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مقدمه
 یکــی از الزامــات شــخصیت کاری حسابرســان، 
اســتقالل آنهــا از صاحبکارانشــان اســت. ماتز و 
شــرف )1961، 204( معتقدنــد کــه اظهارنظــر 
ــتقالل  ــود اس ــتری خ ــه از مش ــی ک حسابرس
نخواهــد  ارزش افــزوده ای  »هیــچ  نــدارد 
داشــت«. کمیتــۀ اصــول بنیــادی مفاهیــم 
حسابرســی1  ادعــا می کنــد کــه اســتقالل 
حســابرس، ویژگــی »الینفــک« حســابرس 
ــث شــکل گیری  ــی باع ــن ویژگ ــرا ای اســت زی
ــوگیری( از  ــداری )س ــر جانب ــرل ب ــی کنت نوع
ــابداری  ــن حس ــد )انجم ــد ش ــکار خواه صاحب
آمریــکا2، 1973(. مدیریــت شــرکت مســئولیت 
دارد تــا اطالعــات مالــی را بــه ســرمایه گذاران 
ــن  ــد؛ ای ــره کن ــوه مخاب ــرمایه گذاران بالق و س

ــد  ــران بای ــه مدی ــت ک ــدان معناس ــوع ب موض
صورت هــای مالــی را تهیــه و ارائــه کننــد. 
ــات  ــامل تصمیم ــی ش ــای مال ــه صورت ه تهی
ــت  ــل چگونگــی ثب ــود مث ــد ب ــددی خواه متع
کار  بــه  مفروضــات  و  روش هــا  معامــالت، 
حســابداری،  برآوردهــای  در  گرفته شــده 
تعییــن مــوارد افشــا در صورت هــای مالــی 
و مــوارد خاصــی کــه در افشــای اطالعــات 
نقــش  اضافــه شــوند.  یــا  و  بایــد حــذف 
حســابرس مســتقل بــر ارزیابــی بی طرفانــه 
ــده  ــکار گرفته ش ــای ب ــه(3  قضاوت ه )واقع بینان
ــای  ــه صورت ه ــدگان در تهی ــط تهیه کنن توس
ــورس و اوراق  ــیون ب ــاره دارد. کمیس ــی اش مال
ــی  ــه ارزیاب ــرای اینک ــد اســت، ب ــادار4  معتق به
صورت هــای مالــی بی طرفانــه )واقع بینانــه( 
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ــای  ــه صورت ه ــد از تهی ــابرس بای ــد؛ حس باش
مالــی کــه آن را حسابرســی می کنــد، مســتقل 

ــد. باش
 هنگامی کــه حسابرســان خدمــات دیگــری 
ازجملــه خدمــات حســابداری بــه صاحبــکاران 
ــان  ــک می ــدم تفکی ــد؛ ع ــه می دهن ــود ارائ خ
کســانی کــه صورت هــای مالــی را تهیــه و 
می کننــد؛  حسابرســی  را  آن  کــه  کســانی 
کمیســیون  دیــدگاه  می آیــد.  به وجــود 
ــن  ــه ای ــن زمین ــادار در ای ــورس و اوراق به ب
ــی  ــد ارزیاب ــان نمی توانن ــه حسابرس ــت ک اس
در  خــود  تصمیمــات  دربــاره  بی طرفانــه ای 
ــد.  ــل آورن ــه عم ــی، ب ــای مال ــه صورت ه تهی
ــورس و اوراق  ــل، کمیســیون ب ــن دلی ــه همی ب
ــرد  ــن ک ــه 1940 تعیی ــل ده ــادار در اوای به
ــل  ــد در مراح ــتقل نبای ــان مس ــه حسابرس ک
ــود  ــکاران خ ــی صاحب ــای مال ــه صورت ه تهی
و همچنیــن ســایر خدمــات حســابداری آنهــا، 
دخالــت داشــته باشــند. در 7 ژوئــن 1940 
ویلیــام ورنتــز حســابدار ارشــد کمیســیون 
ــدگاه  ــن دی ــادار )1940(، ای ــورس و اوراق به ب
ایــن  یــک ســخنرانی مطــرح کــرد.  را در 
حســابداری  نشــریه5   در  تصمیم گیــری 
ــکل  ــه ش ــه 1944 ب ــماره6 47 در 25 ژانوی ش
ــورس  رســمی انتشــار داده شــد )کمیســیون ب

بهــادار، 1944(. اوراق  و 
نظریه هــای  قبلــی،  تاریخــی  تحقیقــات 
ــاردی،  ــوری و المب ــا )ن اســتقالل را در کتاب ه
2009(، آیین هــای رفتــار حرفــه ای )پرســتون، 
کوپــر، اســکاربرو و چیلتــون، 1995؛ یونکینــز، 
ــز 2010(  ــه ای )رابرت ــای حرف 1983(، مجله ه
و در میــان قانون گــذاران )یونکینــز 1983( 
ــد. تحقیقــات  موردبررســی و آزمــون قرارداده ان
ــارۀ اینکــه اجــرای خدمــات  حســابداری را درب
ــتقالل  ــه اس ــه ب ــث خدش ــی7  باع غیرحسابرس
ــرار  ــون ق ــورد آزم ــز م ــود نی ــابرس می ش حس

ــالی 2006(.  ــرچ و ای ــنایدر، چ ــد )اش داده ان

ــارۀ  ــورس درب ــی کمیســیون ب  حــوزه حکمران
ــی  ــه حسابرس ــابرس ب ــتقالل حس ــۀ اس نظری
نــزد  عام)ثبت شــده  ســهامی  شــرکت های 
کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار(  و کارگزاران 
ــه  و معامله گــران محــدود می شــود و حاکــم ب
حسابرســی شــرکت های خصوصــی نیســت. 
ــاس  ــی براس ــرکت های خصوص ــی ش حسابرس
احــکام اســتقالل انجمــن حســابداران رســمی 
ــکام  ــان تر از اح ــب آس ــه مرات ــه ب ــکا8 ک آمری
اســت،  بهــادار  اوراق  و  بــورس  کمیســیون 
اجــرا می شــود. احــکام اســتقالل9 انجمــن 
حســابداران رســمی آمریــکا، اجــرای خدمــات 
حســابداری به صاحبــکاران حسابرســی را برای 
صورت هــای  می دانــد.  مجــاز  حسابرســان 
خصوصــی  شــرکت های  از  بســیاری  مالــی 
توســط همــان حسابرســانی کــه در تهیــه آنهــا 

ــود. ــی می ش ــد، حسابرس ــش دارن نق
ــه  ــوط ب ــای مرب ــرات دیدگاه ه ــی تغیی  بررس
ــن  ــادار و انجم ــورس و اوراق به ــیون ب کمیس
بــه  راجــع  آمریــکا  رســمی  حســابداران 
ــر  ــابداری )غی ــات حس ــان خدم ــرای هم زم اج
حسابرســی( و حسابرســی، حداقــل بــه دو 

ــن  ــه ای ــت اســت؛ اول اینک ــز اهمی ــل حائ دلی
موضــوع، اکــراه حرفــه بــرای انجــام اقــدام الزم 
در غیــاب اعتــراض ســرمایه گذار را نشــان 
می دهــد )فوگارتــی، هــالن و ناتســون، 1991(. 
ــن  ــه ای ــادار ب ــورس و اوراق به ــیون ب کمیس
نتیجــه رســیده اســت که خدمــات حســابداری 
بــه اســتقالل حســابرس خدشــه وارد می کنــد. 
تحقیقــات پیمایشــی )نظرســنجی( نیــز نشــان 
ــه عقیــدۀ حســابداران رســمی  می دهــد کــه ب
ــدن  ــه دار ش ــث خدش ــات باع ــوع خدم ــن ن ای
)الویــن  می شــود  حســابرس  اســتقالل 
 .)2001 کراوچیــک10،  و  جنکینــز   ،1976
ــود  ــث می ش ــی ها باع ــن بررس ــه ای دوم اینک
رویه هــای  میــان  وســیعی  واگرایــی  تــا 
ــورس و اوراق بهــادار  حسابرســی کمیســیون ب
بــه  خصوصــی  شــرکت های  حسابرســی  و 
ــان  ــا حسابرس ــه ب ــد. در مقایس ــش درآی نمای
ــورس  ــیون ب ــزد کمیس ــده ن ــران ثبت ش ناش
شــرکت های  حسابرســان  بهــادار،  اوراق  و 
خصوصــی ترجیــح می دهنــد بیشــتر در رونــد 
ــود  ــکاران خ ــی صاحب ــای مال ــۀ صورت ه تهی

ــند. ــته باش ــارکت داش مش
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ــف  ــات و تعری ــی ادبی ــش دوم. بررس بخ
ــابداری ــات حس خدم

خدمات حسابداری
 مــک نیــل )1962( فهرســتی از فعالیت هایــی 
حســابداری  کــه  اســت  تهیه کــرده 
)فعالیت هــای نوشــتاری و دفتــری( را تشــکیل 
ایــن  شــامل  به طورکلــی  کــه  می دهنــد 
مــوارد می شــود: ثبــت در دفتــر روزنامــه، 
ثبــت در دفتــر کل، اصالحــات دفاتــر روزنامــه 
ــر  ــه نظ ــن مقال ــی. ای ــای مال ــۀ صورت ه و تهی
الویــن )1967( را دنبــال می کنــد کــه وی 
در  ذکرشــده  حســابداری  مثال هــای  بــه 
ــیون  ــابداری کمیس ــریه های حس ــله نش سلس
ــریه  ــد. نش ــکا می کن ــادار اتّ ــورس و اوراق به ب
حســابداری شــماره 126 تمامــی فعالیت هایــی 
را کــه به عنــوان خدمــات حســابداری موجــب 
حســابرس  اســتقالل  شــدن  خدشــه دار 
می شــود ذکــر می کنــد: ثبــت دفاتــر روزنامــه، 
ــر  ــه دفت ــال ب ــر، انتق ــای دفات ــالح ثبت ه اص
حســاب ها،  تطبیــق  و  مغایرت گیــری  کل، 
تعییــن طبقه بنــدی حســاب های هزینــه ای، 
ــر کل،  ــاب های دفت ــی از حس ــداری برخ نگه
تهیــه لیســت حقــوق مدیــران اجرایــی و تهیــه 
صورت هــای مالــی. ایــن موضــوع واضــح اســت 
ــه  ــادار تهی ــورس و اوراق به ــیون ب ــه کمیس ک
از  شــکلی  به عنــوان  را  مالــی  صورت هــای 
ــت.  ــه اس ــر گرفت ــابداری در نظ ــات حس خدم
ــال  ــه دنب ــن مقال ــه ای ــی ک ــتای اهداف در راس
می کنــد، خدمــات حســابداری، شــامل تمامــی 
فعالیت هــای ذکــر شــده در نشــریه حســابداری 

شــماره 126 در نظــر گرفتــه می شــود.
 بــا توجــه بــه نشــریه حســابداری شــماره 126، 
خدمــات حســابداری شــامل اصالحــات دفاتــر 
روزنامــه اســت. هرچنــد اصالحــات انجام شــده 
توســط حســابرس در فراینــد حسابرســی کــه 
به منظــور اصــالح اشــتباه انجــام می شــود، 

