نظارت بر
حرفهحسابرسی

نهادهای ناظر

برحرفه حسابرسی در جهان

رسـواییهای مالـی متعـدد شـرکتها در آغـاز هـزاره سـوم در
ایـاالت متحـده ،زمینهای فراهـم آورد که نظارت بر حرفهحسابرسـی،
اهمیـت بیشـتری یابـد .ایـن رویدادهـا در ایـاالت متحـده منجـر بـه
تصویـب قانـون سـاربینز – آکسـلی ( )SOXگردیـد .هیـات نظـارت
حرف ه حسـابداری بر شـرکتهای سـهامیعام ( )PCAOBبه موجب
بخش  101قانون 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
نظـارت حرفـه حسـابداری بـر شـرکتهای سـهامیعام ()PCAOB
بـه مقاله آشـنایی بـا هیات نظـارت حرفه حسـابداری بر شـرکتهای
سـهامیعام مراجعـه فرماییـد.
پـس از تشـکیل  PCAOBو احسـاس نیـاز در سـایر کشـورها به
وجـود نهادهـای ناظـر بـر حرفـه حسابرسـی در تاریـخ  15سـپتامبر
 2006بـا مشـارکت  17نهـاد ناظـر بـر حرفـه حسابرسـی از 17
منطقـه جغرافیایـی در سـطح جهـان ،مجمـع بینالمللـی نظـارت
بـر حسابرسـان مسـتقل( )IFIARتشـکیل و تعـداد اعضـای آن روز

