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تعیین حق الزحمه ی 
حسابرسی
غالمحسین دوانی

حسابرســی  فعالیت 
هـمـه ی  هـمـچـــون 
انتفاعی  فـعالیـت هـای 
چـارچوب قـانـونـمـند 
غیــر  فعالیت هــای  چارچــوب  در  و 
انتفاعی برای تعیین حق الزحمه اســت. 
بررســی های تجارب حرفه ای مؤسسات 
بــزرگ حسابرســی نشــان می دهد كه 
حسابرســی  خدمــات  قیمت گــذاری 
فرآینــدی پیچیده فارغ از روابط معمول 
عرضــه و تقاضای محصــوالت عمومی 
اســت زیرا ما در عمل با واحد استاندارد 
مواجه  حسابرسی  خدمات  قیمت گذاری 

نیستیم. 
گــزارش حسابرســی تولید ریســك 
است پس بدیهی است كه قیمت گذاری 
محصوالت ناشــی از فعالیت حسابرسی 
متضمن بهــای خطر ناشــی از گزارش 
حسابرسی، شــهرت و اعتبار حسابرس، 
مؤسســه ی  یا  حســابرس  مســئولیت 

حسابرسی 
هزینه هــای عملیاتی مبتنی بر حجم 

رسیدگی ها باشد.
یك تحقیق مستند كه توسط انجمن 
انگلســتان در سال  حســابداران خبره 
2005 صورت گرفته سود هر شریك در 
مؤسسات حسابرسی جهان را در فرمول 

زیر خالصه كرده است.

حاشیه ی سود خالص x نرخ میانگین 
ســاعتی x كارآیی x توان سرپرستی = 

سود هر شریك

در ایــن فرمول تــوان افــراد تحت 
سرپرســتی از شــعار افراد سرپرســتی 
هر شــریك كه اغلب بــه آن اهرم گفته 
می شــود و زمان در دسترس هر یك از 

افراد تشكیل می شود.
زمان  )درصد  بهــره وری  از  كارآیــی 
در دســترس كه به حساب صاحبكاران 
منظور می شــود و نرخ پوشــش یعنی 
میــزان زمان حــذف )یا اضافه شــده( 

تشكیل می شود.
نرخ ســاعتی میانگین عبارت از نرخ 
از  میانگین مؤسســه ی حسابرسی پس 

write off هاست. 
حاشیه ی ســود خالص نشان دهنده 
چگونگــی مدیریت اثر بخــش هزینه ها 
بر  اســت.  در مؤسســه ی حسابرســی 
نمایه ی خالصــه وضعیت  اســاس  این 
مؤسسات حسابرسی در كشور انگلستان 
تعدد مؤسســات حسابرسی در بریتانیا و 
آمریكا نشــان دهنده ی وضعیت یكسان 
درآمدی و یا یك متوسط موزون نیست. 
بر اســاس تحقیق ویــژه ای كه پیرامون 
فعالیــت 102 مؤسســه ی حسابرســی 

محلی انگلیسی و ایرلندی كه سراسری 
نبوده اند صــورت گرفته و به نام »خوب 
و بد و زشــت در حرفه ی حســابداری 
بریتانیا» در آوریل 2004 منتشــر شده 
مؤسســه  كوچك ترین  می دهد  نشــان 
معادل 20،000  ساالنه ای  درآمد  دارای 
پونــد و بزرگ ترین آن 3/7 میلیون پوند 
بوده است. از مجموع خدمات این 102 
مؤسسه ی حسابرســی كه در انگلستان 
و ایرلنــد مشــغول هســتند 62 درصد 
مربوط به خدمات حسابداری و مالیات، 
مالی،  13% حسابرســی، 3% خدمات 
5% خدمات مشــاوره ای ویژه ی مالیاتی 
و 11% مربــوط به خدمات مشــاوره ی 
بازرگانی بوده اســت. كم ترین ســود هر 
شــریك این 102 شركت 21،000 پوند 
و بیش ترین آن 260،300 پوند و طبقه 
بندی مؤسسات در این تحقیق به شرح 

زیر بوده است:
تا  با درآمد بین 200،000  مؤسسات 

500،000 پوند
با درآمد بین 200،000 تا  مؤسسات 

500،000 پوند
مؤسســات بــا درآمــد بیش تــر از 

1،000،000 پوند
نمایه ی یك خالصه وضعیت مؤسسات 
حسابرسی انگلســتان را در سال 2004 

نشان می دهد.

حق الزحمه ی 
حرفه ی 
حسابرسی 
به دلیل دولتی 
بودن و از آنجا 
كه دولت خود از 
دریافت كنندگان 
این خدمات 
است همه ساله 
براساس 
نرخ هایی شبیه 
نرخ های مایحتاج 
عمومی اعالم 
می شود
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متأســفانه علیرغــم ایــن بدیهیات، 
حق الزحمه ی حرفه ی حسابرسی به دلیل 
دولتی بــودن و از آنجا كــه دولت خود 
از دریافت كننــدگان این خدمات اســت 
همه ساله بر اساس نرخ هایی شبیه نرخ های 
مایحتاج عمومی اعالم می شود. این نرخ ها 
كه میراث شوم سرمایه داری دولتی است 
باعث شده كه حتی نهاد دولتی حسابرسی 
برای كسب سود بیش تر به سود سازی از 
طریق پر كردن تایم شیت ها و ... روی آورد 
كه همین تجربه ی ناپسند عماًل به درون 
مؤسسات حسابرسی خصوصی هم انتقال 