خدمــات  به عنــوان  تاریخــی  شــکل  بــه 
حســابداری شــناخته نمی شــود. طــی فراینــد 
ــک  ــت ی ــن اس ــابرس ممک ــی، حس حسابرس
یــا چنــد اشــتباه را کشــف و شناســایی کنــد 
ــه  ــنهادی ب ــات پیش ــب اصالح و آن را در قال
مدیــران اجرایــی صاحبــکار اطالع رســانی 
کنــد. مدیــران اجرایــی موظــف هســتند 
کشف شــده  اشــتباهات  اصــالح  دربــاره 
ــد. در  ــری کنن ــابرس تصمیم گی ــط حس توس
ــابدار  ــز حس ــام ورنت ــه 1940، ویلی 20 فوری
اوراق بهــادار  ارشــد کمیســیون بــورس و 
اظهــار کــرد هنگامــی  کــه واحــد مــورد 
رســیدگی ثبت هــای اطالعــات الزم بــرای 

را  قابــل  اتّــکا  مالــی  صورت هــای  تهیــه 
ــنهادی  ــات پیش ــت، اصالح ــداده اس ــام ن انج
ــوزه  ــه ح ــابرس ب ــث ورود حس ــابرس باع حس
خدمــات حســابداری می شــود )کمیســیون 
بااینکــه  بهــادار،1940(.  اوراق  و  بــورس 
ــان  ــابرس همچن ــنهادی حس ــات پیش اصالح
و  بــورس  کمیســیون  اســتقالل  احــکام 
از  بعــد  زمانــی  دوره  در  را  بهــادار  اوراق 
ــس  ــب الیحــه ســاربینز- آکســلی )مجل تصوی
ــد  ــض نمی کن ــکا، 2002( نق ــدگان آمری نماین
ــن  ــی ممک ــن اصالحات ــال چنی ــی بااین ح ول
اســت بیانگــر وجــود ضعف هــای بااهمیــت 
در کنترل هــای داخلــی صاحبــکار باشــد و 
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نتیجــۀ آن منجــر بــه اظهارنظــر مــردود دربــاره 
ــگری  ــر گزارش ــم ب ــی حاک ــای داخل کنترل ه

مالــی11  شــود )درکســلر، 2005(.

تحقیقــات تاریخــی قبلــی در ارتبــاط بــا 
احــکام اســتقالل حســابرس

ــکام  ــه اح ــی در زمین ــی قبل ــات تاریخ  تحقیق
شــکل  بــه  آمریــکا  اســتقالل حسابرســان 
همچنیــن  و  گرفته انــد  صــورت  محــدودی 
ــکام  ــه اح ــی ب ــه خاص ــا توج ــدام از آنه هیچ ک
ــورس  ــیون ب ــای کمیس ــا دیدگاه ه ــط ب مرتب
ــمی  ــابداران رس ــن حس ــادار و انجم و اوراق به
ــات  ــان خدم ــرای هم زم ــه اج ــکا در زمین آمری
حسابرســی و حســابداری بــه صاحبــکاران 
توســعۀ   )1983( یونکینــز  نداشــته اند. 
تاریخــی اســتقالل حســابرس در آمریــکا را بــا 
ــط  ــده توس ــای انجام ش ــر فعالیت ه ــز ب تمرک
ــن  ــادار و انجم ــورس و اوراق به ــیون ب کمیس
ــا  ــد آنه ــکا و فراین ــمی آمری ــابداران رس حس
ــن  ــاره قوانی ــد. اگرچــه وی درب خالصــه می کن
صاحبــکاران  بــه  غیرحسابرســی  خدمــات 
ــه  ــی ب ــا توجه ــد اّم ــث می کن ــی بح حسابرس

ــدارد. ــابداری ن ــات حس ــژه خدم ــث وی بح
بررســی   )2009( المبــاردی  و  نــوری   
ــت  ــابرس را در ویراس ــتقالل حس ــوع اس موض
ــرار  ــر ق ــری« مّدنظ ــی مونتگم 12 »حسابرس
ــن  ــتقالل در اولی ــول اس ــه اص ــد. اگرچ داده ان
ــد  ــرح ش ــده در 1912 مط ــت منتشرش ویراس
ــارم  ــاپ چه ــا چ ــتقالل« ت ــالح »اس ــا اصط اّم
کــه در ســال 1934 منتشــر شــد، ذکــر نشــد. 
بحــث خدمــات حســابداری در متــن اســتقالل 
ــم  ــاپ ده ــار در چ ــن ب ــرای اولی ــابرس ب حس
مشــاهده شــد کــه در ســال 1987 بــه انتشــار 
ــیر  ــث تفس ــه بح ــوع ب ــن موض ــا ای ــید اّم رس
انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا از بنــد 3 
ــع  ــه مناب ــاره ای ب ــود و اش ــدود ب ــا 101 مح ت
مرتبــط بــه ممنوعیت هــای کمیســیون بــورس 

ــی  ــن خدمات ــل چنی ــادار در مقاب و اوراق به
ــت. نداش

ــه ای و  ــالق حرف ــول اخ ــز )2010( اص  رابرت
اســتقالل حســابرس را در مجلــه حســابداری 
در دهــه 1930 مــورد بررســی قــرار داد. 
حســابداران عمومــی )حســابداران رســمی( را 
ــا اهمیــت شــمول اســتقالل در  در مواجهــه ب
آییــن رفتــار حرفــه ای براســاس یــک عقیــده 
کلــی کــه اخــالق را به عنــوان یــک »وضعیــت 
ــراد  ــخصیت اف ــر از ش ــی« و جدایی ناپذی ذهن
ــر  ــه نظ ــد. ب ــرار می ده ــرد، ق ــر می گی در نظ
می رســد، تهدیــد بالقــّوۀ اســتقالل کــه از 
ــط  ــابداری توس ــات حس ــه خدم ــق ارائ طری
طــول  در  می آیــد،  به وجــود  حسابرســان 
ــود و  ــده ب ــایی نش ــوز شناس ــه 1930 هن ده
ــود. دارون )2016(  ــه ب ــرار نگرفت ــر ق مّدنظ
معتقــد اســت کــه کمیســیون بــورس و اوراق 
ــه توانســت گزارشــگری  ــی ک ــا زمان ــادار ت به
مالــی را بــرای »مــدت کوتاهــی« قانونــی 
کنــد، هنــوز ارزش اســتقالل حســابرس را 

ــود. ــرده ب ــایی نک شناس
ــار  ــن رفت  پرســتون و همــکاران )1995( آیی
ــابداران  ــن حس ــال 1917 انجم ــه ای س حرف
حرفــه ای  رفتــار  آییــن  بــا  را  آمریــکا12  
ســال 1988 انجمــن حســابداران رســمی 
رفتــار  آییــن  کرده انــد.  مقایســه  آمریــکا 
حرفــه ای ســال 1917 شــامل فقــط دو حکــم 
ــت  ــد از فعالی ــا بای ــه اعض ــد: اول اینک می ش
افــراد غیرعضــو بــه نــام اعضــای رســمی 
ــیون  ــه کمیس ــد و دوم اینک ــری کنن جلوگی
ــوارد نشــان  ــن م ــود. ای ــوع ب ارجــاع کار ممن
ــرای  ــتقالل« ب ــالح »اس ــه اصط ــد ک می دهن
ــال  ــه ای س ــار حرف ــن رفت ــار در آیی ــن ب اولی
1964 اســتفاده  شــده اســت ولــی بااین حــال 
ــابداری  ــات حس ــر( خدم ــکل )خط ــا، مش آنه
ــورد بحــث  ارائه شــده توســط حســابرس را م

ــد. ــداده بودن ــرار ن ــی ق و بررس

ادبیات خدمات غیرحسابرسی
کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار، خدمــات 
تصویب نامــه   2 بنــد  در  را  حســابداری 
انــواع  از  یکــی  به عنــوان  اس-ایکــس 
کــرده  شناســایی  غیرحسابرســی  خدمــات 
بهــادار،  اوراق  و  بــورس  )کمیســیون  اســت 
خدمــات  نیــز  قبلــی  تحقیقــات   .)2020
به عنــوان  را  )دفتــرداری(  حســابداری 
خدمــات غیرحسابرســی کــه جــدا و متمایــز از 
حسابرســی اســت گــزارش کرده انــد )اشــمیت، 
ــز  ــکاران، 2006؛ جنکین ــنایدر و هم 2012؛ اش
و کراوچیــک، 2001؛ الویــن، 1976(. بــرای 
ــات  ــکاران )2006( خدم ــنایدر و هم ــال اش مث
خدمــات  از  یکــی  به عنــوان  را  حســابداری 
کرده انــد.  شناســایی  رایــج  غیرحسابرســی 
ــی، موضــوع خدشــه وارد آوردن  ــات قبل تحقیق
ارائــه خدمــات حســابداری را توســط حســابرس 
ــرار  ــون ق ــورد آزم ــابرس، م ــتقالل حس ــه اس ب
داده  بودنــد )جنکینــز و کراوچیــک، 2001؛ 

.)1976 الویــن، 
و  رســمی  حســابداران   )1976( الویــن   
ــاره  ــی را درب اســتفاده کنندگان صورت هــای مال
تأثیــر خدمــات حســابداری، مــورد پیمایــش و 
ــتفاده کنندگان  ــود. اس ــرار داده ب ــنجی ق نظرس
ــات  ــه خدم ــاس اینک ــی براس ــای مال صورت ه
بــر  مشــخصی  شــکل  بــه  حســابداری 
اســتقالل حســابرس خدشــه وارد می کننــد، 
ــادی از  ــداد زی ــد. تع ــده بودن ــیم بندی ش تقس
ــد  ــه، معتق ــورد مطالع ــمی م ــابداران رس حس
ــتقالل  ــه اس ــی ب ــن خدمات ــه چنی ــد ک بوده ان
حســابرس خدشــه وارد می کنــد. جنکینــز و 
ــن نتیجــه رســیدند  ــه ای ــک )2001( ب کراوچی
ــات  ــه خدم ــه ب ــوم جامع ــه عم ــود اینک باوج
حســابرس  توســط  ارائه شــده  حســابداری 
مؤسســات  بی تفــاوت هســتند، حسابرســان 
ــی پنــج بــزرگ و ســایر مؤسســات  حسابرس
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حسابرســی )غیــر پنــج بــزرگ( بــر ایــن 
ــه خدمــات حســابداری  ــاور هســتند کــه ارائ ب
توســط حسابرســان باعــث آســیب رســیدن بــه 

اســتقالل حســابرس می شــود.
ــه حسابرســان  ــز و شــرف )1961، 206( ب مات
ــع  ــه مناف ــه »از هرگون ــد ک ــدار داده بودن هش
شــخصی کــه ممکــن اســت باعــث شــود 
ــه شــکل ناخواســته  ــا ب قضــاوت شــخصی آنه
در گزارشــگری تحــت تأثیــر قــرار گیــرد، فــارغ 
ــات  ــج عملی ــی و نتای ــت مال ــه وضعی از اینک
یــا  باشــد  ارائه شــده  منصفانــه ای  به طــور 
خیــر، مســتقل و مبــّرا باشــند«. شــخصی کــه 
بــرای  اطالعــات  حســاب ها،  طبقه بنــدی 
ــات  ــرای توضیح ــه ب ــی را ک ــا واژگان ــا ی افش
توضیحــی  یادداشــت های  در  معامــالت 
در  اســت  ممکــن  اســت  کــرده  انتخــاب 
ــن  ــت چنی ــفافیت و کفای ــی ش ــگام ارزیاب هن
ــه  ــد. کمیت ــل نکن ــه عم ــی، واقع بینان اطالعات
اصــول بنیــادی مفاهیــم حســابداری، کنتــرل 
حاکــم بــر جانبــداری عامدانــه یــا غیرعامدانــه 
را به عنــوان ارزش اصلــی عملکــرد حسابرســی 
)انجمــن حســابداری  تلقــی کــرده اســت 
ــات پیمایشــی نشــان  ــکا، 1973(. تحقیق آمری
می دهــد کــه حســابداران رســمی معتقــد 
هســتند کــه تهیــه صورت هــای مالــی ممکــن 
اســت توانایــی آن فــرد را بــرای ارزیابــی 
واقــع بینانــۀ ایــن کــه صورت هــای مالــی 
مزبــور بــه شــکل منصفانــه ای وضعیــت مالــی 
واحــد مــورد رســیدگی )ناشــر( را ارائــه کــرده 
ــز و  ــد )جنکین ــر، خدشــه دار کن ــا خی اســت ی

کراوچیــک، 2001؛ الویــن، 1976(.