بـه روز در حـال افزایـش و در حـال حاضـر بـه بیـش از  50عضـو
رسـیده اسـت .فعالیتهـای مجمع بینالمللـی نظارت بر حسابرسـان
مسـتقل( )IFIARکـه از ایـن بـه بعـد "مجمـع بینالمللـی نظـارت"
نامیـده میشـود ،شـامل اشـاعه دانـش در خصـوص بازار حسابرسـی
و تجـارت حرفـهای نهادهـای مسـتقل ناظـر بـر حرفـه حسابرسـی
بـا تمرکـز بـر بازرسـی مؤسسـات حسابرسـی و حسابرسـان ،ایجـاد
هماهنگـی و اتحـاد در خصـوص فعالیتهـای نظارتـی بـر حرفـه
حسابرسـی و همـکاری بـا نهادهـای بینالمللی ذینفـع و عالقمند به
کیفیـت حسابرسـی میباشـد.
کشـورهای بلژیـک ،برزیـل ،کانـادا ،دانمـارک ،امـارات ،مصـر،
فرانسـه ،آلمـان ،ایرلنـد ،ایتالیـا ،ژاپـن ،کـره جنوبـی ،مالـزی ،هلنـد،
نـروژ ،سـنگاپور ،سـوئیس ،ترکیـه ،انگلیـس و امریـکا مجمـع
بینالمللـی نظـارت ( )IFIARمیباشـند IFIAR .از زمـان تشـکیل
تـا االن همـواره جلسـات و کارگاههـای بـا کیفیتـی به منظـور تبادل
تجربیـات و اطالعـات در خصـوص بازرسـی مؤسسـات حسابرسـی
برگـزار کـرده اسـت .مجمـع بینالمللـی نظـارت در سـال  2011بـه
عضویـت گـروه نظـارت ( )monitoring Groupدر آمـد .این گروه،
فعالیتهای مرتبط با تدوین اسـتانداردهای حسـابداری و حسابرسـی
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فدراسـیون بینالمللـی حسـابداران ( )IFACرا سرپرسـتی میکنـد
و برفعالیتهـای هیـت نظـارت بـر منافـع عمومـی ( )PIOBنظـارت
دارد و در مـورد مسـائل مرتبـط بـا کیفیـت و نظـم بخشـی بـه حرفه
حسابرسـی وتوسـعه بـازار آن ،گردهماییهایـی را ترتیـب میدهـد.
همانطـور کـه اشـاره شـد ،تاکنـون بیـش از  50کشـور و منطقـه
جغرافیایـی در جهـان (کـه بخـش اعظـم اقتصـاد جهانـی را شـکل
میدهنـد) .بـه عضویـت مجمـع بینالمللـی نظـارت درآمدهانـد .ایـن
کشـورها و مناطق جغرافیایی ،خود انتظامیحرفه حسابرسـی توسـط
انجمنهـای حرفـهای را کافـی ندانسـتهاند و بـا تشـکیل نهادهـای
دولتـی مسـتقل از حرفـه ،نظـارت بـر حرفه حسابرسـی شـامل تایید
حسابرسـان و مؤسسـات ،کنترل کیفیـت ،اقدامات انضباطـی ،و بعضا
تدویـن اسـتانداردهای حسـابداری و حسابرسـی را انجـام میدهند از
جملـه این کشـورها ،امریـکا ،ژاپـن ،آلمان ،انگلیـس ،فرانسـه ،ایتالیا،
برزیـل ،کانـادا ،کره ،اسـترالیا ،و ...هسـتند کـه تولید ناخالـص داخلی
( )GDPآنهـا در فهرسـت سـال  2015صنـدوق بینالمللـی پـول
( )IMFدر صـدر جـدول قـرار دارنـد .علاوه 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 جنبههـای مختلفـی ،بررسـی و
بـا هـم مقایسـه خواهنـد شـد .ایـن جنبههـا شـامل مبنای تشـکیل
نهـاد ،اعضـا و ترکیب هیـات راهبری ،روشهای تأمین مالی ،سیسـتم
بازرسـی ،حسابرسـان و بازارهـای مالـی و اهـم وظایف نهاد میباشـد.
مبنای تشکیل نهادهای نظارتی
در تمـام کشـورهای مورد بررسـی ،تشـکیل نهاد نظارتـی مزبور به
موجـب قانـون و مقررات بوده اسـت.
اعضا و ترکیـب هیات راهبری نهادهای نظارتی
براسـاس بررسـیهای انجـام شـده در  13کشـور اعضـای هیـات
راهبـری نهـاد نظارتـی نـه تنهـا مجاز بـه اشـتغال در حرفه نیسـتند.
بلکـه عضـو جوامع حرفهای آن کشـور نیز نباید باشـند .دلیل این کار،
حفـظ اسـتقالل هر چـه بیشـتر اعضـا از حرفه میباشـد .کشـورهای
کانـادا ،فرانسـه ،ایرلنـد ،ژاپـن ،مالـزی ،سـنگاپور؛ و امریـکا میتوانند
اعضـای حرفـهای در ترکیب هیـات راهبری نهاد نظارتی خود داشـته
باشـند .معمـوالً درصـد ایـن اعضـای در هیچ کشـوری قابـل مالحظه
نیست .
علاوه بـر ایـن ،اعضای هیـات راهبری در  17کشـور بهطـور 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
میتواننـد شـاغل درحرفه باشـند .بـا این حـال ،تعداد اعضای شـاغل
در حرفـه بسـیار محدود میباشـد ،بهطوریکـه به ترتیـب  30 ،8و 6
درصد در فرانسـه ،دوره انتخاب اعضا در عموم کشـورها توسـط دولت
و ارگانهـای دولتـی و وزارتخانههـا صـورت میگیرد و ایـن فرآیند در
هیـچ کشـوری ،متاثر از حرفـه و افراد حرفهای نمیباشـد.
در برخـی کشـورها ،ضوابطـی در خصـوص اعضایی وجـود دارد که
قبلا در حرفـه شـاغل بودهانـد .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  5سـال در کشـورهای مختلـف ،متفاوت بوده اسـت.
در کشـورهایی کـه اعضـا میتواننـد عضـو نهادهـای حرفـهای و
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یـا شـاغل در حرفـه ،باشـند ،ضوابطـی در مـورد حـق رای و قـدرت
تصمیمگیـری این افـراد وجود دارد .بـه عنوان نمونه ،ایـن اعضا بدون
حـق رای و حـق تصمیمگیـری در مسـایل مرتبـط بـا حسابرسـان یا
کار قبلـی یـا فعلـی اعضای شـاغل هسـتند .عالوه بـر ایـن ،در ایاالت
متحـده ،اعضـا پس از  12مـاه انتصاب آنـان ،نمیتوانند در تصمیماتی
مشـارکت نماینـد کـه اثـر مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم بـا اهمیتی بر
کارفرمـا ،شـریک ،یـا صاحبـکار قبلی آنهـا دارد ،علاوه بر ایـن ،اعضا
نمیتواننـد تـا یکسـال پـس از پایـان دوره فعالیـت خـود در هیـات
راهبـری ،در خصـوص موضوع خاصی در حرفه فعالیت داشـته باشـند
کـه ایـن اعضـا بهطـور خـاص و قابـل مالحظـه ،در تصمیمگیـری در
مـورد آن در زمـان فعالیـت خـود در هیـات راهبری ،نقش داشـتهاند.
روشهای تأمین مالی نهادهای نظارتی
همانطور که در جدول شـماره  1ارائه شـده اسـت ،عمـده نهادهای
ناظـر بـر حرفـه حسابرسـی در  20کشـور مـورد بررسـی ،از طریـق
بودجـه دولـی و مبالغ دریافتـی ،با عناوین حق عضویـت ،حق الزحمه
صـدور مجـوز ،حقالزحمـه نظارت و بازرسـی مؤسسـات حسابرسـی،
و ...تأمیـن مالـی میشـوند ،قابـل ذکر اسـت کـه در تمام کشـورهایی
کـه نهادهـای مورد نظـر از طریق مبالـغ دریافتی از مؤسسـات و اعضا
تأمیـن مالـی میکنند .این مبالغ توسـط قانون ،وزیر ،شـورای مرکزی
ً
کاملا مسـتقل از حرفـه از پیـش ،تعییـن شـده اسـت و
و یـا مقامی
مؤسسـات ،اعضـا و نهادهـای حرفهای ،هیـچ نقشـی در تعیین بودجه
نهـاد ناظـر ندارنـد ،لـذا در تمـام مـوارد ،تأمیـن مالـی نهادهـای ناظر
کاملا عـاری از نفوذ حرفه میباشـد.
عمدهتریـن مبالـغ تأمیـن مالـی ،مبالـغ دریافتی از اعضـا بابت حق
عضویـت و پـس از آن ،بودجه دولتی میباشـد.
سیستم بازرسی نهادهای ناظر
همانطـور کـه در جدول شـماره  2ارائه شـده اسـت ،نتابج بررسـی
سیسـتم بازرسـی نهادهای ناظر بر حرفه حسابرسـی بیانگر این اسـت
کـه فعالیـت بازرسـی در  12کشـور به صورت مسـتقیم ،در  5کشـور
بـه صـورت غیرمسـتقیم ،و در  3کشـور بـه صـورت مسـتقیم و غیـر
مسـتقیم توسـط نهـاد ناظـر بر حرفـه صـورت میگیرد.
بـا توجـه به جـدول ،در خصـوص تعداد بازرسـیها در کشـورهای
مختلـف ،رویـه ثابتـی وجـود نـدارد و در دامنـه بازرسـی سـاالنه تـا
بازرسـی هـر  6سـال یکبـار تغییـر میکنـد .بـا ایـن حـال ،در اغلب
موارد بر بازرسـی مؤسسـات حسابرسـی تاکید بیشـتری شـده اسـت
کـه واحدهـای عامالمنفعـه را حسابرسـی میکننـد 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 میشـود .بـرای مثال ،هـر چه تعـداد کار حسابرسـی
مؤسسـات بیشـتر باشـد ،مـدت زمـان تکـرار بازرسـی آن کوتاهتـر
میشـود .طوالنیتریـن دوره تکـرار بازرسـی معمـوال مربـوط بـه
مؤسسـات حسابرسی اسـت که حسابرسـی واحدهای غیرعامالمنفعه
و شـرکتهای غیربورسـی را بـه عهـده دارنـد .در خصـوص بازرسـی
مؤسسـات بینالمللـی حسابرسـی ( )Big4هـم الزاماتـی مشـخص
شـده اسـت و معمـوال دوره تکـرار بازرسـی ایـن مؤسسـات دو
یا سه سال میباشد.
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جدول شماره  :1خالصه روشهای تأمین مالی

