجه به مباحث فوق ،توجه به تقلب ،پیشییگیری و
کشیییف آن به عنوان عاملی مؤثر در امنیت گزارشیییگری مالی از جانب مديريت سیییازمان و
حسابرس مستقل ضروری به نظر میرسد.
پیشینه پژوهش
صییفرزاده ( ،)1389با اسییتفاده از تحلیل الجیت توانايی نسییبتهای مالی در کشییف تقلب در
گزار شگری مالی را برر سی کردند .با ا ستفاده از تحلیل الجیت در دادههای مقطعی به برر سی
نقش دادههای حسییابداری در ايجاد الگو برای کشییف عوامل مرتبط با تقلب در گزارشییگری
مالی میپردازد .نمونه آماری پژوهش متشیییکل از  178شیییرکت ( 66شیییرکت متقلب و 112
شرکت غیرمتقلب) پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی  1383تا  1386است.
پس ازتجزيه و تحلیل 10 ،نسبت مالی به عنوان پیشبینی کننده بالقوه گزار شگری مالی متقلبانه
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معرفی شییدند .نتايج تحقیق حکايت از عملکرد مناسییب الگو در طبقهبندی شییرکتهای نمونه
داشت به گونهای که درصد صحت طبقهبندی الگو از 82/98درصد تجاوز نمود .همچنین نتايج
نشان داد که الگوی تحقیق ،توانايی کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد.
مهام و ترابی ( )1391در تحقیق خود به کمیسییازی خطر بروز تقلب در گزارشییگری مالی با
ا ستفاده از برخی شاخصهای مالی و غیر مالی درون سازمانی پرداختهاند که برای اين منظور از
اطالعات  50شرکت متقلب و غیر متقلب از سالهای  1384الی  1388با ا ستفاده از رگر سیون
لوجستیک استفاده کردهاند .نتايج نشان میدهد که مدل ارائه شده درسطح اطمینان معقول توان
کمیسازی تقلب در گزارشگری مالی را دارد.
طبق مطالعات اعتمادی و زلقی ( ،)1392دادههای صییورتهای مالی حسییابرسییی شییده ،اين
توانايی را دارند که هرگونه تقلب صیییورتهای مالی را کشیییف نمايند .دراين تحقیق ،تقلب
صورتهای مالی در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برخی
نسبتهای مالی مرتبط ،تشخیص داده شده است .نمونه آماری تحقیق شامل  68شرکت درقالب
 34شرکت دارای ن شانههای تقلب و  34شرکت فاقد ن شانههای تقلب ا ست .همچنین  9ن سبت
مالی به عنوان پیش بینی کننده بالقوه برای آزمون انتخاب شدهاند .از روش رگرسیون لجستیک
برای تدوين مدل برای شییناسییايی عوامل مرتبط با تقلب اسییتفاده شییده اسییت .اين مدل در طبقه
بندی صییحیح نمونه موردنظر در اين تحقیق از نرخ دقت 83/8درصیید ،برخوردار اسییت .نتايج
نشان میدهد که اين مدل ،نقش اثربخشی درکشف تقلب صورتهای مالی داشته.
بهنمیری و ملکیال ( )1394در مقاله "پیشبینی تقلب در صیییورت های مالی با اسیییتفاده از
نسییبتهای مالی" تعداد  181شییرکت را از سییال  1385الی  1392بررسییی کردند .برای برآورد
تقلب ،بندهای موجود در اظهار نظر حسییابرس مسییتقل شییرکتها طبقهبندی و با نظرسیینجی از
خبرگان اين بندها با اسیییتفاده از مدل AHPفازی رتبهبندی و در نهايت درصیییدهايی برای هر
سال شرکت اخت صاص داده شده ا ست .عالوه براين ،متنا سب با مبانی نظری ن سبتهای مالی
استخراج شد که در نهايت با استفاده از آزمونهای آماری  7نسبت سرمايه در گردش بهدارايی،
حسیییاب دريافتنی به فروش ،وجه نقد به بدهی جاری ،موجودی به دارايی جاری ،بدهی به
حقوق صییاحبان سییهام ،سییود ناخالص به دارايی و قدرمطلق تغییرات در نسییبت جاری انتخاب
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شدهاند .در نتیجه تحقیق ،با ا ستفاده از آزمون الجیت  64/ 04در صد مدل برآورد شده قابلیت
پیش بینی دارد.
کردسیتانی و تاتلی ( )1395مقاله ای با عنوان " پیش بینی دسیتکاری سیود :توسیعه يک مدل
"انجام دادند .پژوهش آنها درصیدد اسیت ضیرايب مدل دسیتکاری سیود بنیش را تعديل و بر
مبنای بهترين متغیرهای پیش بینی کننده ،مدلی بومی برای پیش بینی دسیییتکاری سیییود ،تدوين
نمايد .در اين راسیییتا ،دادههای  90شیییرکت تولیدی ( 990مشیییاهده) پذيرفته شیییده در بورس
اوراقبهادار تهران طی سالهای  1381-1391به کمک رويکرد تمايزی و الجیت برر سی شد.
يافتهها نشییان میدهد در سییالهای  1391محیط اقتصییادی ايران ،مدل اولیه بنیش نسییبت به مدل