بخــش ســوم. ارائه خدمــات حســابداری 
ــابرس توسط حس

قبــل از اینکــه کمیســیون بــورس و اوراق 
ــه  ــادار در ســال 1934 تأســیس شــود، ارائ به
حسابرســان  توســط  حســابداری  خدمــات 

ــادی  ــری ع ــی، ام ــکاران حسابرس ــه صاحب ب
تلقــی می شــد )پرویتــز و مرینــو، 1998(. 
ــی  ــال 1924 زمان ــل س ــال در اوای ــرای مث ب
کــه مؤسســه حسابرســی تــاش، نیــون و 
ــرد  ــرکت ف ــه ش ــی ب ــرای حسابرس ــرکا ب ش
ــه  ــد، متوج ــه کردن ــرکا مراجع ــترن و ش اس
شــدند کــه دفاتــر روزنامــه بــه مــدت حــدود 
ــر کل منتقــل نشــده اند  ــه دفات ــاه ب هشــت م
ــی  ــا زمان ــه ت ــت اینک ــه عل ــپ، 2018(. ب )ک
ــل  ــر کل منتق ــه دفات ــه ب ــر روزنام ــه دفات ک
ــد  ــد فراین ــاًل نمی توان ــابرس عم ــوند، حس نش
حسابرســی را اجــرا کنــد، بنابرایــن حســابرس 
ــالت و  ــال معام ــرف انتق ــد روز اول را ص چن
ــر کل  ــه دفات ــه ب ــر روزنام ــا از دفات رویداده
ــه  ــی ک ــرد. زمان ــی ک ــراز آزمایش ــه ت و تهی
ــه  ــرکا در 2 ژانوی ــترن و ش ــرد اس ــرکت ف ش
1925 ورشکســت شــد، وام دهنــده آنهــا، 
ــی  ــه حسابرس ــرز از مؤسس ــرکت اولترامی ش
تــاش، نیــون و شــرکا بــه دلیــل قصــور، 
ــس، 2008(.  ــر و پرنتای ــرد )بیک ــکایت ک ش
ــور  ــب و قص ــه تقلّ ــابرس را ب ــرز حس اولترامی
ــرای  ــی ب ــال اقدام ــی بااین ح ــرد ول ــم ک مته
ــابداری  ــات حس ــرای خدم ــه اج ــات اینک اثب
باعــث خدشــه دار شــدن اســتقالل حســابرس 

ــت. ــورت نگرف ــت، ص ــده اس ش
 کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار بــا انتشــار 
 25 در   47 شــماره  حســابداری  نشــریه 
ژانویــه 1944 ارائــه خدمــات حســابداری 
ــود  ــرده ب ــوع ک ــان ممن ــط حسابرس را توس
ــادار، 1944(.  ــورس و اوراق به ــیون ب )کمیس
اگرچــه همچنــان ارائــه خدمــات حســابداری 
بــه شــرکت های بخــش خصوصــی )غیــر 
ــا  ــی ت ــکاران حسابرس ــام( صاحب ــهامی ع س
امــروز ادامــه داشــته اســت. طــی دهــه 
صورت هــای  حسابرســی  و  تهیــه   ،1950
مالــی شــرکت های کوچــک توســط یــک 
حســابرس، امــری رایــج بــود )کــری، 1950(. 

ــی  ــان حسابرســان »صورت هــای مال در آن زم
حسابرســی شــده« را براســاس مــوارد دریافــت 
شــده از صاحبــکاران حسابرســی را کــه شــامل 
»صورت هــای بانکــی بــاز نشــده، چک هــا، 
ــروش،  ــاب های ف ــر از صورت حس ــه ای پ جعب
نســخه های رونوشــت از صورت حســاب های 
ــته  ــال گذش ــاب های س ــزی و صورت حس واری
بــود«،  اجــرا می کردنــد )هربــرت، 1952، 
ایــن  نیــز   )1984( ریکــرز  و  پنــی   .)699
موضــوع را کــه آن حسابرســان به طورمعمــول 
ــان  ــی صاحبکارانش ــای مال ــه صورت ه در تهی

مشــارکت داشــته اند، تأییــد می کننــد.
در یــک نامــه توضیحــی بــه کمیســیون بــورس 
و اوراق بهــادار در ســال 2002، مؤسســات 
ــک،  ــمی( کوچ ــابداران رس ــی )حس حسابرس
بــه  حســابداری  خدمــات  اجــرای  قانــون 
ــث  ــود را موردبح ــی خ ــکاران حسابرس صاحب

قراردادنــد:
بســیاری از واحدهــای اقتصــادی کوچــک، 
از  عــام،  ســهامی  شــرکت های  شــامل 
ــکاری  ــرای هم ــود ب ــتقل خ ــان مس حسابرس
کــردن در فراینــد گزارشــگری مالــی اســتفاده 
می کننــد. چنیــن همکاری هایــی می توانــد 
کامــل  پیش نویــس  تهیــه  محــدوده  در 
یادداشــت های  شــامل  مالــی  صورت هــای 
توضیحــی یــا یادداشــت های توضیحــی خــاص 
یــا حتــی ویرایــش کلمــات )نوشــتن، چــاپ و 
پیوســت کــردن( صورت هــای مالــی و پــر 
ــی  ــای اطالعات ــمی فرم ه ــت رس ــردن و ثب ک
ــرار  ــکاران، ق ــط صاحب ــده توس ــی ارائه ش قانون

ــری 2002(. ــک نی ــرد )م گی
در نامــه ای دیگــر بــه کمیســیون بــورس 
مؤسســات  ســایر  توســط  بهــادار  اوراق  و 
حسابرســی )حســابداران رســمی( در ســال 
2003، موضــوع دیگــری تحــت عنــوان آانتظار 
عمومــی« تشــریح شــد کــه حسابرســان، 
فراینــد پیش نویس هــای صورت هــای مالــی 
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را بــرای شــرکت های ثبت شــده کوچک تــر، 
»کنتــرل« می کننــد )وســت و دروزدیــک، 

.)2003
در اوت 2011، هیئــت نظــارت بــر حســابداری 
بازرســی  عــام،  ســهامی  شــرکت های 
را  معامله گــران  و  کارگــزاران  حسابرســان 
وال  »اصــالح  قانــون  درخواســت  براســاس 
مصرف کننــده«  از  حفاظــت  و  اســتریت 
ــاز کــرد  ــک«، آغ ــون »داد-فرن ــه قان موســوم ب
ــت  ــکا 2010، هیئ ــس آمری ــدگان مجل )نماین
ــر حســابداری شــرکت های ســهامی  نظــارت ب
معامله گــران  و  کارگــزاران   .)2012 عــام، 
مالــی  صورت هــای  ســالیانه  موظفنــد 
ــورس  ــیون ب ــه کمیس ــده را ب ــی ش حسابرس
ــع  ــش از وض ــد. پی ــه کنن ــادار ارائ و اوراق به
ــزاران و  ــی کارگ ــک، حسابرس ــون داد-فرن قان
ــباهت  ــی ش ــی اجمال ــه بررس ــران ب معامله گ
نظــارت  هیئــت  نظــارت  تحــت  و  داشــت 
بــر حســابداری شــرکت های ســهامی عــام 
ــر  ــارت ب ــت نظ ــی هیئ ــت. بازرس ــرار نداش ق
از  عــام  ســهامی  شــرکت های  حســابداری 
کــه  داد  نشــان  معامله گــران  و  کارگــزاران 
حسابرســان بــه ارائــه خدمــات حســابداری بــه 
صاحبــکاران خــود ادامــه می دهنــد. در اولیــن 
ســال برنامــه موقــت بازرســی هیئــت نظــارت 

بــر حســابداری شــرکت های ســهامی عــام 
در  بازرســان  معامله گــران،  و  کارگــزاران  از 
بازرســی از 23 مــورد حسابرســی را کــه توســط 
ــود  ــا 10 مؤسســه حسابرســی اجراشــده ب تنه
مشــخص کردنــد کــه در دو مــورد از ایــن 
حسابرســی ها، حســابرس در مراحــل تهیــه 
صورت هــای مالــی بــا صاحبــکار همــکاری 
داشــته اســت )هیئــت نظــارت بــر حســابداری 
شــرکت های ســهامی عــام، 2012(. متأســفانه 
ــود و درســت  ایــن تنهــا گوشــه ای از فاجعــه ب
ــدا  ــر آن هوی ــه س ــود ک ــی ب ــوه یخ ــد ک مانن
ــت  ــه عل ــتقالل را ب ــض اس ــان، نق ــود. بازرس ب
ارائــه خدمــات حســابداری توســط حسابرســان 
بــه  مــوارد  درصــد   23 و  درصــد   37 در 
 2013 ســال های  بازرســی های  در  ترتیــب 
ــارت  ــت نظ ــد )هیئ ــایی کردن و 2014 شناس
بــر حســابداری شــرکت های ســهامی عــام، 

.)2014  ،2013
توســط  بررسی شــده  محــدوده  از  خــارج   
ــرکت های  ــابداری ش ــر حس ــارت ب ــت نظ هیئ
ســهامی عــام و کمیســیون بــورس و اوراق 
ارائه شــده  حســابداری  خدمــات  بهــادار، 
ــت.  ــر اس ــیار فراگیرت ــان بس ــط حسابرس توس
ــکاران  ــرای صاحب حسابرســان به طورمعمــول ب
ــات  ــی خدم ــرکت های خصوص ــی ش حسابرس

بــرای  می کننــد.  ارائــه  نیــز  حســابداری 
تهیــه  حسابرســی  مؤسســات  از  بســیاری 
رایج تریــن  از  یکــی  مالــی  صورت هــای 
ــه  ــده ب ــابداری ارائه ش ــات حس ــکال خدم اش
صاحبــکاران حسابرســی اســت کــه معمــوالً در 
ــت. ــده اس ــاظ ش ــی لح ــه حسابرس حقّ الزحم

بخــش چهــارم. نظــر کمیســیون بــورس و اوراق 
بهــادار دربــاره خدمات حســابداری حســابرس