منابع تأمین مالی

کشور
بلژیک

عوارض دریافتی از هیات حرفهای

برزیل

بودجه دولتی و حق عضویتها و جریام دریافتی از فعاالن بازار سرمایه و منابع حاصل از حل و فصل دعاوی حقوق طبق قانون

کانادا

حق عضوت مشارکت کنندگان (ناشران گزارشگر)

دانمارک

بودجه دولتی و همچنین حق عضویت حسابرسان

امارات

بودجه دولتی
حق عضویتها ،عوارض دریافتی از شرکتهای عضو بورس  و ناشران اوراق بهادار ،حقالزحمههای ساالنه صدور مجوز و دیگر منابع مستقل
از حرفه

مصر
فرانسه

حق عضویت اعضا

آلمان

مبالغ وصولی از اعضای نهاد حرفهای

ایرلند

 40درصد تأمین مالی از محل بودجه و  60درصد از محل مبالغ دریافتی از نهادهای حرفهای و اعضای آنها

ایتالیا

حقالزحمه دریافت شده از بازار و مشارکتکنندگان بازار

ژاپن

بودجه دولتی

کره جنوبی

بودجه دولتی ،ما به ازاهای دریافتی از ارائهکنندگان خدمات مالی که تحت نظارت خود نهاد فعالیت میکنند ،حقالزحمه انتشار اوراق بهادار و
کمکهای مالی بانک مرکزی

مالزی

حق عضویت ساالنه از حسابرسان و مؤسسات حسابرسی و کمکهای بورس

هلند

عوارض حاصل از مؤسسات تحت بازرسی و کمک وزیر اقتصاد

نروژ

منابع دریافتی از مؤسسات تحت نظارت(مؤسسات حسابرسی)

سنگاپور

از محل حقو عضویت (شامل ثبت مؤسسات)

سوئیس

تا حدود خیلی زیادی از طریق حقالزحمه و حق عضویتهای دریافتی از اشخاص و مؤسسات تأمین مالی و مبالغی بابت نظارت سالیانه بر
مؤسسات حسابرسی
بودجه دولتی ،حق کپی رایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی و سایر درآمدها

ترکیه
انگلیس

عوارض و مبالغ دریافتی از جامعه کسب و کار ،حرفه حسابداری ,و دولت (به میزان کم) و عوارض و مبالغ دریافتی از منابع بیمه و طرحهای
بازنشستگی و حرفه اکچوئری

امریکا

بیشتر از محل مبالغ دریافتی از ناشران ،کارگزاران و دالالن ،مبالغی نیز از مؤسسات حسابرسی بابت پوشش هزینههای پردازش و بررسی
درخواستهای ثبت و همچنین پوشش هزینههای پردازش و بررسی گزارشهای ساالنه این مؤسسات

جدول شماره  -2تعداد و میزان بازرسی مؤسسات حسابرسی

کشور

بازرس مستقیم یا غیر مستقیم

بلژیک

یگیـرد که یک
انجـام بازرسـیها و اقدامـات انضباطـی توسـط نهاد دیگـری صورت م 
نهـاد حرفـهای بـوده و عضـو سیسـتم نظـارت عمومـی کشـور بلژیـک نمیباشـد .ولی
مگیـری ایـن بازرسـیها و اقدامـات برعهـده نهـاد
مسـئولیت نهایـی و قـدرت تصمی 
ناظـر بر حرفه حسابرسـی اسـت.

مورد ندارد

برزیل

در سـال  1999یـک سیسـتم بررسـی همپیشـگان توسـط نهـاد حرفـهای برزیـل
شـکل گرفـت کـه تـا بـه امـروز فعالیـت مشـمول اسـت .ولـی مسـئولیت نهایـی کار
ایـن سیسـتم بـه عهـده نهاد ناظـر بر حرفه حسابرسـی اسـت و نهـاد نظارتـی نظارت
کامـل بـر ایـن سیسـتم دارد و در هر لحظه قادر به بازرسـی مسـتقیم این سیسـتم
میباشـد.

مورد ندارد.

کانادا

به طور مستقیم توسط نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی

مؤسسـات دارای  100صاحبکار حسابرسی (ناشران گزارشگر).
بازرسـی به صورت ساالنه
مؤسسـات دارای  50تـا  99ناشـران گزارشـگر ،بازرسـی بـه
صـورت حداقـل هـر دو سـال.
مؤسسـات دارای کمتـر از  50ناشـران گزارشـگر ،بازرسـی بـه
صـورت حداقـل هـر سـه سـال

نهـاد نظارتـی وظیفـه بازرسـی خـود را بصـورت غیـر مسـتقیم از طریـق Danish
 )Supervisory Authority Auditing (DSAAانجـام میدهـد .نهـاد نظارتـی بـر
اقدامـات ( )DSAAنظـارت کامـل و جـدی دارد.

