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در  هـزاره سـوم  آغـاز  در  متعـدد شـرکت ها  مالـی  رسـوایی های 
ایـاالت متحـده، زمینه ای فراهـم آورد که نظارت بر حرفه حسابرسـی، 
اهمیـت بیشـتری یابـد. ایـن رویدادهـا در ایـاالت متحـده منجـر بـه 
تصویـب قانـون سـاربینز – آکسـلی )SOX( گردیـد. هیـات نظـارت 
حرفه  حسـابداری بر شـرکت های سـهامی عام )PCAOB( به موجب 
بخش 101 قانون سـاربینز – آکسـلی ایجاد شـده اسـت و با ایجاد آن 
حسابرسـان در ایـاالت متحـده که پیـش از این، تحت نظـارت انجمن 
حسـابداران رسـمی آمریـکا بودنـد، تحـت نظـارت بیرونی و مسـتقل 

قـرار گرفتند.
نظـر بـه اهمیـت موضـوع و بـه منظـور آشـنایی بیشـتر بـا هیـات 
 )PCAOB( نظـارت حرفـه حسـابداری بـر شـرکت های سـهامی عام
بـه مقاله آشـنایی بـا هیات نظـارت حرفه حسـابداری بر شـرکت های 

سـهامی عام مراجعـه فرماییـد.
پـس از تشـکیل PCAOB و احسـاس نیـاز در سـایر کشـور ها به 
وجـود نهادهـای ناظـر بـر حرفـه حسابرسـی در تاریـخ 15 سـپتامبر 
از 17  بـر حرفـه حسابرسـی  ناظـر  نهـاد  مشـارکت 17  بـا   2006
منطقـه جغرافیایـی در سـطح جهـان، مجمـع بین المللـی نظـارت 
بـر حسابرسـان مسـتقل)IFIAR( تشـکیل و تعـداد اعضـای آن روز 

بـه روز در حـال افزایـش و در حـال حاضـر بـه بیـش از 50 عضـو 
رسـیده اسـت. فعالیت هـای مجمع بین المللـی نظارت بر حسابرسـان 
مسـتقل)IFIAR( کـه از ایـن بـه بعـد " مجمـع بین المللـی نظـارت" 
نامیـده می شـود، شـامل اشـاعه دانـش در خصـوص بازار حسابرسـی 
و تجـارت حرفـه ای نهادهـای مسـتقل ناظـر بـر حرفـه حسابرسـی 
بـا تمرکـز بـر بازرسـی مؤسسـات حسابرسـی و حسابرسـان، ایجـاد 
حرفـه  بـر  نظارتـی  فعالیت هـای  در خصـوص  اتحـاد  و  هماهنگـی 
حسابرسـی و همـکاری بـا نهادهـای بین المللی ذی نفـع و عالقمند به 

کیفیـت حسابرسـی می باشـد.  
مصـر،  امـارات،  دانمـارك،  کانـادا،  برزیـل،  بلژیـک،  کشـورهای 
فرانسـه، آلمـان، ایرلنـد، ایتالیـا، ژاپـن، کـره جنوبـی، مالـزی، هلنـد، 
مجمـع  امریـکا  و  انگلیـس  ترکیـه،  سـوئیس،  سـنگاپور،  نـروژ، 
بین المللـی نظـارت )IFIAR( می باشـند. IFIAR از زمـان تشـکیل 
تـا االن همـواره جلسـات و کارگاه هـای بـا کیفیتـی به منظـور تبادل 
تجربیـات و اطالعـات در خصـوص بازرسـی مؤسسـات حسابرسـی 
برگـزار کـرده اسـت. مجمـع بین المللـی نظـارت در سـال 2011 بـه 
عضویـت گـروه نظـارت )monitoring Group( در آمـد. این گروه، 
فعالیت های مرتبط با تدوین اسـتانداردهای حسـابداری و حسابرسـی 
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فدراسـیون بین المللـی حسـابداران )IFAC( را سرپرسـتی می کنـد 
و برفعالیت هـای هیـت نظـارت بـر منافـع عمومـی )PIOB( نظـارت 
دارد و در مـورد مسـائل مرتبـط بـا کیفیـت و نظـم بخشـی بـه حرفه 
حسابرسـی وتوسـعه بـازار آن، گردهمایی هایـی را ترتیـب می دهـد. 
همان طـور کـه اشـاره شـد، تاکنـون بیـش از 50 کشـور و منطقـه 
جغرافیایـی در جهـان )کـه بخـش اعظـم اقتصـاد جهانـی را شـکل 
می دهنـد(. بـه عضویـت مجمـع بین المللـی نظـارت درآمده انـد. ایـن 
کشـورها و مناطق جغرافیایی، خود انتظامی حرفه حسابرسـی توسـط 
انجمن هـای حرفـه ای را کافـی ندانسـته اند و بـا تشـکیل نهادهـای 
دولتـی مسـتقل از حرفـه، نظـارت بـر حرفه حسابرسـی شـامل تایید 
حسابرسـان و مؤسسـات، کنترل کیفیـت، اقدامات انضباطـی، و بعضا 
تدویـن اسـتاندارد های حسـابداری و حسابرسـی را انجـام می دهند از 
جملـه این کشـورها، امریـکا، ژاپـن، آلمان، انگلیـس، فرانسـه، ایتالیا، 
برزیـل، کانـادا، کره، اسـترالیا، و... هسـتند کـه تولید ناخالـص داخلی 
)GDP( آنهـا در فهرسـت سـال 2015 صنـدوق بین المللـی پـول 
)IMF( در صـدر جـدول قـرار دارنـد. عـالوه بـر این، برخی کشـورها 
مثـل چیـن کـه در ایـن فهرسـت قـرار ندارنـد نیـز دارای نهادهـای 

دولتـی نظـارت بر حسابرسـان مسـتقل هسـتند.
در گـزارش حاضـر، ایـن نهادهـا از جنبه هـای مختلفـی، بررسـی و 
بـا هـم مقایسـه خواهنـد شـد. ایـن جنبه هـا شـامل مبنای تشـکیل 
نهـاد، اعضـا و ترکیب هیـات راهبری، روش های تأمین مالی، سیسـتم 
بازرسـی، حسابرسـان و بازارهـای مالـی و اهـم وظایف نهاد می باشـد. 