 شــاید کمیســیون بورس و اوراق بهــادار در بدو 
تأســیس در ســال 1934 بــه اجــرای خدمــات 
حســابداری توســط حســابرس توجهــی نکــرده 
ــده  ــخنرانی انجام ش ــد )دارون، 2016(. س باش
در آن زمــان توســط ویلیــام دبلیــو ورنتــز 
حســابدار ارشــد کمیســیون بــورس و اوراق 
آمریــکا  بــه مؤسســه حســابداران  بهــادار، 
در ســپتامبر 1939، نشــان دهنده مقاومــت 
ــل  ــادار در مقاب ــورس و اوراق به ــیون ب کمیس
توســط  ارائه شــده  حســابداری  خدمــات 
حسابرســان در دوران ابتدایــی آن اســت. در 
ــرده  ــار ک ــر )1939( اظه ــخنرانی، ورنت آن س
ــای  ــان، صورت ه ــوالً حسابرس ــه معم ــود ک ب
ــود،  ــه خ ــد ک ــی می کنن ــی ای را حسابرس مال
را تهیه کرده انــد و تهیــه صورت هــای  آنهــا 
ــر  ــال دفات ــه و انتق ــد تهی ــز، نیازمن ــی نی مال
ــه  ــت. وی در ادام ــر کل اس ــه دفت ــه ب روزنام
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ــات  ــی اوق ــی گاه ــه حت ــود ک ــرده ب ــار ک اظه
توســط  تهیه شــده  مالــی  صورت هــای 
حسابرســان، بازتاب کننــده قضاوت حسابرســان 
اینکــه  تــا  اســت  مالــی  صورت هــای  از 
ــرکت  ــران ش ــای مدی ــده قضاوت ه بازتاب کنن
باشــد. ورنتــز )1939( اســتدالل کــرده بــود که 
در وضعیت هایــی کــه حسابرســان از منابــع 
ــد،  ــه می کنن ــه را تهی ــر روزنام ــتند دفات مس
ــر  ــی ذک ــزارش حسابرس ــد در گ ــر بای ــن ام ای
شــود؛ هرچنــد منطــق او در راســتای اســتقالل 
مقابــل  در  نمی گیــرد.  قــرار  حسابرســی 
ورنتــز )1939( پیشــنهاد کــرده بــود کــه 
ــد از  ــی بای ــای مال ــتفاده کنندگان صورت ه اس
ــه در  ــر روزنام ــه دفات ــی ک ــن وضعیت های چنی
زمــان وقــوع معامــالت، »حالتــی کــه رویدادهــا 
بایــد هنگامی کــه تــازه رخ  داده انــد و اطالعــات 
ــت  ــار اس ــات در اختی ــا جزئی ــاالً ب ــا احتم آنه
ــع باشــند. ثبــت شــوند« ثبــت نشــده اند، مطل

ــه  ــه مؤسس ــز ب ــخنرانی ورنت ــدی س  زمان بن
حســابداران آمریــکا بــه شــکل غیرعــادی 
ــتیت  ــر اس ــرکت اینت ــده ش ــه »پرون ــا نتیج ب
هــوژری میلــز13 « در چنــد مــاه قبــل از 
بــود.  ارتبــاط  در   1939 مــه  مــاه  در  آن 
ــتیت  ــر اس ــرکت اینت ــی ش صورت هــای مال
1934- ســال های  بــرای  میلــز  هــوژری 

ــی  ــل جعل ــه دلی ــی ب ــور بااهمیت 1936 به ط
توســط  بــودن دفاتــر روزنامــه ثبت شــده 
ــه  ــان مؤسس ــی از کارکن ــن، یک ــد ماری ریمون
حسابرســی شــرکت، هومــز انــد داویــس 
گزارش شــده  نادرســت   ،)1939 )براســور 
ــر روزنامــه را تهیــه و ثبــت  ــود. ماریــن دفات ب
ــر را  ــودن دفات ــتاندارد ب ــت اس ــرد  و وضعی ک
نیــز حفــظ کــرد. ماریــن در 1931، سرپرســت 
ــان  ــاط می ــا راه ارتب بخــش حســابداری و تنه
قــرارگاه شــرکت در نیویــورک و مؤسســه 
ــل پنســیلوانیا  حسابرســی واقع شــده در لنزدی

بــود )هریــر و لیــش لوپــز 2010(. ماریــن در 8 
فوریــه 1938 زمانــی کــه مشــخص شــد کــه او 
جمعــاً بــه مبلــغ دو هــزار دالر چکــی را جعــل 
کــرده اســت، از ســمت خــود برکنــار شــد. دو 
روز بعــد در تاریــخ 10 فوریــه 1938 مشــخص 
تهیه شــده  مالــی  صورت هــای  کــه  شــد 
ــف بااهمیتــی  توســط ماریــن، حــاوی تحری
مالــی  صورت هــای  تحریــف  اســت.  بــوده 
ــود کــه باعــث  ــزرگ ب ــدازه ای ب تهیه شــده به ان
می شــد صورت هــای مالــی شــرکت اینتــر 
ــت  ــورت نادرس ــز به ص ــوژری میل ــتیت ه اس
ارائــه شــود و کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار 
ــی را در  ــاز بازرس ــتور آغ ــن 1938 دس در ژوئ
رابطــه بــا ایــن موضــوع صــادر کــرد. در دعــوی 
ــورس و اوراق  ــیون ب ــه، کمیس ــی مربوط قضائ
بهــادار، بــه دلیــل اینکــه ماریــن بــه صاحبــکار 
ــرده  ــه ک ــات حســابداری ارائ حسابرســی خدم
ــس را  ــد داوی ــز ان ــه هوم ــای مؤسس ــود، ادع ب
ــک  ــط ی ــرای کار توس ــه اج ــر اینک ــی ب مبن
حســابرس مســتقل اجراشــده اســت، رد کــرد.

 شــاید پرونــده شــرکت اینتــر اســتیت هــوژری 
ــد  ــابدار ارش ــه حس ــب  توج ــث جل ــز باع میل
از  بعــد  بهــادار  اوراق  بــورس و  کمیســیون 
ســخنرانی وی در ســپتامبر 1939 در خطــاب 
بــه مؤسســه حســابداران آمریــکا شــده باشــد؛ 
ــابداری را در  ــماره 13 حس ــریه ش ــز نش ورنت
ــاره  ــرد و در آن درب ــر ک ــه 1940 منتش فوری
اینکــه خدمــات حســابداری ارائــه  شــده توســط 
مؤسســه حسابرســی بــه شــرکت اینتر اســتیت 
هــوژری میلــز در فراینــد حسابرســی، خــارج از 
محــدوده حسابرســی صورت هــای مالــی بــوده 
ــورس و  ــرد )کمیســیون ب اســت، اظهارنظــر ک
اوراق بهــادار،1940(. ورنتــز ادعــا کــرد، هــدف 
اصلــی ایــن اســت کــه محــدوده دخالــت 
ــود  ــا ش ــد افش ــابداری بای ــابرس در حس حس
ــور  ــر به منظ ــه ناش ــتفاده کننده از اینک ــا اس ت
از  اتّــکا  قابــل  مالــی  صورت هــای  تهیــه 
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اطالعــات و پرونده هــای مناســب و کافــی 
اســتفاده نکــرده اســت، آگاه شــود. خطــر 
ــل  ــه دلی ــه ب ــابرس ک ــتقالل حس ــوه اس بالق
ارائــه خدمــات حســابداری توســط حسابرســان 
ــریه  ــی در نش ــک پاورق ــود در ی ــاد می ش ایج
حســابداری شــماره 13 یــادآوری شــده اســت 
ولــی بااین حــال موضــوع اســتقالل حســابرس 
به وســیله یــک گــزارش کامــاًل واضــح در 
پرونــده شــرکت اینتــر اســتیت هــوژری میلــز، 

ــت. ــرار نگرف ــی ق ــث و بررس موردبح
پرونــده  نتیجــه  از  بعــد  اســت  ممکــن   
میلــز  هــوژری  اســتیت  اینتــر  شــرکت 
ــابداری  ــات حس ــه خدم ــکل ارائ ــاره مش درب
توســط حســابرس، اختــالف عقیــده ای میــان 
و  بــورس  کمیســیون  داخلــی  بخش هــای 
ــه  ــد. درحالی ک ــکل گرفته باش ــادار ش اوراق به
کارمنــدان اجرایــی دربــاره اینکــه آیــا عملیــات 
انجام شــده در شــرکت اینتــر اســتیت هــوژری 
میلــز بــا وجــود خدمــات حســابداری ارائه شــده 
توســط حســابرس، به وســیله یــک حســابرس 
ــر، بحــث  ــا خی ــه اســت ی مســتقل انجام گرفت
می کردنــد، اداره حســابداران ارشــد اظهــار 
ــابرس در  ــتقالل حس ــوع اس ــه موض ــرد ک ک
قــرار  بررســی  و  پرونــده موردبحــث  ایــن 
نــدارد. بــه نظــر می رســد بــا ســخنرانی ورنتــز 
در  محلــی  کنفرانــس  در   1940 ژوئــن  در 
خطــاب بــه انجمــن مدیــران مالــی آمریــکا14، 
ــز  ــد. ورنت ــرف ش ــا برط ــی اختالف نظره تمام
کــرد  شفاف ســازی  ســخنرانی  در   )1940(
کــه مدیریــت نمی توانــد مســئولیت تهیــه 
عهــده  بــر  را  خــود  مالــی  صورت هــای 
حسابرســان قــرار دهــد شــاید بخــش اجرایــی، 
حســابدار ارشــد را متقاعــد ســاختند تــا نظــر 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــول کن ــا را قب آنه
ورنتــز ایــن دیــدگاه جدیــد را بــا تمــام وجــود 

ــود: ــه ب پذیرفت
ــه  ــبت ب ــی نس ــک عمیق ــن، ش ــن م در ذه

ــابداران  ــر کار حس ــم ب ــات حاک ــت الزام رعای
رســمی مشــارکت کننــده در تهیــه صورت هــای 
مالــی وجــود دارد. اگــر کار بــه حســابدار، 
به عنــوان یــک حســابدار رســمی مســتقل 
نســبت داده شــود، بنابرایــن مســئولیت قانونــی 
ــوع  ــن موض ــی از ای ــاری موردبررس ــد تج واح
ســلب نخواهــد شــد. اگــر مدیریــت فــرض کنــد 
کــه به وســیله نمایندگــی یــک مأمــور قانونــی، 
می توانــد وظایــف و مســئولیت ها را از خــود 
ــر کار  ــم ب ــات حاک ــن الزام ــد، بنابرای ســلب کن
حســابدار رســمی مســتقل رعایت نشــده اســت. 
شــایان ذکر اســت کــه چنیــن حســابداری 
ــد هــر  ــد دو نفــر باشــد و نیــز نمی توان نمی توان

ــز، 1940(. ــد )ورنت ــا کن ــش را ایف دو نق
زمانــی   1944 ژانویــه   25 در  کمیســیون 
ــر  ــماره 47 منتش ــابداری ش ــریه حس ــه نش ک
ــه  ــه ب ــن زمین ــود را در ای ــدگاه خ ــد، دی ش
و  بــورس  )کمیســیون  شــناخت  رســمیت 
حســابداری  نشــریه   .)1944 بهــادار،  اوراق 
ــورس  ــاره پاســخ کمیســیون ب شــماره 47 درب
ــی  ــدادی از وضعیت های ــه تع ــادار ب و اوراق به
کــه در آن پرسشــی مطرح شــده اســت یــا 
مشــکلی شناســایی شــده اســت، ارائــه طریــق 
ــادار،  ــورس و اوراق به ــیون ب ــد. کمیس می کن
پاســخ  نشــریه حســابداری شــماره 47 در 
ــدگان  ــط نماین ــده توس ــنهاد ارائه ش ــه پیش ب
جامعــه حســابداران حرفــه ای در رابطــه بــا این 
موضــوع کــه دانســتن تصمیمــات کمیســیون 
بــورس و اوراق بهــادار در زمینــه اســتقالل 
منتشــر  باشــد،  کننــده  کمــک  می توانــد 
ســری  در  مطرح شــده  وضعیــت  دو  کــرد. 
ــات  ــه خدم نشــریه حســابداری شــماره 47، ب
حســابرس،  توســط  ارائه شــده  حســابداری 
ــان  ــت اول، کارکن ــود. در حال ــرده ب ــاره ک اش
ــات  ــم عملی ــه در تی ــی ک ــه حسابرس مؤسس
حسابرســی شــرکت نداشــته اند، دفاتــر روزنامــه 
ــط  ــده توس ــع ارائه ش ــناد مرج ــاس اس را براس