مؤسسـات حسابرسـی کـه حسابرسـی واحدهـای عـام المنفعـه
را انجـام میدهنـد بایـد حداقـل هـر سـه سـال یکبـار بازرسـی
شـوند.

دانمارک

تعداد بازرسیهای الزم

سوم
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بازرس مستقیم یا غیر مستقیم

کشور

تعداد بازرسیهای الزم

امارات

بهطور مستقیم توسط نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی

مؤسسـات حسابرسـی کـه شـرکتهای بورسـی را حسابرسـی
میکننـد.
مؤسسات  Big 4هر دو سال یکبار
سایر مؤسسات هر چهار سال یکبار

مصر

بهطور مستقیم توسط نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی

فرآینـد بازرسـی ،فرآینـدی مبتنـی بـر ریسـک (based process
 )riskاسـت .تعـداد بازرسـیها ،بـا توجـه بـه میـزان ریسـک
مؤسسـات مشـخص

بازرسـی مؤسسـات حسابرسـی کـه حسابرسـی واحدهـای عـام المنفعـه را انجـام
میدهنـد توسـط خـود نهـاد ناظـر بـر حرفـه حسابرسـی انجـام میشـد .امـا بازرسـی
سـایر مؤسسـات میتوانـد توسـط   CNCCو ( CRCCدو نهـاد حرفهای حسابرسـان
قانونـی) و تحـت سرپرسـتی نهـاد نظارتـی انجـام شـود.

 6مـورد از بزرگتریـن شـبکههای حسابرسـی فعـال در فرانسـه
به صـورت سـاالنه.
مؤسسـات حسابرسـی کـه واحدهـای عـام المنفعه را حسابرسـی
میکننـد هـر  3سـال یکبـار ،و
سایر مؤسسات هر  6سال یکبار

آلمان

بهطور مستقیم توسط نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی

مؤسسـات حسابرسـی کـه بیـش از  25واحـد عـام المنفعـه را
حسابرسـی میکننـد .سـاالنه
مؤسسـات حسابرسـی کـه کمتـراز  25واحـد عـام المنفعـه را
حسابرسـی میکننـد هـر سـه سـال یکبـار

ایرلند

بازرسـی مؤسسـات حسابرسـی و حسابرسـان توسـط  RABولـی تحـت نظـارت دقیق
نهـاد نظارتـی صـورت میگیرد.
نظـارت نهـاد نظارتـی بـر  RABاز طریـق گزارشـگری دورهای ،برگـزاری جلسـات
مشـترک ،و بازدیـد از فعالیتهـا صـورت میگیـرد.

مؤسسـات حسابرسـی کـه واحدهـای عـام المنفعه را حسابرسـی
میکننـد .هـر  3سـال یکبـار
سایر مؤسسات ،هر  6سال یکبار

ایتالیا

بهطور مستقیم توسط نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی

حداقل هر سه سال یکبار

ژاپن

نهاد نظارتی (مستقیم) و حرفهای (با نظارت نهاد نظارتی)

انجـام بررسـیهای کنتـرل کیفیـت مؤسسـات بزرگ حسابرسـی،
هـر سـه سـال یکبـار صـورت گیـرد .بـا ایـن حـال  JICPAتلاش
میکنـد کـه این بررسـیها هر دو سـال صـورت بگیـرد و در این
امـر موفـق هـم بوده اسـت.

فرانسه

کره جنوبی نهادهای نظارتی (مستقیم) و حرفهای (با نظارت نهاد نظارتی)

بازرسـی مؤسسـات حسابرسـی که دارای ویژگیهای زیر باشند.
مسـتقیما ً توسـط  FSSصورت میگیرد.
حسابرسـی بیـش از یـک درصد شـرکتهای بورسـی را به عهده
داشـته باشد.
حسابرسـی شـرکت بورسـی را بـه عهـده داشـته باشـد کـه جمـع
داراییهـای آن کمتـر از یـک میلیـارد وون نباشـد.
دارای بیش از  30حسابدار رسمیباشند.
سـایر مؤسسـات حسابرسی توسـط انجمن حسـابداران خبره کره
( )KICPAو بـا نظـارت  FSCمورد بازرسـی قـرار میگیرند.
 FSSمؤسسـات  4 Bigرا هر دو سـال یکبار و سـایر مؤسسـات را
هـر سـه تا پنچ سـال یکبـار مـورد بازرسـی قرارمیدهد.

مالزی

بهطور مستقیم توسط نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی

با توجه به شرایط ،تعداد بازرسیها مشخص یشود.