نظارتی  نهادهای  تشکیل  مبنای 
در تمـام کشـورهای مورد بررسـی، تشـکیل نهاد نظارتـی مزبور به 

موجـب قانـون و مقررات بوده اسـت. 

اعضا و ترکیـب هیات راهبری نهادهای نظارتی 
براسـاس بررسـی های انجـام شـده در 13 کشـور اعضـای هیـات 
راهبـری نهـاد نظارتـی نـه تنهـا مجاز بـه اشـتغال در حرفه نیسـتند. 
بلکـه عضـو جوامع حرفه ای آن کشـور نیز نباید باشـند. دلیل این کار، 
حفـظ اسـتقالل هر چـه بیشـتر اعضـا از حرفه می باشـد. کشـورهای 
کانـادا، فرانسـه، ایرلنـد، ژاپـن، مالـزی، سـنگاپور؛ و امریـکا می توانند 
اعضـای حرفـه ای در ترکیب هیـات راهبری نهاد نظارتی خود داشـته 
باشـند. معمـوالً درصـد ایـن اعضـای در هیچ کشـوری قابـل مالحظه 

. نیست
عـالوه بـر ایـن، اعضای هیـات راهبری در 17 کشـور به طـور کامل 
از حرفه مسـتقل هسـتند و هیچ یک از آنها شـاغل در حرفه نیسـتند. 
در نهـاد نظارتی کشـورهای فرانسـه، ژاپن و سـنگاپور، برخـی از اعضا 
می تواننـد شـاغل درحرفه باشـند. بـا این حـال، تعداد اعضای شـاغل 
در حرفـه بسـیار محدود می باشـد، به طوری کـه به ترتیـب 8، 30 و 6 
درصد در فرانسـه، دوره انتخاب اعضا در عموم کشـورها توسـط دولت 
و ارگان هـای دولتـی و وزارتخانه هـا صـورت می گیرد و ایـن فرآیند در 

هیـچ کشـوری، متاثر از حرفـه و افراد حرفه ای نمی باشـد. 
در برخـی کشـورها، ضوابطـی در خصـوص اعضایی وجـود دارد که 
قبـال در حرفـه شـاغل بوده انـد. معموالً فرض بر این اسـت کـه در این 
مـوارد، بایـد به منظور حفظ اسـتقالل و بـی طرفی بیشـتر، یک دوره 
زمانـی از آخریـن زمـان اشـتغال آن عضو سـپری شـود که ایـن دوره 
از یـک سـال تا 5 سـال در کشـورهای مختلـف، متفاوت بوده اسـت. 

در کشـورهایی کـه اعضـا می تواننـد عضـو نهادهـای حرفـه ای و 

یـا شـاغل در حرفـه، باشـند، ضوابطـی در مـورد حـق رای و قـدرت 
تصمیم گیـری این افـراد وجود دارد. بـه عنوان نمونه، ایـن اعضا بدون 
حـق رای و حـق تصمیم گیـری در مسـایل مرتبـط بـا حسابرسـان یا 
کار قبلـی یـا فعلـی اعضای شـاغل هسـتند. عالوه بـر ایـن، در ایاالت 
متحـده، اعضـا پس از 12 مـاه انتصاب آنـان، نمی توانند در تصمیماتی 
مشـارکت نماینـد کـه اثـر مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم بـا اهمیتی بر 
کارفرمـا، شـریک، یـا صاحبـکار قبلی آنهـا دارد، عـالوه بر ایـن، اعضا 
نمی تواننـد تـا یکسـال پـس از پایـان دوره فعالیـت خـود در هیـات 
راهبـری، در خصـوص موضوع خاصی در حرفه فعالیت داشـته باشـند 
کـه ایـن اعضـا به طـور خـاص و قابـل مالحظـه، در تصمیم گیـری در 
مـورد آن در زمـان فعالیـت خـود در هیـات راهبری، نقش داشـته اند. 

نظارتی نهادهای  مالی  تأمین  روش های 
همانطور که در جدول شـماره 1 ارائه شـده اسـت، عمـده نهادهای 
ناظـر بـر حرفـه حسابرسـی در 20 کشـور مـورد بررسـی، از طریـق 
بودجـه دولـی و مبالغ دریافتـی، با عناوین حق عضویـت، حق الزحمه 
صـدور مجـوز، حق الزحمـه نظارت و بازرسـی مؤسسـات حسابرسـی، 
و... تأمیـن مالـی می شـوند، قابـل ذکر اسـت کـه در تمام کشـورهایی 
کـه نهادهـای مورد نظـر از طریق مبالـغ دریافتی از مؤسسـات و اعضا 
تأمیـن مالـی می کنند. این مبالغ توسـط قانون، وزیر، شـورای مرکزی 
و یـا مقامی کامـاًل مسـتقل از حرفـه از پیـش، تعییـن شـده اسـت و 
مؤسسـات، اعضـا و نهادهـای حرفه ای، هیـچ نقشـی در تعیین بودجه 
نهـاد ناظـر ندارنـد، لـذا در تمـام مـوارد، تأمیـن مالـی نهادهـای ناظر 

کامـال عـاری از نفوذ حرفه می باشـد. 
عمده تریـن مبالـغ تأمیـن مالـی، مبالـغ دریافتی از اعضـا بابت حق 

عضویـت و پـس از آن، بودجه دولتی می باشـد. 

