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پس از سقوط مؤسسه آرتورآندرسن و پرستن بسياری از شرکاء 
و کارکنان آن به مؤسسه حسابرســی دیلویت از سال های 2003 به 
بعد مؤسسه حسابرســی دیلویت عماًل  بخش وسيعی از بازار جهان 
حسابرســی به ویــژه بازار حرفــه در آمریکای شــمالی را به چنگ 
آورد. دیلویت تمرکز خود را بر خدمات مشــاوره ای گذاشــته بود 
به طوری که فقط 24 درصد درآمد در ســال 2017 این مؤسســه از 
خدمات حسابرســی حاصل شــذده و عماًل 76 درصد درآمدهای 
آن بر خالف ســایر مؤسســات حسابرســی از خدمــات مالياتی و 
مشاوره ای به دســت آمده است. تحليل گزارش حرفه ی حسابرسی 
در سال 2017 نشان می دهد که درآمد جهانی حرفه ی حسابرسی 52 
مؤسسه ی بين المللی با درآمدی معادل 203،170 ميليون دالر متشکل 
از 1/629/965 نفر کارکنان شــامل 110/492 شریک، 1/084/365 
پرســنل حرفه ای و 254/877 نفر کارکنان اداری با بيش از 21/122 

دفتر حسابرسی در سراسر جهان بوده است. )نمایه ی یک(

بررسی اجمالی نمایه ی دو نشــان دهنده دوری مؤسسات برتر 
جهــان از حوزه ی حسابرســی صــرف و روی آوری به خدمات 
متنوع مشاوره ای در حوزه ی حســابداری و حسابرسی و مالياتی 
اســت. به طوری که درآمدهای مؤسسه دیلویت شامل 24درصد 
خدمــات حسابرســی، 19 درصد خدمات مالياتــی و 57 درصد 
خدمات مشــاوره ای متنوع بوده اســت که این ترکيب با ترکيب 
درآمدی مؤسســات حسابرســی ایرانی که اساســاً به حسابرسی 
محض مشــغول اند، تفاوت ماهوی دارد و نشــان دهنده ی نگرش 
متفــاوت حرفه ی جهانی با حرفه ی حسابرســی در ایران اســت. 
نگاهی به ترکيب درآمدهای مؤسســه نيز حکایت از گستردگی 
خدمات غير حسابرسی به ویژه خدمات مالياتی )در امریکا اساساً 
خدمات حسابرسی مالياتی به شکل ایران، وجود ندارد( و حدود 
59 درصــد درآمد این مؤسســه که درجهان رتبه ی ششــم و در 
امریکا رتبه ی پنجم را داراســت از خدمات غير حسابرسی است. 
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نمایه ی یک- درآمد 10 مؤسسه ی برتر حسابرسی جهان 2017
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منابع: 

نگارنده اعتقاد دارد با صدور برگ تشــخيص های عملکرد سال 
1395 شرکت ها موضوع اســتفاده از خدمات مشاوره ی مالياتی 
در دســتور کار فعاالن اقتصادی کشــور قرار خواهد گرفت، لذا 
توصيه می کند مؤسســات حسابرســی با تشــکيل و تجهيز واحد 
خدمات مشاوره ای به ویژه در حوزه ی ماليات آمادگی الزم برای 

بهره برداری از این بازار جدید را کسب کنند. )نمایه ی دو(
زمانی کــه نگارنده عضو ســومين شــورای عالی جامعه بودم 
بر ســر این که حسابرسی هم کسب وکار اســت فقط ضوابط این 
کســب وکار با ســایر کســب وکارها فرق دارد، بــا برخی اعضا 
اختالف نظر داشــتم و به رغم ارائه ی مســتندات جهانی و این که 
اساساً حق الزحمه  ی حسابرسی می تواند و باید بر اساس درآمدهای 
مورد رســيدگی تعيين شــود، اختالف نظر جدی وجود داشت. 
نشریه ی تحليل حسابرسی که همه ســاله منتشر می شود، حرفه ی 
حسابرســی را از منظر خدمــات قابل ارائه بر مبنــای درآمدهای 

صاحــب کاران تحليل می کند. نمایه ی ســه عملکرد 15 ســاله ی 
حرفه را نمایش می دهد. امری که در ایران اساساً مورد توجه قرار 
نمی گيرد و با برگزاری مناقصات دولتی استقالل حرفه مخدوش 
می شود. بررسی این مستندات نشان می دهد که مثاًل حق الزحمه  ی 
حسابرســی یک شــرکت هلدینگ که فقط سرمایه گذاراست و 
هيچ فعاليت دیگری ندارد باید بســيار بيش تر از شرکت های زیر 
مجموعه باشد زیرا عماًل ریسک همه ی شرکت های زیرمجموعه 
در صورت هــای مالی تلفيقی نمایش داده می شــود و حســابرس 
ذی ربط مســئوليت همه ی ریســک های زیرمجموعه را بر عهده 
دارد، ولی در ایران کاماًل برعکس عمل می شــود و هلدینگ ها و 
بسياری حسابرسان انتظار حق الزحمه ی  ناچيز دارند. نمایه ی چهار 
آخرین یافته های حرفه ی حسابرســی جهان را در مورد پيوستگی 
ارقــام مورد رســيدگی و حق الزحمــه ی خدمات حسابرســی و 

خدمات غير حسابرسی را نمایش می دهد. 
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