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Adding a gatekeeper or supervising him 

Auditors are gatekeepers to the finances of a company, they give the exact, untainted financial 

picture of the company to the public. But given out experiences some auditor or other in future 

would collude with the management and commit fraud. To stop this we may add another level of 

security, some suggest that there may be a sample audit over the audited report, however some 

others propose that such a dual audit even in smaller scale would be costly and they propose that 

a company may include shareholders to assist/inspect the work of the auditors. We believe that 

the second approach would insure greater accountability of the auditors and would also lead to 

diminishing chances of collusion between management and auditors. 

• اضافه کردن یک دروازه بان یا نظارت بر وی

حسابرسین، دروازه بانانی برای فاینانس یا امور مالی شرکت ھستند، آنھا تصویر مالی حقیقی از شرکت 
برای عموم نمایش می دھند.اما اعالن تجربیات برخی از حسابرسین یا دیگران در آینده با مدیریت تبانی 
کرده و مرتکب کالھبرداری می شود. برای توقف این امر، سطح دیگری از امنیت را اضافه می کنیم، عده 

ای پیشنھاد می کنند که یک حسابرسی ساده روی گزارش حسابرسی شده انجام شود اما عده دیگری 
پیشنھاد می کنند که این نوع حسابرسی مضاعف یا دوگانه حتی در مقیاس کوچکتر ھزینه بر بوده و آنھا 

پیشنھاد می کنند که شرکت از سھامداران برای کمک/ بازبینی کار حسابرسین استفاده می کند. به 
عقیده ما شیوه دوم از ذیحسابی و جوابگویی بیشتر حسابرسین اطمینان حاصل کرده و منجر به کاھش 

دد.  شانس تبانی بین مدیریت و حسابرسین نیز می گر
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