تعديل شده بنیش ،قدرت خوبی برای شناسايی سطوح دستکاری سود ندارد .مدل تعديل شده
بنیش و مدلهای توسییعه يافته با رويکرد  75و  81درصیید ،قادر به شییناسییايی ،تحلیل تمايزی و
الجیت به ترتیب با دقت کلی  72درصیید شییرکتهای دسییتکاریکننده و غیردسییتکاریکننده
سود ه ستند .همچنین شواهد ن شان داد اطالعات ح سابداری برای پیش بینی د ستکاری سود،
مفید است.
طبق يافتههای کثلین کمینسیییکی ( )2004در مقاله ای با عنوان " آيا نسیییبتهای مالی قادر به
کشییف گزارشییگری مالی متقلبانه هسییتند "بین سییالهای  1982و  79 ،1999شییرکت متقلب بر
اسییاس اندازه شییرکت ،مدت زمان و صیینعت با شییرکتهای غیر متقلب ،هماهنگ هسییتند .با
ا ستفاده از طراحی هماهنگ ،تجزيه و تحلیل ن سبتها برای دوره  7ساله (به عنوان نمونه ،سال
تقلب  3+/-سال) روی  21نسبت انجام شده .به طور کلی 16 ،نسبت حائز اهمیت کشف شد .از
اين تعداد ،تنها  3ن سبت برای  3دوره زمانی با اهمیت بود .از  16ن سبت با اهمیت ،تنها  5ن سبت
در دوره قبل از سیییال وقوع تقلب معنیدار بوده اسیییت .با اسیییتفاده از تجزيه و تحلیل تفکیکی،
طبقهبندی نادر ست برای شرکتهای متقلب حدودا  58در صد تا  98در صد بوده ا ست .نتايج
شواهد تجربی از توانايی محدود ن سبتهای مالی برای شنا سايی يا پیشبینی گزار شگری مالی
متقلبانه حکايت میکند.
اومار و همکاران ( ،)2014در يک مطالعه موردی با اسیییتفاده از مدل بنیش و با اسیییتفاده از
تحلیل نسییبتهای مالی اقدام به شییناسییايی صییورتهای مالی متقلبانه پرداخته اسییت و آن را به
عنوان بهترين معیار معرفی کرده است.
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عبدل اريس و همکاران ( ،)2015در مطالعهای با عنوان "کشیف صیورتهای مالی متقلبانه با
استفاده از روشهای آماری" با توجه به اينکه آمارها نشان دادهاند که شرکتهايی با کارمندان
کمتر از  100نفر ن سبت به شرکتهای بزرگ ،موارد تقلب بی شتری را تجربه کردهاند ،آنها از
سیییه روش آماری به نام مدل بنیش ،نمره  Zآلتمن و نسیییبتهای مالی اسیییتفاده کردهاند .نتايج
نشییانداد که مناطق خطری وجود دارند که نیاز به بررسیییهای بیشییتری توسییط مديريت دارند.
همچنین در اين تحقیق ،ا ستقرار واحد ح سابر سی داخلی بهمنظور اطمینان ازعملکرد شرکت،
صحت گزارشگری مالی و تبعیت از مقررات ،پیشنهاد شده است.
تانگوت و کلکارنی ( ،)2015در مطالعهای با عنوان "کشیییف تقلب صیییورت های مالی با
اسیییتفاده از روش داده کاوی و تحلیل عملکرد" کاربرد دو روش داده کاوی با نام الگوريتم
«دسیییتهبندی کی» و « »MLFFرا ارائه دادند و به اين نتیجه رسییییدند که اطالعات موجود در
صورتهای مالی منتشرشده دارای شاخصهای متقلبانه هستند .عالوه بر اين ،تعداد نسبتا کمی از
نسیییبتهای مالی ،بهطور گسیییتردهای تعیینکننده نتايج طبقهبندی میباشیییند .همچنین ،آنها
نشاندادند که شبکه عصبی نسبت به هر دو الگويتم ديگر ،دقت باالتری را دارد.
کیانیاپیکن و همکیاران ( ،)2015در يیک تحقیق تجربی بیا عنوان « میدل کشیییف تقلیب
صییورتهای مالی بر مبنای نسییبتهای مالی » 40 ،مجموعه از صییورتهای مالی متقلبانه و 125
مجموعه از صورتهای مالی غیرمتقلبانه را بهمنظور مشخص کردن حساسترين نسبتهای مالی
نسیبت به تقلب و ارزش هر يک در نشیان دادن صیورتهای مالی متقلبانه را مورد بررسیی قرار
دادند .آنها از رگرسییون لجسیتیک اسیتفاده کردند .در اين تحقیق ،انگیزه مديران و کارمندان
برای انجام تقلب هم در نظر گرفته شییید .نتايج نشیییان دادکه در بیشیییتر موارد تقلب به اين دلیل
انجام میشییود که نشییان دهند شییرکت در حال رشیید اسییت و همچنین بهمنظور انجام تعهدات
اجباری در اين مطالعه  51نسبت مالی بررسی شد.
سوال تحقیق
پیشبینی تق لب يکی از راه های اسییییت که با اسیییت فاده از آن میتوان از فرصییییت های
سییرمايهگذاری بهصییورت مناسییب بهرهبرداری و از هدر رفتن منابع جلوگیری نمود .دوم اينکه
سرمايهگذار میتواند فر صتهای مطلوب سرمايهگذاری را از فر صتهای نامطلوب ت شخیص
دهد؛ در اين صورت مدلهای پیشبینی اهمیت خود را ن شان میدهند .با توجه به مطالب مطرح