کارکنــان واحــد مــورد رســیدگی، تهیــه کردند 
و بــه ثبــت رســاندند. در حالت دوم، حســابرس، 
کل  دفاتــر  بــه  را  روزنامــه  دفاتــر  جمــع 
ــه  ــر روزنام ــن دفات ــود و همچنی ــال داده ب انتق
ــات  ــتهالک، مالی ــا اس ــط ب ــده مرتب اصالح ش
هزینه هــای  و  پیش پرداخت هــا  ســایر  و 
قابــل پرداخــت را نیــز تهیــه کــرد. کمیســیون 
بــه  اوراق بهــادار معتقــد اســت  بــورس و 
اســتقالل حسابرســان در هــر دو وضعیــت 

ــت. ــده اس ــه وارد آم ــور خدش مذک
ــی،  ــر حکم ــرای ه ــه ب ــت ک ــده اس  گفته ش
بااین حــال،  ولــی  دارد  وجــود  اســتثنایی 
ــورس و اوراق  ــت کمیســیون ب احــکام ممنوعی
بهــادار در رابطــه بــا ارائــه خدمــات حســابداری 
ــتثنایی  ــچ اس ــابرس مســتقل، هی توســط حس
ــورس و  ــیون ب ــه کمیس ــدارد. اگرچ ــود ن وج
اوراق بهــادار خدمــات حســابداری را به عنــوان 
آســیبی بــر اســتقالل حســابرس معرفــی 
ــازمان در  ــن س ــود ای ــی بااین وج ــد ول می کن
برخــورد بــا چنیــن خدماتــی زمانــی کــه عــذر 
موجهــی وجــود دارد، مخالفــت نکــرده اســت. 
کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار )1958( 
ــخ  ــماره 81 را در پاس ــابداری ش ــریه حس نش
ــده  ــت ش ــش های دریاف ــدادی از پرس ــه تع ب
ــا  ــط ب ــوزه مرتب ــمی در ح ــابداران رس از حس
ــابداری  ــریه حس ــرد. نش ــر ک ــتقالل، منتش اس
شــماره 81 دو وضعیــت را مثــال زده بــود 
ــت  ــودن وضعی ــه ب ــل موج ــه دلی ــه در آن ب ک
ــا  ــادار ب ــورس و اوراق به ــیون ب ــا، کمیس آنه
وجــود خدمــات حســابداری ارائه شــده توســط 
حســابرس، هیــچ واکنشــی از خــود نشــان 
نــداده بــود. در حالــت اول، کنترلر)مدیرمالــی( 
شــکل  بــه  رســیدگی،  مــورد  واحــد 
غیرمنتظــره ای در انتهــای ســال از کار اســتعفا 
داد. حســابرس در بســتن دفاتــر، همــکاری 
ــی از گرفتــن تصمیمــات مدیریتــی  داشــت ول
خــودداری کــرد. در حالــت دوم، مؤسســه 



40
خرداد و تیر  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳4۳

حسابدار

حسابرســی، بعدازاینکــه حســابدار واحــد مــورد 
رســیدگی از دنیــا رفــت، ثبــت دفاتــر روزنامــه 
و تهیــه صورت هــای مالــی ماهانــه آن شــرکت 
را انجــام داد. کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار 
ــای  ــا صورت ه ــه ب ــابرس را در رابط ــر حس نظ
ــه مؤسســه حسابرســی  مالــی پذیرفــت ولــی ب
پیشــنهاد داد تــا هرچــه ســریع تر از ادامــه 
ــرکت  ــن ش ــه ای ــابداری ب ــات حس ــه خدم ارائ

ــد. ــودداری کن خ
 می تــوان گفــت، عقیــده کمیســیون بــورس و 
اوراق بهــادار در رابطــه بااینکــه ارائــه خدمــات 
حســابداری باعــث خدشــه دار شــدن اســتقالل 
ــال 1944  ــل از س ــود، حداق ــابرس می ش حس
تــا اآلن تغییــری نکــرده اســت. بــه دلیــل 
ــث  ــه باع ــی ک ــعه فناوری های ــرفت و توس پیش
گســترش خدمــات حســابداری حســابداران 
عمومــی رســمی بــا بهره گیــری از داده پــردازی 

ــدگاه کمیســیون  ــود، دی الکترونیکــی شــده ب
بــورس و اوراق بهــادار در نشــریه حســابداری 
شــماره 126 کــه در 5 ژوئیــه 1972 منتشــر 

شــد، مــورد تأکیــد قــرار گرفــت:
ــر ایــن عقیــده اســت کــه یــک  کمیســیون ب
منصفانــه،  به طــور  نمی توانــد  حســابدار 
ثبت هــا و دفاتــری را کــه خــود او بــرای 
واحــد مــورد رســیدگی گــردآوری کــرده 
ایــن  عملکــرد  کنــد.  حسابرســی  اســت، 
ــی  ــا حت ــه شــکل دســتی  ی ــر ب ــات اگ خدم
ابــزار خــودکار  رایانه هــا و هــر  به وســیله 
ــث  ــت باع ــد، درنهای ــده باش ــری انجام ش دیگ
ــرد  ــرار گی ــی ق می شــود حســابدار در وضعیت
کــه ارزیابــی و اســتدالل وی بــر مبنــای 
شــواهدی کــه خــود گــردآوری کــرده اســت، 
شــکل گیــرد )کمیســیون بــورس و اوراق 

.)1972 بهــادار، 

 مــاده 2 آیین نامــه اس- ایکــس، ویژگی هــای 
حسابرســان را کــه شــامل ضــرورت اســتقالل 
نیــز اســت، تعییــن می کنــد. زمانــی کــه 
آیین نامــه اس- ایکــس بــرای اولیــن بــار 
ــان  ــد، حسابرس ــی ش ــه 1940 اجرای در فوری
ــد  ــی در واح ــع مال ــتن مناف ــاً از داش صریح
مــورد رســیدگی و اشــتغال در بنــگاه صاحبکار 
ــو  ــس، عض ــف، پذیره نوی ــام موظ ــوان مق به عن
کارمنــد  هیئت مدیــره،  عضــو  هیئت امنــا، 
ــع  ــور، من ــد مذک ــد در واح ــا کارمن ــد ی ارش
شــدند )کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار، 
ایــن   2 مــاده   1942 ســال  در   .)1940
مفهــوم  بــر  تأکیــد  به منظــور  آیین نامــه 
»ارتباطــات و فعالیت هــای دخیــل در تمامــی 
حسابرســان،  توســط  ارائه شــده«  خدمــات 
ــی بااین حــال  ــت ول ــرار گرف ــی ق ــورد بازبین م
ــات  ــه خدم ــخصی ازجمل ــت مش ــچ فعالی هی
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حســابداری یــا تهیــه صورت هــای مالــی 
آســیب زننده  مصادیــق  از  یکــی  به عنــوان 
بــر اســتقالل حســابرس شناســایی نشــد 
)کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار 1942(. 
خدمــات  ارائــه  ممنوعیــت  بااین وجــود، 
ــان در  ــابرس همچن ــط حس ــابداری توس حس
کمیســیون  در  برگزارشــده  ســخنرانی های 
نشــریه های  و  بهــادار  اوراق  و  بــورس 
و   81  ،47  ،13 شــماره های  حســابداری 
126 وجــود داشــت. کمیســیون بــورس و 
ــت  ــا ممنوعی ــت ت ــم گرف ــادار تصمی اوراق به
بلندمــدت ارائــه خدمــات حســابداری توســط 
بازنگری هــای  کــه  زمانــی  را  حســابرس 
زیــادی در ســال 2001 انجــام داد، در بندهای 
آیین نامــه اس-ایکــس درج کنــد )کمیســیون 
بــورس و اوراق بهــادار 2001(. کمیســیون 
بــورس و اوراق بهــادار زمانــی آیین نامــه اس-

ــر  ــه دیگ ــرار داد ک ــری ق ایکــس را موردبازنگ
ــط  ــکام توس ــب اح ــد تصوی ــت فراین نتوانس
هیئــت اســتانداردهای اســتقالل را، مبنــی 
ــات  ــرای اجــرای خدم ــاز ب ــر احــکام موردنی ب
غیرحسابرســی تحمــل کنــد )جامعــه تاریخــی 
کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار، 2020(. 
ــورس  ــیون ب ــدگاه کمیس ــی دی ــوان مبان می ت
طــرح  از  نقل قولــی  در  را  بهــادار  اوراق  و 
ــه  ــال 2001 ب ــده در س ــنهادی منتشرش پیش

ــرد: ــه ک ــر خالص ــرح زی ش
به دلیــل اینکــه حســابرس هنــگام حسابرســی 
ــیدگی  ــورد رس ــد م ــی واح ــای مال صورت ه
مؤسســه  کار  ارزیابی کننــده  جایــگاه  در 
ــات  ــه خدم ــرد، ارائ ــرار می گی ــی ق حسابرس
رســیدگی  مــورد  واحــد  بــه  حســابداری 
باعــث خدشــه دار شــدن اســتقالل حســابرس 
واقع بینانــه  ضــرورت  حفــظ  می شــود. 
ــخص  ــط ش ــود، توس ــی کار خ ــودن ارزیاب ب
ــژه  ــود؛ به وی ــد ب ــوار خواه ــه دش ــا مؤسس ی
 ایــن موضــوع زمانــی درســت اســت کــه 

پیــدا کــردن یــک اشــتباه، باعــث ایجــاد 
ســؤاالتی دربــاره کفایــت خدمــات حســابداری 
ارائه شــده توســط مؤسســه شــود. بنابرایــن 
ــی  ــت تلق ــف مدیری ــی از وظای ــابداری یک حس
ــابرس  ــط حس ــرای آن توس ــه اج ــود ک می ش
ــان  ــع نامناســبی می ــروز تضــاد مناف موجــب ب
ــورد رســیدگی می شــود  حســابرس و واحــد م
)کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار، 2001(.