ناظر  نهادهای  بازرسی  سیستم 
همانطـور کـه در جدول شـماره 2 ارائه شـده اسـت، نتابج بررسـی 
سیسـتم بازرسـی نهادهای ناظر بر حرفه حسابرسـی بیانگر این اسـت 
کـه فعالیـت بازرسـی در 12 کشـور به صورت مسـتقیم، در 5 کشـور 
بـه صـورت غیرمسـتقیم، و در 3 کشـور بـه صـورت مسـتقیم و غیـر 

مسـتقیم توسـط نهـاد ناظـر بر حرفـه صـورت می گیرد. 
بـا توجـه به جـدول، در خصـوص تعداد بازرسـی ها در کشـورهای 
مختلـف، رویـه ثابتـی وجـود نـدارد و در دامنـه بازرسـی سـاالنه تـا 
بازرسـی هـر 6 سـال یکبـار تغییـر می کنـد. بـا ایـن حـال، در اغلب 
موارد بر بازرسـی مؤسسـات حسابرسـی تاکید بیشـتری شـده اسـت 
کـه واحدهـای عام المنفعـه را حسابرسـی می کننـد و دوره مربوط به 
تکـرار بازرسـی آنها نسـبت به سـایر مؤسسـات حسابرسـی کوتاهتر 
اسـت. در برخـی مـوارد نیـز از لحـاظ تعـداد کارهـای حسابرسـی 
کـه توسـط مؤسسـات انجـام شـده اسـت. الزامـات تعـداد بازرسـی 
آنهـا مشـخص می شـود. بـرای مثال، هـر چه تعـداد کار حسابرسـی 
مؤسسـات بیشـتر باشـد، مـدت زمـان تکـرار بازرسـی آن کوتاهتـر 
می شـود.  طوالنی تریـن دوره تکـرار بازرسـی معمـوال مربـوط بـه 
مؤسسـات حسابرسی اسـت که حسابرسـی واحدهای غیرعام المنفعه 
و شـرکت های غیربورسـی را بـه عهـده دارنـد. در خصـوص بازرسـی 
مؤسسـات بین المللـی حسابرسـی )Big4( هـم الزاماتـی مشـخص 
دو  مؤسسـات  ایـن  بازرسـی  تکـرار  دوره  معمـوال  و  اسـت   شـده 

یا سه سال می باشد. 
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جدولشماره2-تعدادومیزانبازرسیمؤسساتحسابرسی

جدولشماره1:خالصهروشهایتأمینمالی

منابعتأمینمالیکشور

عوارضدریافتیازهیاتحرفهایبلژیک

بودجهدولتیوحقعضویتهاوجریامدریافتیازفعاالنبازارسرمایهومنابعحاصلازحلوفصلدعاویحقوقطبققانونبرزیل

حقعضوتمشارکتکنندگان)ناشرانگزارشگر(کانادا

بودجهدولتیوهمچنینحقعضویتحسابرساندانمارک

بودجهدولتیامارات

حقعضویتها،عوارضدریافتیازشرکتهایعضوبورسوناشراناوراقبهادار،حقالزحمههایساالنهصدورمجوزودیگرمنابعمستقلمصر
ازحرفه

حقعضویتاعضافرانسه

مبالغوصولیازاعضاینهادحرفهایآلمان

40درصدتأمینمالیازمحلبودجهو60درصدازمحلمبالغدریافتیازنهادهایحرفهایواعضایآنهاایرلند

حقالزحمهدریافتشدهازبازارومشارکتکنندگانبازارایتالیا

بودجهدولتیژاپن

بودجهدولتی،مابهازاهایدریافتیازارائهکنندگانخدماتمالیکهتحتنظارتخودنهادفعالیتمیکنند،حقالزحمهانتشاراوراقبهاداروکرهجنوبی
کمکهایمالیبانکمرکزی

حقعضویتساالنهازحسابرسانومؤسساتحسابرسیوکمکهایبورسمالزی

عوارضحاصلازمؤسساتتحتبازرسیوکمکوزیراقتصادهلند

منابعدریافتیازمؤسساتتحتنظارت)مؤسساتحسابرسی(نروژ

ازمحلحقوعضویت)شاملثبتمؤسسات(سنگاپور

تاحدودخیلیزیادیازطریقحقالزحمهوحقعضویتهایدریافتیازاشخاصومؤسساتتأمینمالیومبالغیبابتنظارتسالیانهبرسوئیس
مؤسساتحسابرسی

بودجهدولتی،حقکپیرایتاستانداردهایحسابداریوحسابرسیوسایردرآمدهاترکیه

عوارضومبالغدریافتیازجامعهکسبوکار،حرفهحسابداری,ودولت)بهمیزانکم(وعوارضومبالغدریافتیازمنابعبیمهوطرحهایانگلیس
بازنشستگیوحرفهاکچوئری

بیشترازمحلمبالغدریافتیازناشران،کارگزارانودالالن،مبالغینیزازمؤسساتحسابرسیبابتپوششهزینههایپردازشوبررسیامریکا
درخواستهایثبتوهمچنینپوششهزینههایپردازشوبررسیگزارشهایساالنهاینمؤسسات

تعدادبازرسیهایالزمبازرسمستقیمیاغیرمستقیمکشور

بلژیک

انجـامبازرسـیهاواقدامـاتانضباطـیتوسـطنهاددیگـریصورتمیگیـردکهیک
نهـادحرفـهایبـودهوعضـوسیسـتمنظـارتعمومـیکشـوربلژیـکنمیباشـد.ولی
مسـئولیتنهایـیوقـدرتتصمیمگیـریایـنبازرسـیهاواقدامـاتبرعهـدهنهـاد

ناظـربرحرفهحسابرسـیاسـت.

موردندارد

برزیل

درسـال1999یـکسیسـتمبررسـیهمپیشـگانتوسـطنهـادحرفـهایبرزیـل
شـکلگرفـتکـهتـابـهامـروزفعالیـتمشـمولاسـت.ولـیمسـئولیتنهایـیکار
ایـنسیسـتمبـهعهـدهنهادناظـربرحرفهحسابرسـیاسـتونهـادنظارتـینظارت
کامـلبـرایـنسیسـتمداردودرهرلحظهقادربهبازرسـیمسـتقیماینسیسـتم

میباشـد.

