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 بیشتر سود کسب برای مدیران توسط تقلب مثلث گیری شکل چگونگی بررسی
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 چکیده

آًچِ دس حال حاضش تَجِ عوَم . ّوَاسُ تِ دًثال هخفی کشدى آى ّستٌذ آضکاس کِ افشاد، تقلة خطشی است پٌْاى ٍ غیش

گستشدگی ٍ ٍسعت داهٌِ تثعات استکاب اعوال  سشهایِ گزاساى ٍ قاًَى گزاساى سا تِ خَد جلة کشدُ است، ّا،سساًِ جَاهع،

تفکیک هذیش اص هالک هٌجش تِ ایجاد ضک ٍ تشدیذ ٍ ضثِْ دس هالک ٍ دیگش ریٌفعاى ًسثت تِ . ضَعات هالی استهتقلثاًِ دس هَ

ٍظیفِ  هذیش اص طشیق تْیِ صَست ّای هالی کِ گضاسش عولکشد هذیشاى تِ صتاى حساتذاسی است،. عولکشد هذیش هی ضَد

کٌٌذگاى صَستْای هالی تش اساس اطالعات هٌذسج دس آى تصوین تا تَجِ تِ ایٌکِ دسیافت . پاسخگَیی خَد سا اًجام هی دٌّذ

دستکاسی دس اطالعات تَسط هذیشاى هی تَاًذ تأثیش ًاهطلَتی تش هاّیت ٍ کیفیت تصویوات استفادُ  گیشی هی ًوایٌذ،

هالی اص جٌثِ حساتشس هستقل تِ عٌَاى ًوایٌذُ هالکاى ٍ ریٌفعاى تشای تأییذ ٍ گَاّی کیفیت صَست ّای . کٌٌذگاى تگزاسد

. سیستن گضاسضگشی هالی دس جلة اعتواد عوَهی ّوَاسُ تا تحشاًْایی هَاجِ تَدُ است. حساتذاسی تِ کاس دعَت هی ضًَذ

ًگشاًیْایی سا دستاسُ کیفیت  ّای هجذد کِ اغلة تا ٍسضکستگی ضشکتْای تضسگ دسّن آهیختِ، افضایص ضواس تقلة ٍ اسائِ

پیطگیشی یا کطف تقلة ّای تااّویت دس صَستْای هالی ّوَاسُ کاًَى  ّویي جْت، تِ. تّوشاُ داضتِ اس صَستْای هالی تِ

هذیشاى ٍ حساتشساى تَدُ است ایي هقالِ اساِیِ چگًَگی ضکل گیشی هثلث تقلة تَسط  قاًًَگزاساى، گزاساى، تَجِ سشهایِ

ِ، ٍ دس پایاى سٌّوَدّایی جْت هقالِ ضوي پشداختي تِ ضشیک تقلة تِ ضکل گیشی هثلث تقلة پشداخت. هذیشاى است

 . جلَگیشی اص آى پشداختِ است
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