 اگرچــه ممنوعیــت ارائــه خدمــات حســابداری 
توســط حســابرس مســتقل در آیین نامــه اس- 
ایکــس تــا ســال 2001 درنظــر گرفتــه نشــده 
ــه  ــت ک ــن اس ــوع روش ــن موض ــی ای ــود ول ب
ممنوعیــت آن مربــوط بــه دوران قبــل از ســال 
2001 برمی گــردد. زمانــی کــه کمیســیون 
بــورس و اوراق بهــادار بــرای اولیــن بــار طــرح 
ــوع  ــات ممن ــتی از خدم ــردن فهرس ــه ک اضاف
شــامل خدمــات حســابداری توســط حســابرس 
مســتقل، بــه متــن آیین نامــه اس-ایکــس 
در ســال 2000 را مطــرح کــرد، ایــن موضــوع 
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــد ک ــان می ده ــاً نش صریح
حســابداری توســط حســابرس مســتقل در 

ــوع اســت: ــز ممن حــال حاضــر نی
ــد  ــه واح ــابرس ب ــر حس ــر، اگ ــال حاض در ح
وابســته  واحدهــای  یــا  رســیدگی  مــورد 
بــه  کنــد،  ارائــه  آن خدمــات حســابداری 

اســتقالل وی خدشــه وارد می شــود. حکــم 
 ،")c)4)i))A)2-01" بخــش  پیشــنهادی 
ــد...  ــه می ده ــه ادام ــود را این گون ــدگاه خ دی
اگــر در فراینــد حسابرســی، حســابرس مجبــور 
توســط  انجام شــده  حســابداری  کار  شــود 
ــد،  ــی کن ــابداری اش را حسابرس ــه حس مؤسس
ــه  ــود ک ــد ب ــؤال برانگیز خواه ــوع س ــن موض ای
آیــا چنیــن حسابرســی می توانــد منصفانــه 
ــه  ــا اینک ــد و آی ــرده باش ــل ک ــه عم و بی طرفان
ــاور  ــد ب یــک نفــر ســرمایه گذار معقــول می توان
ــه  ــرض ورزی و بی طرفان ــدون غ ــه او ب ــد ک کن
عمــل کــرده اســت )کمیســیون بــورس و اوراق 

2000(؟ بهــادار، 
ــوان  ــوش به عن ــو ب ــورج دبلی ــه ج ــی ک  زمان
آمریــکا،  متحــده  ایــاالت  رئیس جمهــور 
ــخ  ــون در تاری ــوان قان ــلی را به عن ساربنز-آکس
ممنوعیــت  کــرد،  امضــا   2002 ژوئیــه   30
مبنــی  بهــادار  اوراق  و  بــورس  کمیســیون 
بــر ارائــه هم زمــان خدمــات حســابداری و 
حسابرســی توســط حســابرس مســتقل بــه 
شــکل قانــون درآمــد. لــذا ایــن قانــون )قانــون 
ــات  ــه خدم ــا ســاکس( ارائ ســاربینز آکســلی ی
را  مســتقل  حســابرس  توســط  حســابداری 
ــر  ــه در نظ ــات ممنوع ــی از خدم ــوان یک به عن
می گیــرد. بنابرایــن نه تنهــا ارائــه خدمــات 
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جدول 1. ترتیب زمانی دیدگاه های مربوط به ارائه خدمات حسابداری توسط حسابرس مستقل

ویلیام ورنتز حسابدار ارشد کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سخنرانی خود پیشنهاد کرد که بهتر است اگر حسابرس به 21 سپتامبر 1939
واحد مورد رسیدگی خدمات حسابداری ارائه کرده است، این موضوع افشا شود.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار نشریه حسابداری شماره 13 را منتشر کرد که در آن این موضوع که محدوده دخالت حسابرس 20 فوریه 1940
در حسابداری شرکت اینتر استیت هوژری میلز فراتر از محدوده مجاز در حسابرسی صورت های مالی بوده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار نشریه حسابداری شماره 47 را با ذکر چند نمونه مشخصی که در آن کمیسیون خدشه دار 25 ژانویه 1944
شدن استقالل حسابرس را به وسیله خدمات حسابداری نتیجه گیری کرده بود، منتشر کرد.

در گزارشی به شورای انجمن حسابداران آمریکا، کمیته اخالق حرفه ای گزارش کرد که با اجرای خدمات حسابداری ارائه شده 31 اکتبر 1949
توسط عضوی از مؤسسه به گروه کوچکی از واحدهای مورد رسیدگی که فاقد حسابدار )دفتردار( تمام وقت بوده اند مخالفتی 

نداشته است، این کمیته اضافه کرد که این موضوع در گزارش حسابرس افشاشده است.

در مقاله ای از مجله حسابداری، کارمن جی بلوگ )1950( گزارش کرد که کمیته اخالق حرفه ای انجمن حسابداران آمریکا، دسامبر 1950
بر این باور است که افشای ارائه خدمات حسابداری توسط حسابرس در گزارش حسابرسی دیگر ضروری نیست. در مقابل 

حسابرسان می توانند با به کارگیری قضاوت حرفه ای خود در مورد افشا یا عدم افشا تصمیم گیری کنند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار نشریه حسابداری شماره 81 به منظور تأکید بر ممنوعیت کلی ارائه خدمات حسابداری توسط 11 دسامبر 1958
حسابرس مستقل، منتشر کرد که البته این ممنوعیت برای وضعیت هایی که عذر موجهی داشتند، مجاز بود.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار نشریه حسابداری شماره 126 به منظور تأکید بر ممنوعیت خدمات حسابداری منتشر و آن 5 ژوئیه 1972
را بر وضعیت های جدیدی که به علت پیشرفت فناوری ایجادشده بودند، اعمال کرد.

این تاریخ، تاریخ الزم االجرا شدن آیین رفتار حرفه ای بازنگری شده انجمن حسابداران رسمی آمریکا )1972( است. بیانیه 1 مارس 1973
بازنگری شده شامل تفسیر 3-101 است که در آن چهار تدبیر ایمن ساز برای استقالل حسابرس در وضعیت هایی که خدمات 

حسابداری ارائه می شود، مطرح شده است.

از وضعیت هایی که خدمات 31 مه 1999 نمونه های مشخصی  ارائه  به منظور  تفسیر 101-3  بازنگری  تاریخ الزم االجرا شدن  تاریخ،  این 
حسابداری باعث خدشه دار شدن یا نشدن استقالل می شود، است. این بازنگری های صورت گرفته در آیین رفتار حرفه ای 

انجمن حسابداران رسمی آمریکا تجدیدنظر شده )2000( منتشرشده است.
بند 2 5 فوریه 2001 به  را  ارائه شده توسط حسابرس  بر خدمات حسابداری  بهادار ممنوعیت های جاری مبنی  اوراق  و  بورس  کمیسیون 

مقررات اس-ایکس اضافه کرد.

ممنوعیت 30 ژوئیه 2002 درنهایت،  کرد.  تبدیل  قانون  به  را   2002 ساربینز-آکسلی  تصویب نامه  بوش(،  دبلیو  )جورج  وقت  رئیس جمهور 
درازمدت کمیسیون بورس و اوراق بهادار مبنی بر ارائه هم زمان خدمات حسابداری و حسابرسی، به شکل قانون درآمد.

حســابداری بــه شــرکت های ســهامی عــام 
ــن  ــض قوانی ــاً نق ــی، صرف ــی حسابرس متقاض
ــادر  ــورس و اوراق به ــیون ب ــررات کمیس و مق
اســت بلکــه عــالوه بــر آن به عنــوان یــک 

اقــدام غیرقانونــی نیــز محســوب می شــود. 
رویدادهــای  زمانــی  ترتیــب   1 جــدول  در 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــا دیدگاه ه ــط ب ــی مرتب اصل
ــن  ــادار و انجم ــورس و اوراق به ــیون ب کمیس

حســابداران رســمی آمریــکا در رابطــه بــا ارائــه 
ــابرس،  ــتقالل حس ــابداری و اس ــات حس خدم

ــت: ــده اس ــر درآم ــه تصوی ب
ــابداران  ــن حس ــدگاه انجم ــم. دی ــش پنج بخ
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ــه خدمــات  ــا ارائ رســمی آمریــکا در رابطــه ب
ــابرس ــط حس ــابداری توس حس

 اهمیــت اســتقالل حســابرس بســیار پیــش از 
ــال های 1933  ــادار س ــون اوراق به ــع قان وض
و 1934 شناسایی شــده بــود. هم زمــان بــا 
گســترش شــکاف میــان مالکیــت و مدیریــت 
)دهه هــای  پیش رونــده  تاریخــی  دوره  در 
ارزش  بــه  جامعــه   ،)1920 الــی   1890
حسابرســان مســتقل پــی بــرد )پرویتــز و 
مارینــو، 1998(. پیــش از تصویــب قانــون 
ــا  ــوع نه تنه ــن موض ــه ای ــادار اگرچ اوراق به
در مســیر رســمی اســتانداردهای مربــوط بــه 
ــود  حســابداری و حسابرســی بســیار انــدک ب
ــابرس  ــتقالل حس ــا اس ــه ب ــه در مقایس بلک
ــدام کوچکــی تلقــی می شــد. انجمــن  ــز اق نی
ــن  ــر انجم ــابق ب ــه س ــکا ک ــابداران آمری حس
حســابداران رســمی آمریــکا بــود، احــکام 
ــود را  ــه ای خ ــار حرف ــن رفت ــه آیی ــوط ب مرب
در تاریــخ 9 آوریــل 1917 تصویــب کــرد 
 .)1917 آمریــکا،  حســابداران  )انجمــن 
انجمــن  حرفــه ای  رفتــار  آییــن  احــکام 
ــه   ــکا در ســال های بعــدی ب حســابداران آمری
ــال،  ــی بااین ح ــد ول ــانی ش ــات به روزرس دفع
ــا زمانــی کــه  موضــوع اســتقالل حســابرس ت
در تاریــخ 20 اکتبــر 1941 مــورد تجدیدنظــر 
ــن  ــود )انجم ــده ب ــرح نش ــت، مط ــرار گرف ق
درواقــع،   .)1942 آمریــکا،  حســابداران 
ــرح  ــکا ط ــابداران آمری ــن حس ــورای انجم ش
را   1932 ســال  در  ارائه شــده  پیشــنهادی 
ــری از اشــتغال حسابرســان  به منظــور جلوگی
در واحــد مــورد رســیدگی به عنــوان کارمنــد 
ارشــد یــا عضــو هیئت مدیــره، نپذیرفــت 
)کــری، 1970(. اصطــالح »اســتقالل« بــرای 
ــال  ــه ای س ــار حرف ــن رفت ــار در آیی ــن ب اولی
1964 اســتفاده شــد )پرســتون و همــکاران، 

.)1995
 نســخه اکتبــر 1941 آییــن رفتــار حرفــه ای 

ــود  ــای خ ــکا، اعض ــابداران آمری ــن حس انجم
را از اظهارنظــر دربــاره صورت هــای مالــی 
آن  در  کــه  عامــی  ســهامی  شــرکت های 
بودنــد،  قابل توجهــی  مالــی  منافــع  دارای 
منــع کــرده بــود. اعضــا تــا زمــان تجدیدنظــر 
آییــن رفتــار حرفــه ای )کــه از 1 ژانویــه 
1964 الزم االجــرا بــود( مجــاز بودنــد تنهــا در 
ــی  ــع مال ــام مناف ــهامی ع ــرکت های غیرس ش
آییــن  )ناشــناس، 1962(.  باشــند  داشــته 
ــه از  ــه ای بازنگــری شــده دو نمون ــار حرف رفت
وضعیت هایــی را کــه اعضــا در آن مســتقل 
ــدند  ــی نمی ش ــیدگی تلق ــورد رس ــد م از واح
ــع  ــود کــه یکــی، داشــتن مناف ــان کــرده ب بی
ــری  ــیدگی و دیگ ــورد رس ــد م ــی در واح مال
ــت  ــیدگی تح ــورد رس ــد م ــتغال در واح اش
ــس، عضــو  ــام موظــف، پذیره نوی ــن »مق عناوی
کارمنــد  هیئت مدیــره،  عضــو  هیئت امنــا، 
ارشــد یــا کارمنــد« بــود )انجمــن حســابداران 
رفتــار  آییــن   .)1964 آمریــکا،  رســمی 
حرفــه ای بازنگــری شــده مذکــور، دربــاره 
ارائــه خدمــات مشــاوره ای بــه مدیریــت واحــد 
مــورد رســیدگی نیــز بحــث کــرده بــود. 