موردندارد.

بهطورمستقیمتوسطنهادناظربرحرفهحسابرسیکانادا

مؤسسـاتدارای100صاحبکارحسابرسی)ناشرانگزارشگر(.
بازرسـیبهصورتساالنه

بـه بازرسـی گزارشـگر، ناشـران تـا99 دارای50 مؤسسـات
صـورتحداقـلهـردوسـال.

مؤسسـاتدارایکمتـراز50ناشـرانگزارشـگر،بازرسـیبـه
صـورتحداقـلهـرسـهسـال

دانمارک
 Danish طریـق  از  مسـتقیم  غیـر  بصـورت  را  خـود  بازرسـی  وظیفـه  نظارتـی  نهـاد 
بـر  نظارتـی  نهـاد  می دهـد.  انجـام   )Supervisory Authority Auditing )DSAA

دارد.    جـدی  و  کامـل  نظـارت   )DSAA( اقدامـات 

المنفعـه مؤسسـاتحسابرسـیکـهحسابرسـیواحدهـایعـام
راانجـاممیدهنـدبایـدحداقـلهـرسـهسـالیکبـاربازرسـی

شـوند.

 نظارت بر 
حرفه حسابرسی



14

شمارهسیوسّوم
بهار1395

بهطورمستقیمتوسطنهادناظربرحرفهحسابرسیامارات

حسابرسـی را بورسـی شـرکتهای کـه حسابرسـی مؤسسـات
میکننـد.

مؤسساتBig4هردوسالیکبار
سایرمؤسساتهرچهارسالیکبار

بهطورمستقیمتوسطنهادناظربرحرفهحسابرسیمصر
 based process(فرآینـدبازرسـی،فرآینـدیمبتنـیبـرریسـک
ریسـک میـزان بـه توجـه بـا بازرسـیها، تعـداد اسـت. )risk

مشـخص مؤسسـات

فرانسه

بازرسـیمؤسسـاتحسابرسـیکـهحسابرسـیواحدهـایعـامالمنفعـهراانجـام
میدهنـدتوسـطخـودنهـادناظـربـرحرفـهحسابرسـیانجـاممیشـد.امـابازرسـی
سـایرمؤسسـاتمیتوانـدتوسـطCNCCوCRCC)دونهـادحرفهایحسابرسـان

قانونـی(وتحـتسرپرسـتینهـادنظارتـیانجـامشـود.

6مـوردازبزرگتریـنشـبکههایحسابرسـیفعـالدرفرانسـه
بهصـورتسـاالنه.

مؤسسـاتحسابرسـیکـهواحدهـایعـامالمنفعهراحسابرسـی
میکننـدهـر3سـالیکبـار،و
سایرمؤسساتهر6سالیکبار

بهطورمستقیمتوسطنهادناظربرحرفهحسابرسیآلمان

مؤسسـاتحسابرسـیکـهبیـشاز25واحـدعـامالمنفعـهرا
سـاالنه میکننـد. حسابرسـی

را المنفعـه عـام واحـد کمتـراز25 کـه مؤسسـاتحسابرسـی
یکبـار میکننـدهـرسـهسـال حسابرسـی

ایرلند

بازرسـیمؤسسـاتحسابرسـیوحسابرسـانتوسـطRABولـیتحـتنظـارتدقیق
نهـادنظارتـیصـورتمیگیرد.

جلسـات برگـزاری دورهای، گزارشـگری طریـق از RAB بـر نظارتـی نهـاد نظـارت
میگیـرد. صـورت فعالیتهـا از بازدیـد و مشـترک،

مؤسسـاتحسابرسـیکـهواحدهـایعـامالمنفعهراحسابرسـی
میکننـد.هـر3سـالیکبـار

سایرمؤسسات،هر6سالیکبار

حداقلهرسهسالیکباربهطورمستقیمتوسطنهادناظربرحرفهحسابرسیایتالیا

نهادنظارتی)مستقیم(وحرفهای)بانظارتنهادنظارتی(ژاپن

انجـامبررسـیهایکنتـرلکیفیـتمؤسسـاتبزرگحسابرسـی،
هـرسـهسـالیکبـارصـورتگیـرد.بـاایـنحـالJICPAتـالش
میکنـدکـهاینبررسـیهاهردوسـالصـورتبگیـردودراین

امـرموفـقهـمبودهاسـت.

نهادهاینظارتی)مستقیم(وحرفهای)بانظارتنهادنظارتی(کرهجنوبی

بازرسـیمؤسسـاتحسابرسـیکهدارایویژگیهایزیرباشند.
مسـتقیماًتوسـطFSSصورتمیگیرد.

حسابرسـیبیـشازیـکدرصدشـرکتهایبورسـیرابهعهده
داشـتهباشد.

حسابرسـیشـرکتبورسـیرابـهعهـدهداشـتهباشـدکـهجمـع
داراییهـایآنکمتـرازیـکمیلیـاردووننباشـد.

دارایبیشاز30حسابداررسمیباشند.
سـایرمؤسسـاتحسابرسیتوسـطانجمنحسـابدارانخبرهکره

)KICPA(وبـانظـارتFSCموردبازرسـیقـرارمیگیرند.
FSSمؤسسـاتBig 4 راهردوسـالیکباروسـایرمؤسسـاترا

هـرسـهتاپنچسـالیکبـارمـوردبازرسـیقرارمیدهد.