پژوهشهای تجربی حسابداری ،سال هشتم ،شماره  ،31بهار 1398

55

شده در بیان مسئله ،اهمیت و اهداف پژوهش ،اين پژوهش در جستوجوی پاسخگويی به اين
پر سش ا ست که کدام يک از ن سبتهای مالی قادر به ک شف تقلب ه ستند اين تحقیق فر ضیه
ندارد .تحقیق فعلی ادامه دهنده تحقیق آقايان کردسیییتانی و تاتلی ( )1395با عنوان "پیشبینی
د ستکاری سود :تو سعه يک مدل" میبا شد .در تحقیق مذکور مطرح شده که مدل اولیه بنیش
در محیط اقت صادی ايران کارايی چندانی ندارد و بهجای آن مدل تعديل شده بنیش با دقت 76
درصد را معرفی مینمايند .بنابراين در اين تحقیق بهطور پیشفرض در نظر گرفته شده که مدل
تعديلشده بنیش قادر به شناسايی شرکتهای متقلب و تفکیک آنها از شرکتهای غیرمتقلب
میباشد.
روش پژوهش
از نظر هدف ،پژوهش کاربردی بوده و از نظر شیوه جمعآوری دادهها ،پژوهش تو صیفی از
نوع تحلیل رگرسیون میباشد .دادههای مورد نیاز تحقیق با استفاده از بانکهای اطالعاتی و نرم
افزارهای موجود از طريق گزارشها و صییورتهای مالی شییرکتهای پذيرفته شییده در بورس
اوراق بهادار تهران گردآوری شده است.
متغیرهای پژوهش
متغیرهای اين پژوهش به دو گروه مستقل و وابسته تقسیم می شوند که در ادامه به تشريح اين
متغیرهاپرداخته میشییود .متغیر وابسییته در اين تحقیق ،تقلب درصییورتهای مالی اسییت که از
ماهیت کیفی برخوردار بوده و دارای مقیاس سنجش ا سمی ا ست .دراندازه گیری اين متغیر ،به
شرکتهای متقلب عدد يک و به شرکتهای غیرمتقلب ،عدد صفر تخصیص داده میشود.
متغیرهای مسییتقل اسییتفاده شییده در اين تحقیق ،نسییبتهای مالی اسییت که از اقالم ترازنامه و
سیود و زيان شیرکتهای نمونه محاسیبه شیده اسیت .گفتنی اسیت که انتخاب نسیبتهای مالی
استفاده شده برای تجزيه و تحلیل بايد بر مبنای نظری و شواهد تجربی در اين زمینه باشد اما در
حال حاضییر چارچوب نظری قابل قبولی به منظور انتخاب نسییبتها برای تصییمیمگیری موجود
نیسیییت .در اين تحقیق برای انتخاب متغیرهای مسیییتقل از شیییواهد تجربی موجود در اين زمینه
ا ستفاده شده ا ست برای اين منظور ،مطالعات انجام شده قبلی دربارة مو ضوع ک شف تقلب در
گزارشیییگری مالی بدقت مورد بررسیییی قرار گرفت و مجموعهای از نسیییبتهای مالی در نظر
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گرفته شده که در تحقیقات قبل در کشف تقلب موثر واقع شدند و بهعنوان شاخصی از تقلب
معرفی شدهاند اين نسبتها در نگاره شماره ( )1ذکر شده است.
نگاره ( :)1متغیرهای مستقل
رديف