هلند

بهطور مستقیم توسط نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی

مؤسسـات حسابرسـی کـه حسابرسـی واحدهـای عـام المنفعه را
انجـام میدهنـد .حداقـل هـر سـه سـال یکبار
سایر مؤسسات حسابرسی ،حداقل هر شش سال یکبار

نروژ

بهطور مستقیم توسط نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی

تمام مؤسسات حسابرسی ،از لحاظ کیفیت .هر  6سال یکبار
تمـام مؤسسـات حسابرسـی کـه واحدهـای عـام المنفعـه را
حسابرسـی میکننـد هـر  3سـال یکبـار

سنگاپور

بهطور مستقیم توسط نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی

مؤسسـات حسابرسـی دارای بیشـتر از  10درصـد سـهام بـازار
مالمنفعـه ،بهطـور سـاالنه
حسابرسـی واحدهـای عا 
سـایر مؤسسـات حسابرسـی کـه صاحبـکار آنهـا واحدهـای
عامالمنفعـه اسـت .هـر سـه سـال یکبـار
مؤسسـات حسابرسـی کـه صاحبـکار آنهـا واحدهـای غیـر
عامالمنفعـه اسـت ،هـر  5-4سـال یکبـار

سوئیس

بهطور مستقیم توسط نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی

مؤسسـات حسابرسـی تحت نظـارت نهاد نظارتی ،حداقل هر سـه
سال یکبار
مؤسسات  ،PWc، Y&Eو  KPMGبهطور ساالنه

بهطور مستقیم توسط نهادهای ناظر بر حرفه حسابرسی

مؤسسـات حسابرسـی کـه واحدهـای عـام المنفعه را حسابرسـی
میکننـد .هـر  3سـال یکبـار
سایر مؤسسات هر  6سال یکبار

ترکیه
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کشور

انگلیس

امریکا

بازرس مستقیم یا غیر مستقیم

تعداد بازرسیهای الزم

نهاد نظارتی (مستقیم) و نهادهای حرفهای (با نظارت نهاد نظارتی)

کار بازرسـی مؤسسـات حسابرسـی دارای بیـش از  10صاحبـکار
واحـد عـام المنفعه توسـط خـود نهاد نظارتـی انجام میشـود .این
مؤسسـات شـامل  ،Big4مؤسسـات  BOOو Grant Thornton
و سـه مؤسسـه حسابرسـی دیگـر شـامل  Bajer Tillyو Crowe
 ،Clark Whitehillو  Mazarsمیشـود مؤسسـات  Big4و مؤسسـه
 BDO & Grant Thorntonبایـد بهطـور سـاالنه مـورد بازرسـی
کامـل قـرار گیرنـد .امـا سـه مؤسسـه حسابرسـی دیگـر باید هر
سـه سـال یکبـار مـورد بـازرس قـرار گیرند.
حـدود  50مؤسسـه حسابرسـی دارای کمتـر از  10صاحبـکار
واحـد عـام المنفعه وجـود دارند که وظیفه بازرسـی آنها به عهده
انجمـن حسـابداران خبـره انگلسـتان و ولـز ( )ICAEWو انجمـن
حسـابداران خبـره اسـکاتلند ( )ICASواگـذار شـده اسـت .ایـن
بازرسـیها باید سـاالنه انجام شـود .البته این واگذاری از سـال
 ،2016پیرو اجرای مقررات و دسـتورالعمل حسابرسـی اتحادیه
اروپـا صـورت نخواهـد پذیرفـت .چـرا کـه طبـق ایـن مقـررات و
دسـتعورالعمل بازرسـی حسابرسـان واحدهـای عـام المنفعـه ،به
هیـچ وجـه نبایـد به نهادهـای حرفـهای واگذار شـود.

بهطور مستقیم توسط نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی

مؤسسـاتی کـه گزارشهای حسابرسـی شـرکتهای سـهامیعام،
کارگزاریهـا یـا معاملهگـران بورسـی را تهیه یا منتشـر میکنند،
یـا نقـش عمـده در تهیه و صـدور چنیـن گزارشهایـی را دارند.
بایـد توسـط  PCAOBبازرسـی مسـتمر شـوند .طبـق قانـون  ،در
مورد مؤسسـاتی که بیش از  100شـرکت بورسـی را حسابرسی
کـرده انـد ،بازرسـیها بایـد سـاالنه انجام شـوند ،اما مؤسسـاتی
که  100شـرکت یا کمتر از  100شـرکت بورسـی را حسابرسـی
کرده باشـند ،هر سـه سـال یکبار باید بازرسـی شـوند.

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

شده ،کمترین تعداد مربوط به امارات و سوئیس ،و بیشترین تعداد
مربوط به فرانسه و دانمارک میباشد .از لحاظ سهم بزرگترین مؤسسات
حسابرسی از بازار حسابرسی هم همانطور که قابل مشاهده است ،عمده
این بازار متعلق به مؤسسات بینالمللی حسابرسی ( )Big 4میباشد.

جدول شماره  - 3حسابرسی و بازارهای مالی

کشور

تعداد بازرسیهای انجام شده

بلژیک

تعداد  396مورد بررسی نتایج کنترل و  20مورد بازرسی

برزیل

شامل  421مورد ( 364مؤسسه و  57عضو انفرادی)

کانادا

 296مؤسسه حسابرسی

دانمارک

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

امارات

حسابرسی شرکتهای بورسی 4 ،مورد
حسابرسی سایر شرکتها 17 ،مورد

فرانسه

 6930مؤسسـه حسابرسـی که  598مورد از آنها حسابرس
واحدهـای عـام المنفعـه بودهانـد و  6332مـورد حسـابرس
واحدهـای غیرعـام المنفعـه بودهاند.