باتوجهبهشرایط،تعدادبازرسیهامشخصیشود.بهطورمستقیمتوسطنهادناظربرحرفهحسابرسیمالزی

بهطورمستقیمتوسطنهادناظربرحرفهحسابرسیهلند
مؤسسـاتحسابرسـیکـهحسابرسـیواحدهـایعـامالمنفعهرا

انجـاممیدهنـد.حداقـلهـرسـهسـالیکبار
سایرمؤسساتحسابرسی،حداقلهرششسالیکبار

بهطورمستقیمتوسطنهادناظربرحرفهحسابرسینروژ
تماممؤسساتحسابرسی،ازلحاظکیفیت.هر6سالیکبار

را المنفعـه عـام واحدهـای کـه حسابرسـی مؤسسـات تمـام
یکبـار سـال 3 هـر میکننـد حسابرسـی

بهطورمستقیمتوسطنهادناظربرحرفهحسابرسیسنگاپور

مؤسسـاتحسابرسـیدارایبیشـتراز10درصـدسـهامبـازار
حسابرسـیواحدهـایعامالمنفعـه،بهطـورسـاالنه

واحدهـای آنهـا صاحبـکار کـه حسابرسـی مؤسسـات سـایر
یکبـار سـال سـه هـر اسـت. عامالمنفعـه

غیـر واحدهـای آنهـا صاحبـکار کـه حسابرسـی مؤسسـات
یکبـار سـال 5-4 هـر اسـت، عامالمنفعـه

بهطورمستقیمتوسطنهادناظربرحرفهحسابرسیسوئیس
مؤسسـاتحسابرسـیتحتنظـارتنهادنظارتی،حداقلهرسـه

یکبار سال
مؤسساتPWc،Y&E،وKPMGبهطورساالنه

بهطورمستقیمتوسطنهادهایناظربرحرفهحسابرسیترکیه
مؤسسـاتحسابرسـیکـهواحدهـایعـامالمنفعهراحسابرسـی

میکننـد.هـر3سـالیکبـار
سایرمؤسساتهر6سالیکبار

جدولشماره2-تعدادومیزانبازرسیمؤسساتحسابرسی

تعدادبازرسیهایالزمبازرسمستقیمیاغیرمستقیمکشور
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جدولشماره3-حسابرسیوبازارهایمالی

مالی  بازارهای  و  حسابرسی 
در جدول شماره 3 خالصه ای از اطالعات مرتبط با تعداد بازرسی های 
انجام شده توسط نهاد ناظر، و اندازه و سهم بزرگترین مؤسسات حسابرسی 
از بازار حسابرسی مشخص شده است. از لحاظ تعداد بازرسی های انجام 

تعداد  بیشترین  و  سوئیس،  و  امارات  به  مربوط  تعداد  کمترین  شده، 
مربوط به فرانسه و دانمارك می باشد. از لحاظ سهم بزرگترین مؤسسات 
حسابرسی از بازار حسابرسی هم همانطور که قابل مشاهده است،  عمده 

این بازار متعلق به مؤسسات بین المللی حسابرسی )Big 4( می باشد. 

نهادنظارتی)مستقیم(ونهادهایحرفهای)بانظارتنهادنظارتی(انگلیس

کاربازرسـیمؤسسـاتحسابرسـیدارایبیـشاز10صاحبـکار
واحـدعـامالمنفعهتوسـطخـودنهادنظارتـیانجاممیشـود.این
GrantThornton و BOO مؤسسـات ،Big4 شـامل مؤسسـات
CroweوBajerTillyوسـهمؤسسـهحسابرسـیدیگـرشـامل
ClarkWhitehill،وMazarsمیشـودمؤسسـاتBig4ومؤسسـه
BDO & Grant Thorntonبایـدبهطـورسـاالنهمـوردبازرسـی
کامـلقـرارگیرنـد.امـاسـهمؤسسـهحسابرسـیدیگـربایدهر

سـهسـالیکبـارمـوردبـازرسقـرارگیرند.
از10صاحبـکار کمتـر دارای حـدود50مؤسسـهحسابرسـی
واحـدعـامالمنفعهوجـوددارندکهوظیفهبازرسـیآنهابهعهده
انجمـنحسـابدارانخبـرهانگلسـتانوولـز)ICAEW(وانجمـن
حسـابدارانخبـرهاسـکاتلند)ICAS(واگـذارشـدهاسـت.ایـن
بازرسـیهابایدسـاالنهانجامشـود.البتهاینواگذاریازسـال
2016،پیرواجرایمقرراتودسـتورالعملحسابرسـیاتحادیه
اروپـاصـورتنخواهـدپذیرفـت.چـراکـهطبـقایـنمقـرراتو
دسـتعورالعملبازرسـیحسابرسـانواحدهـایعـامالمنفعـه،به

هیـچوجـهنبایـدبهنهادهـایحرفـهایواگذارشـود.

بهطورمستقیمتوسطنهادناظربرحرفهحسابرسیامریکا

مؤسسـاتیکـهگزارشهایحسابرسـیشـرکتهایسـهامیعام،
کارگزاریهـایـامعاملهگـرانبورسـیراتهیهیامنتشـرمیکنند،
یـانقـشعمـدهدرتهیهوصـدورچنیـنگزارشهایـیرادارند.
بایـدتوسـطPCAOBبازرسـیمسـتمرشـوند.طبـققانـون،در
موردمؤسسـاتیکهبیشاز100شـرکتبورسـیراحسابرسی
کـردهانـد،بازرسـیهابایـدسـاالنهانجامشـوند،امامؤسسـاتی
که100شـرکتیاکمتراز100شـرکتبورسـیراحسابرسـی

کردهباشـند،هرسـهسـالیکباربایدبازرسـیشـوند.