نسبتهای مالی

1

TD/TA

مجموع بدهی/مجموع دارائیها

2

CL/TA

بدهیهای جاری/مجموع دارائیها

3

TD/EQ

مجموع بدهی/حقوق صاحبان سهام

4

TD/FA

مجموع بدهی/دارائی ثابت

5

LTD/TA

بدهی بلندمدت/مجموع دارائی

6

LTD/EQ

بدهی بلندمدت /حقوق صاحبان سهام

7

CL/TL

بدهیهای جاری/مجموع بدهی

8

REC/SAL

حساب دريافتنی/فروش

9

INV+REC/TA

موجودی+حسابدريافتنی/مجموعدارائیها

10

INV/CL

موجودی /بدهیهای جاری

11

INV/TA

موجودی /مجموع دارائیها

12

INV/CA

موجودی /دارائیهای جاری

13

SAL/TD

فروش/مجموع بدهی

14

NP/SAL

سودخالص/فروش

15

NP/TA

سودخالص /مجموع دارائیها

16

SAL/TA

فروش/مجموع دارائیها

SAL/EQ

فروش/حقوق صاحبان سهام

18

SAL/FA

فروش/دارائیهای ثابت

19

CASH/TL

وجه نقد /مجموع بدهی

20

CASH/CL

وجه نقد /بدهیهای جاری

21

CASH/TA

وجه نقد /مجموع دارائیها

22

CASH/CA

وجه نقد /دارائیهای جاری

23

CA/TA

دارائیهای جاری/مجموع دارائیها

24

CA/CL

دارائیهای جاری /بدهیهای جاری

25

EQ/TA

حقوق صاحبان سهام /مجموع دارائی

17
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تحقیقات بهعمل آمده نشان میدهد که مديريت ممکن است صورتهای مالی را دستکاری
نمايد و وجود سیییطوح باالی بدهی احتمال صیییورتهای مالی متقلبانه را افزايش میدهد .برای
بررسی اين موضوع در فرآيند تحقیق از نسبتهای رديف  1تا  7استفاده شده است.
در مورد برخی اقالم صورتهای مالی نیز ،احتمال بی شتری برای د ستکاری تو سط مديريت
وجود دارد .اين اقالم شامل فروش ،حسابهای دريافتنی ،ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و
موجودی های مواد و کاال می باشیییند .ماهیت ذهنی قضیییاوت های مرتبط با اين حسیییاب ها،
ح سابر سی آنها را م شکلتر می سازد .مديريت قادر به د ستکاری ح سابهای دريافتنی ا ست.
حسابهای دريافتنی اضافی میتواند نمادی از فعالیت متقلبانه ناشی از ثبت فروش قبل از فرايند
تحصیییل درآمد باشیید .حسییابهای دريافتنی و موجودیها با قضییاوت ذهنی مربوط به برآورد
مطالبات مشیییکوک الوصیییول و و ذخیره کاهش ارزش موجودیها رابطه دارند .به دلیل وجود
قضاوت ذهنی در تعیین ارزش اين حسابها ،مديريت میتواند از اين حسابها به عنوان ابزاری
برای دسییتکاری صییورتهای مالی اسییتفاده نمايد .محققان دريافتند که حسییاب موجودیها و
حسابهای دريافتنی بترتیب در 22درصد و 14درصد موارد تقلب در نمونهها ،نقش داشتهاند .

بدينمنظور نسبتهای رديف  8و  9بررسی شده است.
بسیاری از محققان معتقدند که مديريت قادر ا ست موجودیها را د ستکاری نمايد و شرکت
به آسیانی قادر نیسیت فروش را با بهای تمام شیده کاالی فروش رفته ذیربط تطبیق دهد .بدين
ترتیب سیییود ناخالص و سیییود خالص افزايش پیدا خواهند کرد .نوع ديگر دسیییتکاری شیییامل
گزارش موجودیها به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش است .شرکتها ممکناست
اين انتخاب را داشته باشند که مبلغ واقعی موجودی ناباب را ثبت نکنند .برای تعیین میزان تقلب
در اين مورد ،نسبتهای رديف  10تا  ،13در نظر گرفته شده است.
گرايش به سییودآوری از طريق فراهم نمودن پايداری سییود ،منافع مدير را حداکثر مینمايد.
اين نگرش مبتنی بر انتظاراتی ا ست که مديريت را به حفظ يا بهبود سطوح گذ شته سودآوری
قادر میسییییازد .اگر اين انت ظار از طريق عملکرد واقعی مرتفع نشیییود آن گاه انگیزه تق لب در
صورتهای مالی ايجاد می شود .فهر ستی از عالئم ه شداردهنده در رديفهای  13تا  19مورد
برر سی قرار گرفته ا ست .ساير ن سبتهای برر سی شده نیز در رديفهای  19تا 25قرار دارند.
(اعتمادی .)1392 ،الزم به توضییییح اسیییت در تعیین نسیییبتهای مالی برای انجام اين تحقیق از
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ن سبتهای معرفی شده در تحقیقات داروکا و همکاران ( ،)1985اعتمادی ( )1392و صفرزاده
( )1389بهرهگیری شده است.
متغیر وابسیییته در اين تحقیق ،دو ارزشیییی (صیییفر برای شیییرکتهای غیرمتقلب و يک برای
شرکتهای متقلب) است لذا از رگرسیون لجستیک برای آزمون و شناسايی نسبتهای حساس
به تقلب استفاده شده است.
مدل بنیش تعدیل شده
مدل بنیش شامل ه شت متغیر ا ست و برای شنا سايی وقوع تقلب مالی و يا تمايل شرکت به
ارتکاب تقلب استفاده شده است.
M =0 /002 +0/665 TATA + 0/257 LVGI + 0/024 SGAI - 0/641DEPI +
0/190 SGI + 0/004 AQI – 0/032GMI + 0/061 DSRI

در مدل Score M ،امتیاز دسییتکاری سییود DSRI ،شییاخص روزهای فروش در مطالبات،
SGIشییاخص رشیید فروش AQI ،شییاخص کیفیت دارايیGMI ،شییاخص حاشیییه سییود
ناخالص DEPI ،شاخص هزينه ا ستهالک ،شاخص TATAمجموع اقالم تعهدی به مجموع
دارايیها ،شاخص هزينههای عمومی ،اداری و فروش SGAIو  LVGIشاخص اهرم مالی را
بیان میکند .در اين مدل نقطه انقطاع اين مدل  0/5به دسیییت آمد .بنابراين اگر امتیاز محاسیییبه
شده ) )M_Scoreبی شتر از  0/5با شد ،به احتمال زياد شرکت د ستکاری کننده سود ا ست.
شییاخص روزهای فروش در حسییابهای دريافتنی يا نسییبت مطالبات به فروش از رابطه ( )1به
دست میآيد:
(رابطه)1