اندازه وسهم بزرگترین مؤسسات حسابرسی از بازار حسابرسی
مورد ندارد
مؤسسه  35 – Pwcدرصد
مؤسسه  31 – kpMGدرصد
مؤسسه  17 – EYدرصد
مؤسسه  12 – Deloitteدرصد
سهم مؤسسات  BIG4از بازار حسابرسی معادل  60درصد شرکتهای کانادایی
گردش مالی  10مورد از بزرگترین مؤسسات حسابرسی در سال 2013
 307 – Deloitteمیلیون یورو
 351 – PWCمیلیون یورو
 202 – KPMGمیلیون یورو
 112 – BDOمیلیون یورو
 82 – EYمیلیون یورو
 64 – Beierholmمیلیون یورو
 21 – REM Plusمیلیون یورو
 16 – APمیلیون یورو
 16 – Martinsenمیلیون یورو
 14 – Brandtمیلیون یورو
مورد ندارد
 387 – KPMGمیلیون یورو
 350 – Deloitteمیلیون یورو
 344 – EYمیلیون یورو
 302 – PWCمیلیون یورو
 191 – Masersمیلیون یورو
 64 – GTمیلیون یورو
سوم
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کشور

تعداد بازرسیهای انجام شده

آلمان

 82مؤسسه با  723کار حسابرسی

سهم بزرگترین مؤسسات حسابرسی ،بر حسب درآمد:
مؤسسه  1500 – PWCمیلیون یورو
مؤسسه  1300 – KPMGمیلیون یورو
مؤسسه  1270 – E&Yمیلیون یورو
مؤسسه  481 – Deloitteمیلیون یورو
مؤسسه  171 – BDOمیلیون یورو

ایرلند

حدود  1400مؤسسه حسابرسی

تمام حسابرسیهایی که در مورد واحدهای عام المنفعه صورت گرفته است.
توسط  6مؤسسه از  10مؤسسه بزرگ صورت گرفته است  99درصد از این
حسابرسیها توسط مؤسسات  BIG4انجام شده است.

ایتالیا

 25مؤسسـه حسابرسـی کـه واحدهـای عـام المنفعـه را
حسابرسـی کردهانـد.
بازرسی سـایر کارهای این مؤسسات حسابرسی (حسابرسی
غیرواحدهای عام المنفعه) نیز انجام شـده اسـت.

سهم مؤسسات BIG4از بازار حسابرسی شرکتهای بورسی،
معادل  86درصد بوده است.

ژاپن

حدود  230مؤسسـه حسابرسی و حسـابرس ،واحدهای عام
المنفعـه را مـورد حسابرسـی قـرار دادهانـد .علاوه بـر این،
 6مؤسـس حسابرسـی خارجی نیز به حسابرسـی شرکتهای
بورسـی ژاپـن پرداختهاند.

حسابرسی حدود  70درصد شرکتهای بورسی توسط  BIG4صورت گرفته است.

کره جنوبی

 140مؤسسه

اندازه وسهم بزرگترین مؤسسات حسابرسی از بازار حسابرسی

مؤسسات حسابرسی که مستقیما توسط  FSSمورد بازرسی قرار میگیرند،
حسابرسی حدود  89درصد شرکتهای بورسی کرهای و  BIG4حسابرسی حدود
 59درصد شرکتهای بورسی (کرهای و خارجی) را انجام دادهاند.
سهم  6مؤسسه بزرگ حسابرسی از بازار حسابرسی
مؤسسه  37.23 – PWCدرصد
مؤسسه  26.32 – EYدرصد
مؤسسه  23.30 – KPMGدرصد
مؤسسه  3.30 – BDOدرصد
مؤسسه  3.14 – Deloitteدرصد
مؤسسه  164 – Crowe Horwathدرصد

مالزی

 52مؤسسـه حسابرسـی داخلـی و  5مؤسسـه حسابرسـی
خارجـی

هلند

 12مؤسسـه حسابرسـی کـه واحدهـای عـام المنفعـه را
حسابرسـی میکننـد.
 427مؤسسـه حسابرسـی کـه دیگـر واحدهـا را حسابرسـی
میکننـد.
 17مؤسسـه نیـز بـه عنـوان مؤسسـات حسابرسـی کـه
حسابرسـی شـرکتهای خارجـی را انجـام میدهنـد.

نروژ

سهام مؤسسات  BIG4و مؤسسه  BDOاز کل بازارحسابرسی حدود  70درصد  ،و
از حسابرسی واحدهای عام المنفعه حدود  93درصد بوده است .سهم هر کدام از
این مؤسسات ،از کل بازار حسابرسی به شرح زیر است.
 533مؤسسـه حسابرسـی کـه  16مـورد از ایـن مؤسسـات،
مؤسسه  19.1 – EYدرصد
مالمنفعـه را حسابرسـی کردهانـد.
واحدهـای عا 
مؤسسه  17 – PWCدرصد
مؤسسه  12.5 – BDOدرصد
مؤسسه  11.6 – KPMGدرصد
مؤسسه  104 – Deloitteدرصد

سنگاپور

 650مؤسسه حسابرسی و  10312حسابدار رسمی

سوئیس

 23مؤسسه

ترکیه
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 146مؤسسـات حسابرسـی که  110مورد از آنها مؤسسـات
حسابرسـی هسـتند که واحدهای عام المنفعه را حسابرسـی
میکند و  36مورد سـایر مؤسسـات حسابرسـی هستند.
تعداد  92مؤسسـه حسابرسـی داخلی مجوز از  CMBمورد
بررسـی کنترل کیفیت قـرار گرفتهاند.

بازار حسابرسی بسیار متمرکز است درصد بسیار باالیی از
حسابرسها توسط  BIG4انجام میشود.

سهم مؤسسات BIG4بازار حسابرسی ،شامل  62درصد
شرکتهای بورسی بوده است.
مؤسسه  41 – PWCدرصد
مؤسسه  23 – E&Yدرصد
مؤسسه  21 – KPMGدرصد
سایر مؤسسات –  15درصد
مؤسسه  33.75 – Deloitteدرصد
مؤسسه  20.06 – PWCدرصد
مؤسسه  13.70 – EYدرصد
مؤسسه   8.65 – KPMGدرصد

نظارت بر
حرفهحسابرسی
جدول شماره  - 3حسابرسی و بازارهای مالی

کشور

اندازه وسهم بزرگترین مؤسسات حسابرسی از بازار حسابرسی

تعداد بازرسیهای انجام شده

انگلیس

تعـداد  9مؤسسـه مسـتقیما توسـط تیـم  AQRبازرسـی
میشـود و تقریبـا  50مؤسسـه دیگـر توسـط نهادهـای
حرفـهای بازرسـی میشـوند.