جدولشماره2-تعدادومیزانبازرسیمؤسساتحسابرسی

تعدادبازرسیهایالزمبازرسمستقیمیاغیرمستقیمکشور

اندازهوسهمبزرگترینمؤسساتحسابرسیازبازارحسابرسیتعدادبازرسیهایانجامشدهکشور

موردنداردتعداد396موردبررسینتایجکنترلو20موردبازرسیبلژیک

شامل421مورد)364مؤسسهو57عضوانفرادی(برزیل

مؤسسهPwc–35درصد
مؤسسهkpMG–31درصد
مؤسسهEY–17درصد

مؤسسهDeloitte–12درصد

سهممؤسساتBIG4ازبازارحسابرسیمعادل60درصدشرکتهایکانادایی296مؤسسهحسابرسیکانادا

دانمارک
حسـابرس 3787 و حسابرسـی مؤسسـه 1650 حـدود
عـام واحدهـای مؤسسـات، ایـن از مـورد 15 )صاحبـکار

میباشـند( المنفعـه

گردشمالی10موردازبزرگترینمؤسساتحسابرسیدرسال2013
Deloitte–307میلیونیورو
PWC–351میلیونیورو
KPMG–202میلیونیورو
BDO–112میلیونیورو
EY–82میلیونیورو

Beierholm–64میلیونیورو
REMPlus–21میلیونیورو

AP–16میلیونیورو
Martinsen–16میلیونیورو
Brandt–14میلیونیورو

حسابرسیشرکتهایبورسی،4موردامارات
موردنداردحسابرسیسایرشرکتها،17مورد

فرانسه
6930مؤسسـهحسابرسـیکه598موردازآنهاحسابرس
واحدهـایعـامالمنفعـهبودهانـدو6332مـوردحسـابرس

واحدهـایغیرعـامالمنفعـهبودهاند.

KPMG–387میلیونیورو
Deloitte–350میلیونیورو
EY–344میلیونیورو
PWC–302میلیونیورو
Masers–191میلیونیورو
GT–64میلیونیورو
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اندازهوسهمبزرگترینمؤسساتحسابرسیازبازارحسابرسیتعدادبازرسیهایانجامشدهکشور

82مؤسسهبا723کارحسابرسیآلمان

سهمبزرگترینمؤسساتحسابرسی،برحسبدرآمد:
مؤسسهPWC–1500میلیونیورو
مؤسسهKPMG–1300میلیونیورو
مؤسسهE&Y–1270میلیونیورو
مؤسسهDeloitte–481میلیونیورو
مؤسسهBDO–171میلیونیورو

حدود1400مؤسسهحسابرسیایرلند
تمامحسابرسیهاییکهدرموردواحدهایعامالمنفعهصورتگرفتهاست.
توسط6مؤسسهاز10مؤسسهبزرگصورتگرفتهاست99درصدازاین

حسابرسیهاتوسطمؤسساتBIG4انجامشدهاست.

ایتالیا

را المنفعـه عـام واحدهـای کـه حسابرسـی مؤسسـه 25
کردهانـد. حسابرسـی

بازرسیسـایرکارهایاینمؤسساتحسابرسی)حسابرسی
غیرواحدهایعامالمنفعه(نیزانجامشـدهاسـت.

سهممؤسساتBIG4ازبازارحسابرسیشرکتهایبورسی،
معادل86درصدبودهاست.

ژاپن

حدود230مؤسسـهحسابرسیوحسـابرس،واحدهایعام
المنفعـهرامـوردحسابرسـیقـراردادهانـد.عـالوهبـراین،
6مؤسـسحسابرسـیخارجینیزبهحسابرسـیشرکتهای

بورسـیژاپـنپرداختهاند.

حسابرسیحدود70درصدشرکتهایبورسیتوسطBIG4صورتگرفتهاست.

140مؤسسهکرهجنوبی

مؤسساتحسابرسیکهمستقیماتوسطFSSموردبازرسیقرارمیگیرند،
حسابرسیحدود89درصدشرکتهایبورسیکرهایوBIG4حسابرسیحدود

59درصدشرکتهایبورسی)کرهایوخارجی(راانجامدادهاند.

52مؤسسـهحسابرسـیداخلـیو5مؤسسـهحسابرسـیمالزی
خارجـی

سهم6مؤسسهبزرگحسابرسیازبازارحسابرسی
مؤسسهPWC–37,23درصد
مؤسسهEY–26,32درصد

مؤسسهKPMG–23,30درصد
مؤسسهBDO–3,30درصد
مؤسسهDeloitte–3,14درصد

مؤسسهCroweHorwath–164درصد

هلند

را المنفعـه عـام واحدهـای کـه حسابرسـی مؤسسـه 12
میکننـد. حسابرسـی

427مؤسسـهحسابرسـیکـهدیگـرواحدهـاراحسابرسـی
میکننـد.

کـه حسابرسـی مؤسسـات عنـوان بـه نیـز مؤسسـه 17
میدهنـد. انجـام را خارجـی شـرکتهای حسابرسـی

بازارحسابرسیبسیارمتمرکزاستدرصدبسیارباالییاز
حسابرسهاتوسطBIG4انجاممیشود.

533مؤسسـهحسابرسـیکـه16مـوردازایـنمؤسسـات،نروژ
واحدهـایعامالمنفعـهراحسابرسـیکردهانـد.

سهاممؤسساتBIG4ومؤسسهBDOازکلبازارحسابرسیحدود70درصد،و
ازحسابرسیواحدهایعامالمنفعهحدود93درصدبودهاست.سهمهرکداماز

اینمؤسسات،ازکلبازارحسابرسیبهشرحزیراست.
مؤسسهEY–19,1درصد
مؤسسهPWC–17درصد
مؤسسهBDO–12,5درصد
مؤسسهKPMG–11,6درصد
مؤسسهDeloitte–104درصد

سهممؤسساتBIG4بازارحسابرسی،شامل62درصد650مؤسسهحسابرسیو10312حسابداررسمیسنگاپور
شرکتهایبورسیبودهاست.

23مؤسسهسوئیس

مؤسسهPWC–41درصد
مؤسسهE&Y–23درصد
مؤسسهKPMG–21درصد
سایرمؤسسات–15درصد

ترکیه

146مؤسسـاتحسابرسـیکه110موردازآنهامؤسسـات
حسابرسـیهسـتندکهواحدهایعامالمنفعهراحسابرسـی

میکندو36موردسـایرمؤسسـاتحسابرسـیهستند.
تعداد92مؤسسـهحسابرسـیداخلیمجوزازCMBمورد

بررسـیکنترلکیفیتقـرارگرفتهاند.