𝑡𝑆𝐸𝐿𝐴𝑆𝑅𝐸𝐶𝑡/
𝑅𝐸𝐶 t − 1
/𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡 − 1

افزايش در شییییاخص مطییالبییات ( )RECبییه فروش ( )SALESمیتوانیید بییه دلیییل تغییر
درسیییاسییتهای اعتباری برای افزايش میزان فروش باشیید ،اما افزايش نامتناسییب در مطالبات
موجب بیش نمايی درآمد نیز میشود (بنیش.)1999 ،
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شاخص حاشیه سود ناخالص GMIاز رابطه ( )2به دست میآيد .اگر ( )GMIبزرگ تر از 1
باشد ،حاشیه ناخالص بسیار تنزل يافته است .ضعیف شدن حاشیه سود ناخالص به معنای عالمت
منفی از چشم انداز شرکت است و احتمال دستکاری سود را افزايش میدهد (بنیش.)1999 ،
(رابطه)2

SALES t 1  COGt 1 / SALES t 1
SALES t  COGt / SALES t

GMI 

در اين رابطه SALES ،فروش سییاالنه و  COGبهای تمام شییده کاالی فروش رفته اسییت.
شاخص کیفیت دارايی  AQIاز رابطه ( )3اندازهگیری میشود .اگر اين شاخص بزرگ تر از 1
باشییید ،شیییرکت به طور بالقوه هزينههای معوق و دارايیهای نامشیییهود را افزايش داده اسیییت.
بنابراين احتمال دسیییتکاری سیییود نیز افزايش میيابد (بنیش .)1999 ،در اين رابطه  ،CAجمع
دارايی جاری و  PPEاموال ،ماشین آالت و تجهیزات و  ASSETSمجموع دارايیهاست.
(رابطه )3

1  (CAt  PPE t ) / ASSETS t
1  (CAt 1  PPE t 1 ) / ASSETS t 1

AQI 

شاخص رشد فروش ( ،)SGIاز رابطه ( )4به دست میآيد .رشد فروش به تنهايی نشان دهنده
د ستکاری سود نی ست ،اما احتمال د ستکاری سود با افزايش فروش ن سبت به دوره قبل ،وجود
دارد (بنیش)1999 ،
(رابطه )4

SALES t
SALES t 1

SGI 

شاخص هزينه ا ستهالک ( )DEPIاز رابطه ( )5محا سبه می شود .اگر اين شاخص بزرگ تر
از  1باشیید ،بیان کننده اين اسییت که شییرکت برآوردهای اموال ،ماشییین آالت و تجهیزات را
افزايش داده اسییت .بنابراين احتمال دسییتکاری سییود نیز افزايش میيابد (بنیش .)1999 ،در اين
راب طه  PPEنا خالص اموال ،ماشیییین آالت و تجهیزات اسییییت DEP .هزي نه اسیییتهالک
دارايیهایثابت مشهود است.
(رابطه )5

DEPt 1 / PPE t 1
DEPt / PPE t

DEPI 
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( )SGAIشییییاخص هزي نه های عمومی ،اداری و فروش از راب طه ( )6به دسییییت میآ يد.
بزرگبودن اين شاخص نشانه منفی از چشماندازآتی شرکت است .بنابراين احتمال دستکاری
سود وجود دارد (بنیش .)1999 ،در اين رابطه  SGA, EXPهزينههای عمومی ،اداری و فروش
و  SALESفروش ساالنه است.
(رابطه )6

SGA, EXPt / SALES t
SGA, EXPt 1 / SALES t 1

SGAI 

( )TATAشاخص مجموع اقالم تعهدی به مجموع دارايیها از رابطه ( )7محا سبه می شود.
احتمال دستکاری سود با افزايش اقالم تعهدی ،همراه است (بنیش .)1999 ،در اين رابطه ACC

اقالم تعهدی (تفاوت بین سود عملیاتی و جريان نقد عملیاتی) و  ASSETSمجموع دارايیهای
سال جاری را نشان میدهد.
(رابطه)7

ACC t
ASSETS t

TATA 

شییاخص اهرم مالی ( )LVGIاز رابطه ( )8اندازهگیری میشییود .مقدار بزرگتر از  1شییاخص
اهرم ،بیان کننده افزايش احتمال دستکاری سود است (بنیش .)1999 ،در اين رابطه  LTDجمع
بدهی های بلندمدت CL ،جمع بدهی های جاری و  ASSETSمجموع دارايی ها را نشییییان
میدهد.
(رابطه)8