مؤسسه  1 – Baker Tilly UK Audit LLPدرصد
مؤسسه  5 – BDO Story Hayward LLPدرصد
مؤسسه  1 – Crowe Clark Whitehillدرصد
مؤسسه  17 – Deloitte LLPدرصد
مؤسسه  15 – Ernst & Young LLPدرصد
مؤسسه  5 – Grant Thornton UK LLPدرصد
مؤسسه  23 – KPMG LLP and KPMG Audit Plcدرصد
مؤسسه  5.0 Mazarsدرصد
مؤسسه  26 – PricewaterhouseCoopers LLPدرصد
سهم  BIG4تقریبا  96درصد و سایر مؤسسات بزرگ  2درصد بوده است.

امریکا

 219مؤسسـه حسابرسـی ،شـامل  162مؤسسـه کـه دفتـر
آنهـا در امریـکا اسـت و  57مؤسسـه کـه دفتـر آنها خـارج از
امریـکا اسـت ،توسـط  PCAOBمورد بازرسـی قـرار گرفت.
همچنیـن  PCAOBیـک برنامـه میانـدورهای بـرای بازرسـی
مؤسسـاتی دارد که صاحبکارآنهـا کارگزاریها و معاملهگران
بورسـی اسـت .در سـال  66 ،2014مورد از این مؤسسـات
مورد بازرسـی  PCAOBقـرار گرفتند.

سهم مؤسسات بزرگ حسابرسی از بازار حسابرسی:
مؤسسه  20 – Deloitte & Toucheدرصد
مؤسسه  30 – E&Yدرصد
مؤسسه  17 – KPMGدرصد
مؤسسه  30 – PWCدرصد
مؤسسه  1 – BDO USAدرصد
مؤسسه  1 – Grant Thorntonدرصد

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

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

جدول شماره  - 4اهم وظایف نهادهای ناظر

کشور

اهم وظایف نهاد نظارتی

بلژیک

بازرسی مؤسسات حسابرسی (از جمله کنترل کیفیت)
انجام اقدامات انضباطی
نظارت بر اجرای دستورالعملهای تدوین شده توسط نهاد حرفهای
ارزیابی نتیجه گیریهای کنترل کیفیت

برزیل

بازرسی مؤسسات حسابرسی
نظم دهی به فعالیتهای حسابرسان در بازار سرمایه
سرپرستی ،نظارت ،و بازرسی کار حسابرسان که شرکتهای سهام عام ،صندوقهای سرمایهگذاری ،و دیگر فعاالن بازار سرمایه را حسابرسی میکنند.
صدور مجوز برای حسابرسان مستقل
انجام اقدامات انضباطی ،اخطارها ،جرایم ،تعلیق ،ابطال گواهینامه
تدوین ضوابط آموزش حرفهای
نظارت بر گزارشگری مالی

کانادا

بازرسی مؤسسات حسابرسی
ثبت و صدور مجوز برای اشخاص و مؤسسات حسابرسی
کنترل کیفیت کار مؤسسات حسابرسی
انجام اقدامات انضباطی
تدوین ضوابط آموزش حرفهای
نظارت و حمایت از تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی
وظایف دیگری نظیر برقراری ارتباط با همتای بینالمللی خود

دانمارک

بازرسی مؤسسات حسابرسی
ثبت و صدور و ابطال مجوز برای اشخاص و مؤسسات حسابرسی
پذیرش ایین رفتار حرفهای و مقررات و استانداردها (آموزش و آموزش مستمر ،اخالق ،حسابرسی و گزارشگری)
آموزش مستمر
بررسیهای کنترل کیفیت
اجرا (شامل پی جوییها)
انجام اقدامات انضباطی
تعامل و برقراری ارتباط با نهادهای ذیصالح در سایر کشورها

امارات

بازرسی مؤسسات حسابرسی
ثبت و صدور و ابطال مجوز برای اشخاص و مؤسسات حسابرسی
انجام اقدامات انضباطی
پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابداری ،حسابرسی ،کنترل کیفیت و اخالق
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اهم وظایف نهاد نظارتی

کشور
بازرسی مؤسسات حسابرسی
ثبت و صدور مجوز
اجرا ()Enforcement
تدوین ضوابط آموزش حرفهای
پیگیری ( )Follow upاستانداردهای حرفهای
انجام اقدامات انضباطی

مصر

بازرسی مؤسسات حسابرسی (از جمکله کنترل کیفیت)
همکاری در زمینه تدوین استانداردهای حسابرسی و رویههای کاربردی
ثبت و صدور و ابطال مجوز برای اشخاص و مؤسسات حسابرسی
انجام اقدامات انضباطی
تعامل و برقراری ارتباط با نهادهای ذیصالح در سایر کشورها
تدوین آیین رفتار حرفهای

فرانسه

آلمان

بازرسی مؤسسات حسابرسی
ثبت و صدور مجوز برای اشخاص و مؤسسات حسابرسی
ابطال مجوز اشخاص و مؤسسات حسابرسی
انجام اقدامات انضباطی
انجام خدمات اطمینان بخشی کیفیت