مؤسسهDeloitte–33,75درصد
مؤسسهPWC–20,06درصد
مؤسسهEY–13,70درصد
مؤسسهKPMG–8,65درصد
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اندازهوسهمبزرگترینمؤسساتحسابرسیازبازارحسابرسیتعدادبازرسیهایانجامشدهکشور

انگلیس
بازرسـی AQR تیـم توسـط مسـتقیما مؤسسـه 9 تعـداد
نهادهـای توسـط دیگـر مؤسسـه 50 تقریبـا و میشـود

میشـوند. بازرسـی حرفـهای

مؤسسهBakerTillyUKAuditLLP–1درصد
مؤسسهBDOStoryHaywardLLP–5درصد
مؤسسهCroweClarkWhitehill–1درصد

مؤسسهDeloitteLLP–17درصد
مؤسسهErnst&YoungLLP–15درصد

مؤسسهGrantThorntonUKLLP–5درصد
مؤسسهKPMGLLPandKPMGAuditPlc–23درصد

مؤسسه5,0Mazarsدرصد
مؤسسهPricewaterhouseCoopersLLP–26درصد

سهمBIG4تقریبا96درصدوسایرمؤسساتبزرگ2درصدبودهاست.

امریکا

219مؤسسـهحسابرسـی،شـامل162مؤسسـهکـهدفتـر
آنهـادرامریـکااسـتو57مؤسسـهکـهدفتـرآنهاخـارجاز
امریـکااسـت،توسـطPCAOBموردبازرسـیقـرارگرفت.
همچنیـنPCAOBیـکبرنامـهمیانـدورهایبـرایبازرسـی
مؤسسـاتیداردکهصاحبکارآنهـاکارگزاریهاومعاملهگران
بورسـیاسـت.درسـال66،2014موردازاینمؤسسـات

موردبازرسـیPCAOBقـرارگرفتند.

سهممؤسساتبزرگحسابرسیازبازارحسابرسی:
مؤسسهDeloitte&Touche–20درصد

مؤسسهE&Y–30درصد
مؤسسهKPMG–17درصد
مؤسسهPWC–30درصد

مؤسسهBDOUSA–1درصد
مؤسسهGrantThornton–1درصد

نهاد  اهم وظایف 
در جـدول شـماره 4 اهـم وظایف هر یـک از نهادهای ناظـر در این 

کشـورها ارائه شـده اسـت. عالوه بـر این، در جـدول شـماره 5، تعداد 
مـوارد مشـاهده شـده در خصـوص هریک از وظایف ارائه شـده اسـت. 

جدولشماره4-اهموظایفنهادهایناظر

اهموظایفنهادنظارتیکشور

بلژیک

بازرسیمؤسساتحسابرسی)ازجملهکنترلکیفیت(
انجاماقداماتانضباطی

نظارتبراجرایدستورالعملهایتدوینشدهتوسطنهادحرفهای
ارزیابینتیجهگیریهایکنترلکیفیت

برزیل

بازرسیمؤسساتحسابرسی
نظمدهیبهفعالیتهایحسابرساندربازارسرمایه

سرپرستی،نظارت،وبازرسیکارحسابرسانکهشرکتهایسهامعام،صندوقهایسرمایهگذاری،ودیگرفعاالنبازارسرمایهراحسابرسیمیکنند.
صدورمجوزبرایحسابرسانمستقل

انجاماقداماتانضباطی،اخطارها،جرایم،تعلیق،ابطالگواهینامه
تدوینضوابطآموزشحرفهای

نظارتبرگزارشگریمالی

کانادا

بازرسیمؤسساتحسابرسی
ثبتوصدورمجوزبرایاشخاصومؤسساتحسابرسی

کنترلکیفیتکارمؤسساتحسابرسی
انجاماقداماتانضباطی

تدوینضوابطآموزشحرفهای
نظارتوحمایتازتدویناستانداردهایحسابداریوحسابرسی

وظایفدیگرینظیربرقراریارتباطباهمتایبینالمللیخود

دانمارک

بازرسیمؤسساتحسابرسی
ثبتوصدوروابطالمجوزبرایاشخاصومؤسساتحسابرسی

پذیرشایینرفتارحرفهایومقرراتواستانداردها)آموزشوآموزشمستمر،اخالق،حسابرسیوگزارشگری(
آموزشمستمر

بررسیهایکنترلکیفیت
اجرا)شاملپیجوییها(
انجاماقداماتانضباطی

تعاملوبرقراریارتباطبانهادهایذیصالحدرسایرکشورها

امارات

بازرسیمؤسساتحسابرسی
ثبتوصدوروابطالمجوزبرایاشخاصومؤسساتحسابرسی

انجاماقداماتانضباطی
پذیرشاستانداردهایبینالمللیحسابداری،حسابرسی،کنترلکیفیتواخالق

 نظارت بر 
حرفه حسابرسی
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اهموظایفنهادنظارتیکشور

مصر

بازرسیمؤسساتحسابرسی
ثبتوصدورمجوز
)Enforcement(اجرا

تدوینضوابطآموزشحرفهای
پیگیری)Followup(استانداردهایحرفهای

انجاماقداماتانضباطی

فرانسه

بازرسیمؤسساتحسابرسی)ازجمکلهکنترلکیفیت(
همکاریدرزمینهتدویناستانداردهایحسابرسیورویههایکاربردی

ثبتوصدوروابطالمجوزبرایاشخاصومؤسساتحسابرسی
انجاماقداماتانضباطی

تعاملوبرقراریارتباطبانهادهایذیصالحدرسایرکشورها
تدوینآیینرفتارحرفهای

آلمان

بازرسیمؤسساتحسابرسی
ثبتوصدورمجوزبرایاشخاصومؤسساتحسابرسی

ابطالمجوزاشخاصومؤسساتحسابرسی
انجاماقداماتانضباطی

انجامخدماتاطمینانبخشیکیفیت

ایرلند

بازرسیمؤسساتحسابرسی
ثبتوصدورمجوزبرایاشخاصومؤسساتحسابرسی

FRSپذیرشآیینرفتارحرفهایواستانداردهایحسابرسیوحسابداریتدوینشدهتوسط
تدوینضوابطآموزشحرفهای