LTDt  CLt / ASSETS t
LTDt 1  CLt 1 / ASSETS t 1

LVGI 

در اين پژوهش ،متغیرهای مدل بنیش تعديل شییده با اسییتفاده از اطالعات صییورتهای مالی
محاسییبه شییده ،سییپس نمره  Mبنیش برای  150شییرکت با اسییتفاده از متغیرهای محاسییبه شییده،
اندازهگیری شده است.
جامعه و نمونه پژوهش
کلیه شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری پژوهش را تشکیل
میدهد .در اين پژوهش ،برای اينکه نمونه آماری ،نماينده مناسیییبی از جامعه آماری موردنظر
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باشییید ،از روش حذف سییییسیییتماتیک اسیییتفادهشیییده اسیییت .برای اين منظور معیارهای زير
درنظرگرفته شیییده و درصیییورتیکه شیییرکتی کلیه معیارها را احراز کرده باشییید بهعنوان نمونه
پژوهش ،انتخاب و مابقی حذف گرديده است.
 )1از شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده .لذا بانکها ،شرکتهای
بیمه ،شییرکتهای سییرمايهگذاری ،هلدينگ ،موسییسییات مالی و واسییطهگری با توجه به ماهیت
متفاوت فعالیت آنها ،حذف شده اند.
 )2سال مالی اين شرکتها منتهی به  29اسفند (مقارن با پايان سال تقويمی) هر سال باشد .و
طی بازه زمانی مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.
پس از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای پیشگفته ،تعداد  150شیییرکت ،بهعنوان جامعه
غربالگری شیییده باقیمانده و بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شیییدهاند و با توجه به بازه زمانی
 5ساله پژوهش ( ،)1394-1390م شاهدات پژوهش  750سال -شرکت ا ست .در اين پژوهش
بازه زمانی از سال  1390لغايت  1394میباشد.
یافتهها
مدل بنیش تعدیل شده

طبق يافتههای تحقیق کردسییتانی و همکاران ( ،)1395دقت مدل بنیش تعديل شییده بیشییتراز
مدل اول یهآناسییییت ،ب نابراين ،اب تدا با بهرهگیری از مدل بنیش ت عد يل شییییده ،شییی ناسییییايی
شرکتهایمتقلب و تفکیک آنها از شرکتهای غیرمتقلب صورت گرفت .در اين پژوهش،
متغیرهای مدل بنیش تعديل شده با ا ستفاده از اطالعات صورتهای مالی محا سبه شده ،سپس
نمره  Mبنیش برای  150شرکت با ا ستفاده از متغیرهای محا سبه شده ،اندازهگیری شده ا ست.
نتیجه اندازهگیری نشییان داد که  49شییرکت دارای نمره بنیش کمتر از  0/5هسییتند در نتیجه به
عنوان غیر متق لب و بق یه شیییر کت ها دارای نمره بنیش بیشیییتر از  0/5به عنوان متق لب يا
دستکاریکننده شناسايی شدهاند.
بررسی فرض نرمال بودن متغیرها
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در روش ن سبتهای مالی ،ابتدا تعداد زيادی ( 25ن سبت مالی) برر سی شده اما برای پرهیز از
وجود نسییبتهای ارائه کننده اطالعات مشییابه به دلیل همبسییتگی باالی آنها ،اقدام به مسییتثنی
نمودن نسبتهای دارای همبستگی باال گرفته شد.
نگاره ( :)٢آمار توصیفی نسبتهای مالی
نسبتهای مالی