ایرلند

بازرسی مؤسسات حسابرسی
ثبت و صدور مجوز برای اشخاص و مؤسسات حسابرسی
پذیرش آیین رفتار حرفهای و استانداردهای حسابرسی و حسابداری تدوین شده توسط FRS
تدوین ضوابط آموزش حرفهای
انجام اقدامات انضباطی
ارزیابیهای کنترل کیفیت

ایتالیا

بازرسی مؤسسات حسابرسی
بررسیهای کنترل کیفیت
انجام اقدامات انضباطی
تدوین آیین رفتار حرفهای و استانداردهای حسابرسی

ژاپن

بازرسی مؤسسات حسابرسی
برگزاری آزمون حسابداران رسمی
انجام اقدامات انضباطی
تدوین آیین رفتار حرفهای و استانداردهای حسابداری و حسابرسی
ثبت و صدور مجوز برای اشخاص و مؤسسات حسابرسی
ارزیابیهای کنترل کیفیت

بازرسی مؤسسات حسابرسی
ثبت و صدور مجوز برای اشخاص و مؤسسات حسابرسی
انجام اقدامات انضباطی
تدوین ضوابط آموزش حرفهای
کره جنوبی
تدوین آیین رفتار حرفهای و استانداردهای حسابداری و حسابرسی  FSCاین وظیفه را به هیات تدوین استانداردهای حسابداری کره ()KASB
محول کرده است اما اختیار و مسئولیت نهایی تصویب استاندادرها به عهده خود  FSCمیباشد.
برگزاری آزمون حسابداران رسمی
ارزیابیهای کنترل کیفیت

مالزی

بازرسی مؤسسات حسابرسی
ثبت و صدور مجوز برای اشخاص و مؤسسات حسابرسی
انجام اقدامات انضباطی
تدوین استانداردهای حسابداری
تدوین آیین رفتار حرفهای و استانداردهای حسابرسی
ارزیابیهای کنترل کیفیت
تدوین ضوابط آموزش حرفهای

هلند

بازرسی مؤسسات حسابرسی
ثبت و صدور مجوز برای اشخاص و مؤسسات حسابرسی
انجام اقدامات انضباطی

نروژ

بازرسی مؤسسات حسابرسی
ثبت و صدور مجوز برای حسابرسان و مؤسسات حسابرسی
برگزاری آزمونهای حرفهای ساالنه الزم برای حسابرسان
پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابرسی
تدوین ضوابط آموزش حرفهای
تدوین استانداردهای حسابداری
انجام اقدامات انضباطی
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کشور
سنگاپور

بازرسی مؤسسات حسابرسی
ثبت و صدور مجوز برای اشخاص و مؤسسات حسابرسی
تدوین ضوابط آموزش حرفهای
تدوین آیین رفتار حرفهای و استانداردهای حسابرسی

سوئیس

بازرسی مؤسسات حسابرسی
ثبت و صدور مجوز برای اشخاص و مؤسسات حسابرسی
انجام اقدامات انضباطی
تدوین آیین رفتارحرفهای و استانداردهای حسابرسی و حسابداری

ترکیه

انگلیس

امریکا

بازرسی مؤسسات حسابرسی
تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی
تعیین اصول و صالحیتهای حسابرسان مستقل و مؤسسات حسابرسی
اعطا و ابطال مجوز به اشخاص و مؤسسات حسابرسی و نظارت بر فعالیتهای آنها
نظارت و سرپرستی عملیات و فعالیتهای حسابرسی حسابرسان مستقل و مؤسسات حسابرسی به منظور حصول اطمینان از رعایت استانداردها و
مقررات حاکم
همکاری با نهادهای همتای بینالمللی
ثبت اشخاص و مؤسسات حسابرسی خارجی در ترکیه
تدوین ضوابط آموزش حرفهای
انجام اقدامات انضباطی
نظم بخشی به حرفه حسابرسی در بازارهای سرمایه
انجام بررسیهای کنترل کیفیت
بازرسی مؤسسات حسابرسی
تدوین آیین رفتار حرفهای و استانداردهای حسابداری و حسابرسی و اکچوئری
تدوین رهنمودها و مقررات راهبری شرکتی
نظارت بر حرفه اکچوئری
نظارت بر نهادهای حرفهای حسابداری
بررسی کیفیت گزارشگری مالی شرکتها
انجام بررسیهای کنترل کیفیت مؤسسات
انجام اقدامات انضباطی
ثبت و صدور مجوز برای اشخاص و مؤسسات حسابرسی
تدوین ضوابط اموزش حرفهای
بازرسی مؤسسات حسابرسی
ثبت و صدور مجوز برای اشخاص و مؤسسات حسابرسی
انجام اقدامات انضباطی
تدوین آیین رفتار حرفهای و استانداردهای حسابرسی ،کنترل کیفیت ،و سایر استانداردهای مرتبط با تهیه با صدور گزارشهای حسابرسی
انجام بررسیهای کنترل کیفیت مؤسسات
جدول شماره  -5تعداد موارد مشاهده شده در خصوص اهم وظایف نهادهای ناظر  

وظایف

تعداد کشور

بازرسی

20

اقدامات انضباطی

19

ثبت و صدور مجوز برای اشخاص و مؤسسات حسابرسی و برگزاری آزمون

18

ارزیابهای کنترل کیفیت

14

تدوین ضوابط آموزش حرفهای

11

تدوین استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفهای

10

تدوین استانداردهای حسابداری

7

پذیرش استانداردهای حسابداری بینالمللی ،انگلیس  ،و...

4

همکاری و نظارت بر تدوین استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفهای

4

پذیرش استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفهای بینالمللی ،انگلیس و...

4

همکاری و نظارت بر تدوین استانداردهای حسابداری

3
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