انجاماقداماتانضباطی
ارزیابیهایکنترلکیفیت

ایتالیا

بازرسیمؤسساتحسابرسی
بررسیهایکنترلکیفیت
انجاماقداماتانضباطی

تدوینآیینرفتارحرفهایواستانداردهایحسابرسی

ژاپن

بازرسیمؤسساتحسابرسی
برگزاریآزمونحسابدارانرسمی

انجاماقداماتانضباطی
تدوینآیینرفتارحرفهایواستانداردهایحسابداریوحسابرسی

ثبتوصدورمجوزبرایاشخاصومؤسساتحسابرسی
ارزیابیهایکنترلکیفیت

کرهجنوبی

بازرسیمؤسساتحسابرسی
ثبتوصدورمجوزبرایاشخاصومؤسساتحسابرسی

انجاماقداماتانضباطی
تدوینضوابطآموزشحرفهای

)KASB(اینوظیفهرابههیاتتدویناستانداردهایحسابداریکرهFSCتدوینآیینرفتارحرفهایواستانداردهایحسابداریوحسابرسی
محولکردهاستامااختیارومسئولیتنهاییتصویباستاندادرهابهعهدهخودFSCمیباشد.

برگزاریآزمونحسابدارانرسمی
ارزیابیهایکنترلکیفیت

مالزی

بازرسیمؤسساتحسابرسی
ثبتوصدورمجوزبرایاشخاصومؤسساتحسابرسی

انجاماقداماتانضباطی
تدویناستانداردهایحسابداری

تدوینآیینرفتارحرفهایواستانداردهایحسابرسی
ارزیابیهایکنترلکیفیت

تدوینضوابطآموزشحرفهای

هلند
بازرسیمؤسساتحسابرسی

ثبتوصدورمجوزبرایاشخاصومؤسساتحسابرسی
انجاماقداماتانضباطی

نروژ

بازرسیمؤسساتحسابرسی
ثبتوصدورمجوزبرایحسابرسانومؤسساتحسابرسی
برگزاریآزمونهایحرفهایساالنهالزمبرایحسابرسان

پذیرشاستانداردهایبینالمللیحسابرسی
تدوینضوابطآموزشحرفهای

تدویناستانداردهایحسابداری
انجاماقداماتانضباطی

 نظارت بر 
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سنگاپور

بازرسیمؤسساتحسابرسی
ثبتوصدورمجوزبرایاشخاصومؤسساتحسابرسی

تدوینضوابطآموزشحرفهای
تدوینآیینرفتارحرفهایواستانداردهایحسابرسی

سوئیس

بازرسیمؤسساتحسابرسی
ثبتوصدورمجوزبرایاشخاصومؤسساتحسابرسی

انجاماقداماتانضباطی
تدوینآیینرفتارحرفهایواستانداردهایحسابرسیوحسابداری

ترکیه

بازرسیمؤسساتحسابرسی
تدویناستانداردهایحسابداریوحسابرسی

تعییناصولوصالحیتهایحسابرسانمستقلومؤسساتحسابرسی
اعطاوابطالمجوزبهاشخاصومؤسساتحسابرسیونظارتبرفعالیتهایآنها

نظارتوسرپرستیعملیاتوفعالیتهایحسابرسیحسابرسانمستقلومؤسساتحسابرسیبهمنظورحصولاطمینانازرعایتاستانداردهاو
مقرراتحاکم

همکاریبانهادهایهمتایبینالمللی
ثبتاشخاصومؤسساتحسابرسیخارجیدرترکیه

تدوینضوابطآموزشحرفهای
انجاماقداماتانضباطی

نظمبخشیبهحرفهحسابرسیدربازارهایسرمایه
انجامبررسیهایکنترلکیفیت

انگلیس

بازرسیمؤسساتحسابرسی
تدوینآیینرفتارحرفهایواستانداردهایحسابداریوحسابرسیواکچوئری

تدوینرهنمودهاومقرراتراهبریشرکتی
نظارتبرحرفهاکچوئری

نظارتبرنهادهایحرفهایحسابداری
بررسیکیفیتگزارشگریمالیشرکتها
انجامبررسیهایکنترلکیفیتمؤسسات

انجاماقداماتانضباطی
ثبتوصدورمجوزبرایاشخاصومؤسساتحسابرسی

تدوینضوابطاموزشحرفهای

امریکا

بازرسیمؤسساتحسابرسی
ثبتوصدورمجوزبرایاشخاصومؤسساتحسابرسی

انجاماقداماتانضباطی
تدوینآیینرفتارحرفهایواستانداردهایحسابرسی،کنترلکیفیت،وسایراستانداردهایمرتبطباتهیهباصدورگزارشهایحسابرسی

انجامبررسیهایکنترلکیفیتمؤسسات

جدولشماره5-تعدادمواردمشاهدهشدهدرخصوصاهموظایفنهادهایناظر

تعدادکشوروظایف

20بازرسی

19اقداماتانضباطی

18ثبتوصدورمجوزبرایاشخاصومؤسساتحسابرسیوبرگزاریآزمون

14ارزیابهایکنترلکیفیت

11تدوینضوابطآموزشحرفهای

10تدویناستانداردهایحسابرسیوآیینرفتارحرفهای

7تدویناستانداردهایحسابداری

4پذیرشاستانداردهایحسابداریبینالمللی،انگلیس،و...

4همکاریونظارتبرتدویناستانداردهایحسابرسیوآیینرفتارحرفهای

4پذیرشاستانداردهایحسابرسیوآیینرفتارحرفهایبینالمللی،انگلیسو...

3همکاریونظارتبرتدویناستانداردهایحسابداری
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