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

CA/CL

2/3103035522

8/132111394

0/16136319

96/30723906

CA/TA

0/6107844936

0/232687295

0/1814762

1/69324682

TD/TA

0/625672167

0/266843585

0/0304934

1/801833

CL/TA

0/533933441

0/25093011

0/03009754

1/63883577

EQ/TA

0/69298379

0/258416436

-0/80183303

0/9695066

TD/EQ

0/5979677046

29/25512450887

-335/32840965

83/955505

SAL/TA

1/014262558

0/822813153

0/00857168

5/08811352

SAL/EQ

3/862660326

10/78842759

-35/92352629

97/18415

SAL/TD

3/3372477640

7/41274091711

-39/78356225

52/39195740

LD/TA

0/096214046086

0/1261354167805

0/0000532367

0/7647190700

LD/EQ

0/263373347827

1/9830033828123

-18/0023116121

12/16366900

CL/TL

0/8540161220

0/15567689835

0/12863550

1/04305121

CASH/TL

0/628741124

2/367427257

0/007590727

28/57167911

CASH/CL

0/364714197843

2/4006582761353

0/0014396624

29/1825109021

CASH/TA

0/048681495019

0/0387254364375

0/0016369970

0/1987236583

CASH/CA

0/071839240164

0/0589480187620

0/0018079998

0/3484904200

INV/CL

0/50783089481

0/657430173195

0/000107126

6/811979272

INV/TA

0/416313385

0/116768732

1/15879

0/561128008

INV/CA

0/282737383907

0/1410560988305

0/0000263692

0/6060604500

INVREC/TA

0/4459850247

0/20405661037

0/00466212

1/10616719

REC/SAL

0/65156474059

2/329067777055

0/002468754

27/952667000

NP/SAL

0/212497932

0/516941936

-4/996333321

1/776117819

NP/TA

0/122077013

0/2265052

-2/031292881

0/781231044

SAL/FA

0/416313

0/116768

1/3315879

0/533128008

برای تحلیل همبسییتگی ،معناداری آماری آزمونهای کولموگروف اسییمیرنوف انجام شییده
ا ست .ن سبتهای مالی که نتیجه آزمون کولموگروف ا سمیرنوف آنها کمتر از  0/05ا ست از
طريق آزمون  man Uو آندسیییته از نسیییبتهای مالی نتیجه آزمون کولموگروف اسیییمیرنوف
آنها بیشتر از  0/05است از طريق آزمون  tبررسی شدهاند.
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سییپس نسییبتهايی مشییخص شییده اسییت که بین صییورتهای مالی شییرکتهای متقلبانه و
شییرکتهای غیر متقلبانه تفاوت معناداری دارند .آزمونها منجر به انتخاب نهايی تعداد کمتری
( 10نسبت مالی) متغیر مستقل خواهد شد که اطالعات معنادار و غیر همپو شی را ارائه میکنند
يا بهعبارتی ،نسبتهايی که میان شرکتهای متقلب و غیرمتقلب تفاوت معناداری دارند و نتیجه
آزمون  man Uو آزمون  tآنها کمتر از  0/05است.
نگاره ( :)3آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ،آزمون  tو آزمون U

نسبتهای مالی

آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف

CA/CL

0/000

CA/TA

0/237

0/080

TD/TA

0/063

0/000

CL/TA

0/409

0/000

EQ/TA

0/065

0/000

TD/EQ

0/000

0/192

SAL/TA

0/000

0/010

SAL/EQ

0/000

0/013

SAL/TD

0/000

0/138

LD/TA

0/000

0/221

LD/EQ

0/000

0/843

CL/TL

0/000

0/871

CASH/TL

0/000

0/036

CASH/CL

0/000

0/315

CASH/TA

0/005

0/568

CASH/CA

0/002

0/619

INV/CL

0/000

0/834

INV/TA

0/795

0/038

INV/CA

0/694

0/644

INVREC/TA

0/741

0/262

REC/SAL

0/000

0/102

NP/SAL

0/000

0/000

NP/TA

0/000

0/000

SAL/FA

0/000

0/389

آزمونt

آزمون U

0/017

64

کشف تقلب با استفاده از مدل تعدیل شده ...

آمار توصییییفی نسیییبتهای مالی بررسیییی شیییده در نگاره شیییماره  2و نتايج آزمون آزمون
کولموگروف – اسمیرنوف در نگاره شماره  3مطرح شده است.
رگرسیون لجستیک نسبتهای مالی
تعداد کمتری از ن سبتها انتخاب و مدل رگر سیون لج ستیک بر ا ساس  10ن سبت مالی اجرا
میگردد و سییرانجام نسییبتهايی ( 2نسییبت مالی) که براسییاس مدل رگرسیییون دارای بیشییترين
صحت طبقه بندی هستند يعنی بیشترين حساسیت را نسبت به تقلب دارند و در شناسايی تقلب
نقش دارند ،شناسايی خواهند شد.
نگاره ( :)4رگرسیون نسبتهای مالی
مدل
نسبتهای مالی

آماره والد

ضرايب

EQ/TA

13/644

3/420

SAL/TA

5/679

-0/595

ثابت

0/174

-0/188

صحت مدل در طبقهبندی نمونههای غیرمتقلب

42/4

صحت مدل در طبقهبندی نمونههای متقلب

86/7

درصد صحت کلی مدل طبقهبندی

69/1

Chi-Square p-value

0/000

Cox & Snell R Square

0/167

Nagelkerke R Square

0/226

Hosmer and Lemeshow p-value

0/336

احتمال تقلب بر اساس  2نسبت مالی به شکل زير محاسبه میگردد:
)P=1/ (1+e-3. 420×EQ/TA+0. 595×SAL/TA

احتمال تقلب در صورتهای مالی (از 0تا  )1است .اگر P>50درصد باشد صورتهای مالی
متقلبانه و اگر P<50درصیید باشیید صییورتهای مالی غیر متقلبانه خواهند بود .نسییبتهای بکار
رفته در مدل فوق عبارتند از حقوق صیییاحبان سیییهام به مجموع دارايی هاو فروش به مجموع
دارايیها ،ضرايب نسبتها نیز از طريق مدل رگرسیون محاسبه خواهد شد.
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تحقیق انجام شییده با تحقیق داروکا و همکاران ( )1985همسییو بوده و اين تحقیق نیز نسییبت
فروش به مجموع دارائیها را يک نسییبت حسییاس به تقلب ،میداند .تحقیق اعتمادی (،)1389
صیییفرزاده ( )1389و بهنمیری و ملکیال ( )1394بهدلیل تفاوت در داده ها ،بازه زمانی ،نحوه
تفکیک شییرکتهای متقلب از غیرمتقلب ،نسییبتهای مالی انتخاب شییده و آزمونهای آماری
نتايجی غیرهم سو با تحقیق فعلی دا شته ا ست .الزم به تو ضیح ا ست در تعیین ن سبتهای مالی
برای انجام اين تحقیق از نسیییبتهای معرفی شیییده در تحقیقات اعتمادی ( )1392و صیییفرزاده
( )1389بهرهگیری شده است.
نتیجهگیری ،پیشنهادات و محدودیتها
با توجه به اهمیت تقلب مالی در اقتصاد و ضررهای هنگفتی که برای سهامداران و جامعه در
پی دارد و خیلی از تقلبهای مالی کشف نمی شوند و يا به داليلی افشا نمی شوند و بهطور کلی
در ايران برخالف ک شورهای پی شرفته که سازمانی جهت ک شف تقلب مالی دارند ،هیچ نهاد و
سییییازمانی و اطالعات مسیییتندی در خصیییوص تقلب وجود ندارد؛ بنابراين تو جه به تقلب
صورتهای مالی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن میتواند ما را در اين مسیر کمک نمايد.
در اين پژوهش تالش شد تا در وهله اول بهمنظور شناسايی شرکتهای متقلب از مدل تعديل
شده بنیش استفاده گردد ،سپس نسبتهای مالی حساس به تقلب مورد بررسی قرار گرفت و در
اين راستا  2نسبت مالی حساس به تقلب شناسايی گرديد .اين  2نسبت عبارتند از نسبت حقوق
صییاحبان سییهام به مجموع دارايیها و نسییبت فروش به مجموع دارايیها ،که احتمال تقلب بر
اساس  2نسبت مالی به شکل زير محاسبه میگردد:
)P=1/ (1+e-3. 420×EQ/TA+0. 595×SAL/TA