یافته است.
مندرج  مصاحبه هــای  بــه  نگاهــی 
در نشــریات حرفه ای دولتی نشــان از 
عمــق بی توجهی برخی حسابرســان و 
صاحب نظرانــی دارد كه عمــری را در 
گذرانیده  دولتــی  حسابرســی  فعالیت 
و ســرآمد تجربه ی آنان كــم و یا زیاد 
كردن بندهای حسابرســی بوده ولی از 
محتوای اصلی پیام فعالیت حسابرســی 
كه همانــا »اعتباربخشــی درچارچوب 
مسئولیت های اجتماعی در محیط پر از 
ریسك« غافل بوده و هستند. از دیدگاه 

این گونه افراد چنانچه حق الزحمه ی یك 
فعالیت حسابرسی، میلیارد تومانی باشد 
ـ بدون توجه به ابعاد فعالیت حسابرسی 
و حجم رســیدگی ـ حتماً و الزاماً فساد 
صورت گرفته و لذا هیچ حسابرسی حق 

سوار شدن ماشین مدل باال ندارد؟!
می دهند  ترجیح  این گونه حسابرسان 
با  را  بــزرگ حسابرســی  فعایت هــای 
اما در  قیمت های نــازل دولتی انجــام 
از كشــور  مأموریت های خارج  مقابــل 
چندگانــه را بــه ضــرب و زور تاثیر در 
بندهای گزارش حسابرســی انجام دهند 
و لذا شــاهد بودیم كــه مثاًل برای چك 
لیست حقوق یك شركت ایرانی مستقر 
در لندن خارج از كشور- تعداد 4 الی 5 
مدیر ارشــد حسابرسی، مشغول بررسی 

لیست و ارقام آن باشند؟!
و  و مســئولیت های حرفه ای  ریسك 
اجتماعی )كه ابعاد این مســئولیت ها در 
بســیاری موارد ناشــناخته( است باعث 
می شــود  قیمت گذاری خدمات ناشی از 
فرمول های  علیرغم همه ی  حسابرســی 
پیش گفته و تجربیات جهانی در بسیاری 
فعالیت های آن  موارد همسان ریســك 

حداقــل حق الزحمه ی  تعیین  نباشــد، 
ســاعتی خدمات حسابرســی همانقدر 
مبتنی بر منطــق و عقل و علم و تجربه 
اســت كه بر خالف آن بخواهیم مقادیر 
به صورت  را  متفاوت حسابرسی  خدمات 

حداكثری تعیین قیمت كنیم.
گذراندن زندگــی اقتصادی در جهان 
بنگاه های  و  شــركت ها  بیش تــر  امروز 
اقتصادی )منجمله مؤسسات حسابرسی( 
را به ســوی فعالیت برند سازی و سرقفلی  
دانش كشانیده كه بهای این پدیده متغیر 
و تحت تأثیر عوامــل مختلفی همچون 
كارآزموده، دسترسی  انســانی  نیروهای 
به تكنولوژی روزآمــد، تجربیات مدون، 
توانایی تجزیه و تحلیل فردی و جمعی، 
بینش و تیزهوشــی، اســتخراج ماهیت 
فعالیت هــا و ... قــرار دارد. لذا بحث ها و 
میز گردهــای كه پیرامون حق الزحمه ی 
نتواند  اگر  حسابرســی صورت می گیرد 
حول و حواشــی مفروضات فوق باشــد 
گمراه كننده اســت و فعالیت حسابرسی 
را در مســیر توهمات خود شــیفتگانی 
قــرار می دهــد كه مخل حسابرســی و 

 .شفاف سازی هستند

نمایه ی یک ـ خالصه وضعیت مؤسسات حسابرسی انگلستان

بدترین شرح
عملكرد

عملكرد 
ضعیف

عملكرد 
متوسط

عملكرد 
مناسب

بهترین 
عملكرد

10،000160،482242،431330،000780،000درآمد هر شریك )پوند(
10،00033،55940،44449،43681،275درآمد هر یك از شركا )پوند(

21283664)210(% سود قبل از پرداخت حقوق شركا )پوند(
44،00062،683100،000260،300)21،000(سود هر شریك )قبل از كسر حقوق شركا( )پوند(

1: 120/5: 1:14/1:16:17/8% كاركنان به شریك
4056258009541،800ساعات كار محاسبه شده ساالنه هر شریك
)126(187602711ساعات كاركرد واقعی انجام شده هر شریك

2،093/043/373/715/06ضریب سرابری هر یك پوند حق الزحمه ی كاركنان
33627079105نرخ ساعتی با حقوق 35،000 پوند برای هر یك از كاركنان

ضریب سرباری هر یك پوند حق الزحمه كاركنان برای حقوق های 
35،0001/592/993/373/815/06 پوند
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تعیین 
حداقل 
حق الزحمه ی 
ساعتی خدمات 
حسابرسی 
همانقدر مبتنی 
بر منطق و 
عقل و علم و 
تجربه است 
كه بر خالف آن 
بخواهیم مقادیر 
خدمات متفاوت 
حسابرسی 
را به صورت 
حداكثری تعیین 
قیمت كنیم