ــا  ــه اعض ــه ای، ب ــار حرف ــن رفت ــاده 12 آیی م
ــی  ــا تصمیمات ــر آنه ــه اگ ــی داد ک ــدار م هش
اتخــاذ کننــد کــه باعــث تأثیرگــذاری بــر 
ــورد  ــد م ــودآوری واح ــا س ــی ی ــت مال وضعی
ــر اســتقالل  رســیدگی شــود، ممکــن اســت ب
مذکــور  مــاده  شــود.  وارد  خدشــه  آنهــا 
دربــاره اینکــه چگونــه تصمیمــات مبتنــی 
بــر خدمــات حســابداری ممکــن اســت نحــوه 
ــات  ــج عملی ــا نتای ــی ی ــت مال ــزارش وضعی گ
ــرار  ــر ق ــورد رســیدگی را تحــت تأثی واحــد م

ــود. ــرده ب ــی نک ــد، بحث ده
ــن  ــه ای انجم ــار حرف ــن رفت ــه آیی  درحالی ک
ــا ســال 1972  ــکا ت حســابداران رســمی آمری
بــه مشــکل )خطــر( خدمــات حســابداری 
بــه  بحثــی  توســط حســابرس،  ارائه شــده 
میــان نیــاورده بــود ولــی می تــوان ادعــا 
کــرد ایــن مشــکل خیلــی قبل تــر از ایــن 
ــری  ــال، ک ــرای مث ــود. ب ــده ب ــخ ایجادش تاری
ــود  ــاره کرده ب ــوع اش ــن موض ــه ای )1946( ب
و  کوچــک  شــرکت های  حسابرســان  کــه 
خصوصــی می تواننــد خدمــات حســابداری 
ــود کســی  ــرده ب ــا ک ــد. او ادع ــه کنن ــز ارائ نی
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کــه به طــور پیوســته دفاتــر روزنامــه را تهیــه 
ــکل  ــه ش ــه ب ــی ک ــا کس ــد ی ــت می کن و ثب
مســتقیمی در سرپرســتی و کنتــرل عملیــات 
نقــش  تجــاری  واحــد  یــک  حســابداری 
ــور  ــد از آن واحــد مذک ــته باشــد نمی توان داش
ــن  ــری )1946(، بی ــد. ک ــل کن ــتقل عم مس
ــئولیت  ــام مس ــی تم ــه در آن کس ــی ک وضعیت
حســابداری را بــر عهــده می گیــرد در مقایســه 
ــاوره  ــا مش ــابرس تنه ــه حس ــی ک ــا وضعیت ب
ــز  ــد، تمای ــه می کن ــابداری ارائ ــی حس عموم

ــود. ــده ب ــل ش قائ
کمیتــه اخــالق حرفــه ای در گــزارش خــود در 
ــه شــورای انجمــن حســابداران  ســال 1949 ب
آمریــکا دربــاره پرسشــی کــه محتــوای آن 
شــامل خدمــات حســابداری ارائه شــده توســط 
ــن  ــود )انجم ــرده ب ــث ک ــود، بح ــابرس ب حس
حســابداران آمریــکا، 1949(. یکــی از اعضــای 
انجمــن توضیــح داد کــه واحدهــای مــورد 
ــدازه  ــودن ان ــه علــت کوچــک ب رســیدگی او ب

ــابدار  ــک حس ــی به کارگیــری ی آنهــا، توانای
درحالی کــه  نداشــته اند  را  تمام وقــت 
ــه  ــرای ارائ ــور ب ــیدگی مزب ــورد رس ــد م واح
صورت هــای مالــی حسابرســی شــده خــود بــه 
بانکدارهــا و شــرکت های اعتباردهنــده خــود، 
ــه  ــه ب ــتند. کمیت ــاز داش ــی نی ــه حسابرس ب
دلیــل اینکــه موضــوع مذکــور در صورت هــای 
مالــی مورداســتفاده کاربــران، افشاشــده بــود، 
بــا ایــن وضعیــت مخالفتــی نکــرده بــود. 
ــد  ــه مشــخص شــد اعضــا، می توانن ــی ک زمان
ــارکت  ــا مش ــه آی ــخیص اینک ــای تش ــر مبن ب
ــیدگی  ــورد رس ــد م ــابداری واح ــا در حس آنه
افشــا می شــود یــا خیــر، قضــاوت کننــد. 
کمیتــه اخــالق حرفــه ای کمتــر از یــک ســال 
ــن  ــه افشــای چنی ــوط ب ــات مرب ــد، از الزام بع
ــوگ، 1950(. در  ــرد )بل ــدول ک ــی ع اطالعات
ــه  ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــه ب ــه، کمیت ادام
ــن  ــای چنی ــی، افش ــم کل ــک حک ــوان ی به عن

ــت. ــروری نیس ــی ض اطالعات

 در طــول همــان دورانــی کــه کمیتــه اخــالق 
ــوع  ــی موض ــق و بررس ــال تعم ــه ای درح حرف
ــای  ــه واحده ــابداری ب ــات حس ــرای خدم اج
مــورد رســیدگی توســط حســابرس بــود، 
ــده  ــابداری منتشرش ــه حس ــه ای در مجل مقال
ممنوعیــت  بــه  درحالی کــه  کــه  بــود 
مبنــی  بهــادار  اوراق  و  بــورس  کمیســیون 
ــر ارائــه خدمــات حســابداری اشــاره کرده  ب
ــز  ــی نی ــن خدمات ــای چنی ــاره مزای ــود، درب ب
)کــری،  بــود  کــرده  ارائــه  را  بحث هایــی 
1949(. به طــور خالصــه، نویســنده مقالــه 
حســابداری  کــه  می کــرد  ادعــا  مذکــور 
)دفتــرداری( یــک خدمــت فنــی عــادی اســت، 
حســابرس همچنــان بــه اجــرای عملیــات 
حســابرس  و  می دهــد  ادامــه  حسابرســی 
ــرار  ــیدگی ق ــورد رس ــد م ــتخدام واح در اس
ــه  ــه فراخــوان ارائ ــه اســت. در پاســخ ب نگرفت
ــام  ــک مق ــه، ی ــن مقال ــه ای ــبت ب ــر نس نظ
ذیصــالح دربــاره عــدم درک علــت اینکــه 
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ــه واحدهــای مــورد  چــرا حسابرســان نبایــد ب
ــه  ــابداری ارائ ــات حس ــود خدم ــیدگی خ رس
)مادریــا، 1950(.  کــرد  اظهارنظــر  کننــد، 
ایشــان ادعــا می کردنــد کــه حســابداری 
ــزه شــده« اســت  ــد مکانی ــک »فراین ــاً ی صرف
و مزایــای زیــادی را در اختیــار حســابرس 
قــرار می دهــد. بــرای مثــال، حسابرســی کــه 
ــد  ــد می توان ــام می ده ــز انج ــابداری نی حس
تمامــی معامــالت را به جــای بررســی صــرف 
نمونــه ای از آنهــا، زیــر نظــر داشــته باشــد. در 
آخــر، خدمــات حســابداری فرصــت مناســبی 
بــرای آمــوزش کارکنــان تــازه استخدام شــده 
حسابرســی نیــز فراهــم مــی آورد. وی تأکیــد 
ــه و  ــابرس، تهی ــه حس ــی ک ــود زمان ــرده ب ک
ــته  ــده داش ــر عه ــه را ب ــر روزنام ــت دفات ثب
ایــن عملیــات  اینکــه  بــه دلیــل  باشــد، 
احتمــاالً فاقــد اشــتباه هســتند، کارایــی 
)اثربخشــی( حسابرســی نیــز افزایــش خواهــد 

ــت. یاف
ــار  ــن رفت ــه آیی ــی ک ــال 1972 زمان ــا س  ت
گرفــت،  قــرار  بازنگــری  مــورد  حرفــه ای 
انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا صریحــاً 
ــابداری  ــات حس ــه خدم ــاره ارائ ــی درب مطلب
توســط حســابرس مســتقل بیــان نکــرده 
بــود. پــروژه بازنگــری آییــن رفتــار حرفــه ای 
افزایــش  بــه  پاســخ  در   1968 ســال  از 
افزایــش  حرفــه ای،  حســابداران  تعــداد 
انتظــارات عمومــی،  و  پیچیدگــی جامعــه 
آغــاز شــد )انجمــن حســابداران رســمی 
آمریــکا، 1972(. انجمــن حســابداران رســمی 
ــار  ــه رفت ــار آیین نام ــکا )1972( در کن آمری
ــز  ــه را نی ــکام آیین نام ــیر اح ــه ای، تفاس حرف
منتشــر کــرد کــه هــدف گزارش شــده آن 
ــرد«  ــه و کارب ــرای دامن ــی ب ــه راهنمای »ارائ
ــا رعایــت  ــود. تفســیر 101-3، ب احــکام آن ب
ــه  ــه ارائ ــا ب ــه اعضــا اجــازه داد ت 4 شــرط، ب
خدمــات حســابداری ادامــه دهنــد. اول اینکــه 

ــتگی  ــه وابس ــد هیچ گون ــابرس نمی توان حس
ــد  ــا واح ــی ب ــاد منافع ــا تض ــاوندی ی خویش
مــورد رســیدگی کــه موجــب خدشــه دار 
ــی )واقع بینــی(  شــدن درســتکاری و بی طرف
ــد  ــه واح ــد. دوم اینک ــته باش ــود، داش او ش
ــئولیت  ــت مس ــف اس ــیدگی موّظ ــورد رس م
خــود را در قبــال صورت هــای مالــی بپذیــرد. 
ــد به عنــوان  ســوم اینکــه حســابرس نمی توان
یــک کارمنــد یــا مدیریت شــرکت رســیدگی 
شــونده، اشــتغال داشــته باشــد. در آخــر نیز، 
حســابرس موّظــف اســت تمامــی فرایندهــای 
حسابرســی را بــر مبنــای اســتانداردهای 
حسابرســی  پذیرفته شــده  عمومــی 
)اســتانداردهای حسابرســی( اجــرا کنــد. بــه 
عبارتــی حســابرس نباید برخــی از روش های 
ــه دلیــل دانــش و شــناختی  حسابرســی را ب
کــه از عملکــرد خدمــات حســابداری کســب 

ــد. ــذف کن ــت، ح ــرده اس ک
بحث هــا  نتیجه گیــری  رونــد  ادامــه  در   
ارائــه  بــرای  مجــوز  دریافــت  به منظــور 
مــورد  واحــد  بــه  حســابداری  خدمــات 
مســتقل،  حســابرس  توســط  رســیدگی 
کمیتــه اخــالق حرفــه ای انجمن حســابداران 
ــید  ــدگاه رس ــن دی ــه ای ــکا ب ــمی آمری رس
»فراینــد  یــک  عمدتــاً  حســابداری  کــه 
مکانیکــی« اســت و باعــث فروکاســتن نقــش 
ــد: ــد ش ــالت خواه ــت معام ــاوت در ثب قض