نسبت حقوق صاحبان سهام به فروش ) )EQ/Salاثر منفی معناداری دارد اين بدين معناست
که شیییرکتهای با حقوق صیییاحبان سیییهام به مجموع دارائی باال ،احتمال قرارگرفتن درطبقه
شرکتهای غیر متقلب را افزايش داده ا ست .در واقع در شرکتهايی که از عملکرد منا سبی
برخوردارند ،احتمال تقلب کمتر خواهد بود .در حالی که نسیییبت فروش به مجموع دارائی ها
( )SAL/TAدارای رابطه معنادار مثبت اسیت يعنی شیرکتهای دارای نسیبت باالی فروش به
مجموع دارائی ،احتمال زيادی برای قرارگرفتن در طبقه شرکتهای متقلب دارند.
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با توجه به نتايج پژوهش ،جهت تکمیل و انجام پژوهشهای بیشتر در حوزههای مرتبط با اين
پژوهش ،پیشنهادات زير ارائه میشود:
اسییتفاده از مدلها و روشهای فراابتکاری و هوش مصیینوعی ازقبیل تحلیل تمايز ،شییبکههای
لوجیت تطبیقی ،شییبکههای عصییبی ،الگوريتم ژنتیک ،درخت تصییمیم و شییبکه باور بیزين ،در
پیش بینی تقلب در صورتهای مالی.
بررسیییی روابط متغیرهای ديگری شیییامل نوع صییینعت و تداوم فعالیت صییینعت و حاکمیت
شیییرکتی و اعضیییاء هیات مديره از لحاظ موظف و غیر موظف بودن با تقلب در صیییورتهای
مالی.
نتايج اين تحقیق میتواند بطور خاص برای حرفه حسییابرسییی اعم از حسییابرسییان مسییتقل و
ح سابر سان داخلی در تالش برای ک شف هرگونه تقلب بويژه تقلب درگزار شگری مالی ب سیار
مفید واقع شود .ح سابر سان میتوانند با ا ستفاده از اين مدل شرايط کاهش هزينه ح سابر سی را
فراهم آورند .همچنین ا ستفاده از نتايج اين تحقیق میتواند به دولت و نهادهای ذیربط دولتی،
سییرمايهگذاران نهادی و اقلیت ،بورس اوراق بهادار ،تحلیلگران اقتصییادی ،موسییسییات مالی و
بانکها کمک نمايد تا از مدل ارائه شده بهعنوان ابزار تحلیلی برای ک شف تقلب صورتهای
مالی استفاده نمايند.
از م حدود يت های اصیییلی اين تحقیق؛ عدم وجود پاي گاه داده های مرتبط با تق لب در
گزارشییگری مالی و نیز عدم انتشییار موارد و تقلب توسییط نهادهای ذیربط در سییازمانهايی از
قبیل سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان بازرسی کل کشور و ساير نهادهای نظارتی است که
بر روايی درونی تحقیقات تأثیرگذار است.
دومین محدوديت عدم چارچوب نظری خاصییی در تعیین معیارهای تعیین کننده عوامل موثر
برتقلب میبا شد .انجام تحقیقاتی بی شتر در اين زمینه میتواند به ت شريح منا سبتر م ساله تقلب
درگزارشگری مالی کمک نمايد.
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Abstract

Fraud is one of the most important issues arisen in accounting and
auditing of financial statements. This research is aimed to detect
frauds using the adjusted Beneish model and recognize financial
ratios sensitive to fraud. The sample consists of 150 firms listed in
Tehran Stock Exchange during the period from 2011 to 2015. This
study is descriptive in data gathering and uses regression model in
data analysis. Also, this study uses the adjusted Beneish model to
recognize Fraudulent firms and separate them from non-Fraudulent
firms. Then from financial ratios introduced in the previous
researches, 25 ones are selected and after Kolmogorov–Smirnov test,
10 financial ratios with significant difference between fraudulent and
non-fraudulent firms are determined. Findings, after execution of the
regression model in three stages, show that sales to total assets and
equity to total assets ratios are two financial ratios sensitive to frauds.
The model has an accuracy rate of 69/1 percent in classifying the
total sample; therefore, the model plays an effective role in detecting
fraudulent financial statements.
Keywords: fraud,
financial ratios.
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