ــه شــکل دســتی  ــک عضــو، ب ــه ی هنگامی ک
ــرا  ــابداری را اج ــات حس ــودکار، خدم ــا خ ی
ــاد  ــت ایج ــن اس ــام ممک ــن ابه ــد، ای می کن
ــث  ــی باع ــن خدمات ــرای چنی ــه اج ــود ک ش
خدشــه دار شــدن اســتقالل وی می شــود 
ــوع  ــن ن ــرای ای ــه اج ــر. به طوری ک ــا خی ی
ــوند  ــب ش ــه موج ــابداری اولی ــات حس خدم
ــری  ــی کمت ــت فن ــی او از دق ــا حسابرس ت
ــا قضــاوت حســابداری او  برخــوردار باشــد ی
ــی  ــت به نوع ــن اس ــالت، ممک ــت معام در ثب

ــاس  ــاوت براس ــه قض ــی ک ــه باحالت در مقایس
گرفتــه  بعــدی  حسابرســی  بــا  ارتبــاط 

ــد. ــکا باش ــل ات ــر قاب ــود، کمت می ش
ــرای  ــی، اج ــتند و به خوب ــد هس ــا، توانمن اعض
مکانیکــی  دقــت  کنترل کننــده  فنــون 
عملیــات  اجــرای  البتــه  و  آموخته انــد  را 
تأثیــری  هیــچ  نبایــد  ســوابق،  نگهــداری 
ــا  ــد. ب ــته باش ــون داش ــن فن ــرد ای ــر کارب ب
ــه قضــاوت حســابداری، اگــر شــخص  توجــه ب
ــه قضــاوت یکــی از اعضــا در اجــرای  ثالثــی ب
ــن  ــد، ای ــته باش ــان داش ــی او اطمین حسابرس
موضــوع دشــوار اســت کــه ادعــا کنیــم، آنهــا 
زمانــی کــه همیــن قضاوت هــا در فراینــد 
اعمــال  حســابداری  اصلــی  ســوابق  تهیــه 
ــا وجــود  ــه آنه ــری ب ــان کمت ــد، اطمین کرده ان
دارد )انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا، 

.)1972
ــن  ــر ای ــابداری ب ــه حس ــر، حرف به عبارت دیگ
عقیــده اســت کــه اشــخاص ثالــث بایــد نســبت 
به صــورت مالــی حسابرســی شــده توســط 
حسابرســی  کــه خــود، آنهــا را تهیه کــرده 
مالــی  بــا صورت هــای  مقایســه  در  اســت 
حسابرســی شــده توســط یــک حســابرس 
ــد،  ــا باش ــه آن صورت ه ــتقل از تهی ــه مس ک
ــدگاه  ــند. دی ــته باش ــانی داش ــان یکس اطمین
حرفــه در ســال 1972 در مقایســه بــا دیــدگاه 
آن در ســال 1932 کــه توســط کــول ای. 
ــه حســابداران  ــت جامع ــس وق ــر، رئی اچ. کارت
رســمی نیویــورک در گــزارش وی بــه مجلــس 
ســنای پــول و بانکــداری ایاالت متحــده در 
تاریــخ شــنبه، 1 آوریــل 1933 انجام شــده 
)مجلــس  دارد  چشــمگیری  تفــاوت  بــود، 
کارتــر   .)58  ،1933 ایاالت متحــده،  ســنای 
اســتدالل  درحالی کــه  خــود،  گــزارش  در 
می کــرد، حســابداران رســمی باعــث ارائــه 
ــر  ــوند، ب ــی می ش ــگری مال ــه گزارش واقع بینان
ــر  ــی )مدی ــام مال ــن مق شایســتگی های باالتری
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ــد  ــا حســابرس دارد، حســابرس بای مقایســه ب
ــت تشــریح  ــرای مدیری ــی را ب صورت هــای مال
کنــد تــا آنهــا بتواننــد ایــن شــرط را بــرآورده 

ــد. کنن
آییــن   3-101 تفســیر   ،2000 ســال  در   
ــابداران رســمی  ــن حس ــه ای انجم ــار حرف رفت
راهنمایی هــای  ارائــه  به منظــور  آمریــکا، 
ــه خدمــات  ــرای ارائ ــه حسابرســان ب اضافــی ب
)انجمــن  کــرد  پیــدا  ارتقــا  حســابداری، 
ــرای  ــکا، 2000(. ب ــمی آمری ــابداران رس حس
ــود کــه  ــه اعضــا هشــدار داده شــده ب ــال، ب مث
ــورد  ــد م ــرای واح ــد ب ــند، نبای ــب باش مراق
ــد  ــام دهن ــی انج ــات مدیریت ــیدگی، عملی رس
ــاذ  ــی اتخ ــات مدیریت ــا تصمیم ــرای آنه ــا ب ی
کننــد. همچنیــن بــه اعضــا پیشنهادشــده 

غیرســهامی  واحدهــای   )1985( آمریــکا 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــوالً ب ــر، معم ــام کوچک ت ع
حســابداری  واحــد  یــک  به کارگیــری  در 
بودنــد،  نکــرده  ســرمایه گذاری  متخصــص 
انجــام  خــود  حسابرســان  از  درنتیجــه 
خدمــات حســابداری را تقاضــا می کردنــد. 
ــتقالل  ــه اس ــی داد ک ــان م ــوع نش ــن موض ای
حسابرســی کــه اجــرای فراینــد ثبــت ســوابق 
حســابداری و تهیــه صورت هــای مالــی واحــد 
ــت، در  ــه اس ــیدگی را برعهده گرفت ــورد رس م
ــت  ــه مدیری ــد ک ــد ش ــظ خواه ــی حف صورت
ــال آنهــا پذیرفتــه  »مســئولیت خــود را در قب
باشــد« )انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا، 
1985(. ازآنجایی کــه مدیریــت بــه شــکل 
ــری در  ــابداری کمت ــش حس ــی دان قابل توجه

مالــی( شــرکت نیــز تأکیــد کــرد. کــول کارتــر 
بــا ایــن موضــوع کــه تهیــه صورت هــای 
ــذار  ــمی واگ ــابداران رس ــه حس ــد ب ــی بای مال
ــل، از  ــا در مقاب ــت اّم ــی نداش ــود مخالفت ش
صورت هــای  تهیــه  )تفکیــک(  جداســازی 
مالــی  صورت هــای  حسابرســی  و  مالــی 
ــا ایــن موضــوع طعنه آمیــز  پشــتیبانی کــرد اّم
اســت کــه 40 ســال بعــد از آن، انجمــن 
نتیجه گیــری  آمریــکا  رســمی  حســابداران 

ــدارد. ــی ن ــازی ضرورت ــن جداس ــرد ای ک
ــای  ــه واحده ــان ب ــه 1980، حسابرس  در ده
ــام خــود،  متقاضــی حسابرســی غیرســهامی ع
ــک  ــد. در ی ــه کردن ــابداری ارائ ــات حس خدم
فراینــد  بــا  رابطــه  انجام شــده در  تحقیــق 
رســمی  حســابداران  انجمــن  حسابرســی، 
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بــود کــه در قــرارداد حسابرســی، تعییــن 
مســئولیت مدیریــت در قبــال صورت هــای 
ــن  ــه ای ــالوه اینک ــود. به ع ــی مشــخص ش مال
تفســیر، دربــاره فعالیت هایــی کــه باعــث 
می شــوند اســتقالل حســابرس بــه خطــر 
کــرده  ارائــه  نیــز  را  مثال هایــی  بیفتــد، 
)فعالیت هــای  فعالیت هایــی  چنیــن  بــود. 
ــه  ــامل تهی ــتقالل( ش ــده اس ــه دار کنن خدش
اســناد مرجــع و سرپرســتی کارکنــان واحــد 
مــورد رســیدگی اســت. از همــه مهم تــر، 
خدمــات ویــژه ای کــه باعــث خدشــه دار 
ــه  ــه ب ــا توج ــوند، ب ــتقالل نمی ش ــدن اس ش
معامــالت  ثبــت  تفســیر مذکــور، شــامل 
تهیــه  و  کل  دفاتــر  در  شــده  کدگــذاری 
ترازهــای  براســاس  مالــی  صورت هــای 
ــورد  ــد م ــط واح ــده توس ــی ارائه ش آزمایش
ــای  ــانی راهنم ــد. به روزرس ــیدگی می ش رس
مذکــور در ســال 2000 اساســاً تــا بــه امــروز 
تغییــری نداشــته اســت. البتــه در قالــب 
آیین نامــه  ایمن ســاز،  تدابیــر  و  خطرهــا 
حســابداران  انجمــن  حرفــه ای  رفتــار 
ــه  ــابداران در زمین ــه حس ــکا ب ــمی آمری رس
ــای  ــه واحده ــابداری ب ــات حس ــه خدم ارائ
ــات  ــد. خدم ــازه می ده ــام اج ــهامی ع غیرس
ــه  ــه، تهی ــر روزنام ــال دفات ــل انتق مجــاز، مث
اصــالح حســاب ها، پــردازش پرداختی هــا 
ــن  ــت )انجم ــی اس ــای مال ــه صورت ه و تهی

حســابداران رســمی آمریــکا، 2018(.  

پی نوشت ها:
1. The Committee on Basic Auditing 

Concepts
2. American Accounting Association 

(AAA)
3.objectively
4.Securities and Exchange Commis-

sion (SEC)

 )ASRs(6. سلســله نشــریه های حســابداری

توســط  کــه  اســت  رســمی  اعالمیه هــای 
بهــادار  اوراق  و  بــورس  کمیســیون 
ایــن  می شــوند.  منتشــر   )SEC(آمریــکا
نشــریه ها روش هــای حســابداری و حسابرســی 
را در اختیــار حســابداران قــرار مــی دهنــد تــا 
در گزارش هــای ثبــت شــده در SEC اجــرا 
ــن نشــریه ها شــامل دســتورالعمل ها  شــوند. ای
ــف  ــای مختل ــه جنبه ه ــوط ب ــن مرب و قوانی
رویه هــای  ماننــد  شــرکتی  حســابداری 
و  افشــا  دســتورالعمل های  حسابرســی، 
تکمیــل اســناد و صورتهــا بــرای شــرکت های 
ــریه ها  ــن نش ــار ای ــت. انتش ــام اس ــهامی ع س
بــرای  وســیله ای  به عنــوان   SEC توســط 
و  الزامــات  مســتمر  اصــالح  بــه  کمــک 
اصــول حســابداری در پاســخ بــه مســائل 
ــن  ــود. اولی ــادر می ش ــی ص ــگری مال گزارش
نشــریه در 1 آوریــل 1937 منتشــر شــد. 
SEC اولیــن نســخه را در پاســخ بــه مفاهیــم 
متفــاوت و مبهــم رایــج در میــان حســابداران 
در  کــرد.  منتشــر  زمــان  آن  در  شــاغل 
ــط  ــه توس ــی ک ــای مال ــام داده ه ــه ابه نتیج
شــرکت های ســهامی عــام بــه قانونگــذار 
)تنظیــم کننــده( و عمــوم ســرمایه گذاران 
گــزارش می شــد، SEC بــه دنبــال ارائــه 
راهنمایــی در مــورد آنچــه کــه بایــد در نظــر 
ــک  ــوان ی ــه به عن ــه ک ــود و آنچ ــه ش گرفت
ــابداری  ــه حس ــوان روی ــذار آن را به عن قانونگ
صحیــح می دانــد، صــادر کــرد )مترجــم(.
6. Accounting Series Release
7. Non-audit services (NAS)
8. American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA)
9. independence rules
10. Krawczyk
11. internal controls over financial 

reporting (ICFR)
12. American Institute of Account-

ants (AIA)
13. e Interstate Hosiery Mills case

14. Controller’s Institute of 

America(CIA)
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