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اصالحات حسابرسی اتحادیه اروپا
در خصوص

ارائه خدمات غیر حسابرسی

در دســامبر 2013، کمیســیون اروپا1، پارلمان و شورای 
وزیــران اتحادیه اروپــا، درباره پیش نویــس قانونی برای 
اصالح بازار حسابرســی در اتحادیه اروپا به توافق سیاسی 
رسیدند. این قانون در ماه آوریل در پارلمان به رأی گذاشته 

شد و از نیمه سال 2014 الزم االجرا گردید.
قانــون مزبور، در خصوص خدمات غیرحسابرســی2 
که حسابرســان می توانند به شرکتهای سهامی عام اتحادیه 
اروپــا به عنــوان صاحب کار حسابرسی شــان ارائــه دهند، 
محدودیتهای جدیدی وضع کرده اســت. این محدودیتها 
برای حق الزحمه ای که حسابرسان می توانند از طریق ارائه 
خدمات غیرحسابرســی دریافت کنند، سقف تعیین می کند 
و فهرســتی از خدمات ممنوع شــده ای را دربر می گیرد که 

حسابرسان مجاز به ارائه آنها نیستند.
این تغییرها مهمند و ممکن اســت موجب پیچیدگیهایی 
در کسب وکار حسابرسان شــود. همچنین، ابهام زیادی در 
خصــوص چگونگی اجــرای متن نهایی ایــن قانون وجود 
دارد کــه رفع آن در گذر زمان امکان پذیر اســت. مؤسســه 
پرایس واترهاوس کوپــرز (PwC) همزمــان با تالش 
مســتمر برای ارائه خدمــات حرفه ای باکیفیــت به تمامی 
صاحب کاران خود، دست اندرکاران حرفه را در این مقاله در 
جریان آخرین تحولهای ایجادشده در این زمینه، قرار داده 

است. 

ترجمه: سعید سپهرم، محمدعلی عضدی   
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پیش زمینه
اصالح مقررات حسابرســی اتحادیه اروپا، بیش از یک دهه 
موضوع همیشــگی بحثهای مختلف بوده است. در پی بروز 
بحران مالی، فشار فزاینده ای برای اصالح حسابرسی به وجود 
 ،(Michel Barnier) آمد. در نوامبر 2011، میشل بارنیه
از مســئوالن کمیســیون اروپــا در بازارهای داخلــی، فرایند 
قانونگذاری را با این پیشــنهاد اساسی شروع کرد که برخی از 

اصالحات اساسی باید در قانون اتحادیه اروپا گنجانده شود.
او در نوامبر 2011 چنین گفت: “در اثر بحران اخیر، اعتماد 
ســرمایه گذاران به حسابرسی متزلزل شــده است و معتقدم، 
تغییر در این بخش ضروری اســت. باید اعتماد ازدست  رفته 

به صورتهای مالی شرکتها را احیا کنیم.”
پس از ایراد این ســخنان، پیشنهادهای وی مورد بحث و 
بررسی همه دست اندرکاران امر قانونگذاری در اتحادیه اروپا 
قرار گرفت و طی آن، بحثهای پیچیده و دیدگاه های متفاوت 

بسیاری مطرح شد.

چه اصالحاتی پیشنهاد شده اند؟
قانــون، حوزه هــای متعــددی از جمله میــزان نظارت بر 
حسابرســان و تغییرهای اظهارنظر حسابرســی در اروپا را 
دربر می گیرد. با این حال، اصالحات مزبور بیشترین تأثیر 
را بــر امور تجاری بریتانیــا و در خصوص چرخش اجباری 
مؤسســه های حسابرســی برای شرکتهای ســهامی عام و 
نحوه ارائه خدمات غیرحسابرســی از ســوی حسابرســاِن 

این گونه شرکتها خواهد داشت.
در این قانون، منظور از شــرکتهای ســهامی عام تمامی 
شــرکتهای مســتقر در اتحادیه اروپا با ابزار پذیرفته شــده 
در بورســهای تحت نظــارت اتحادیه اروپا، همــه بانکها 
و شــرکتهای بیمه اســت. همچنین، هیــچ معافیتی برای 
شــرکتهای فرعی تحت تملک گروه خارج از اتحادیه اروپا 

در نظر گرفته نشده است.
در ایــن مقالــه، جزئیات پیشــنهاد محدودســازی ارائه 
خدمات غیرحسابرســی تحلیل شده است. این محدودیتها 
دو گونه انــد: محدودیــت ســقف حق الزحمــه خدمــات 
غیرحسابرســی که حسابرسان قانونی شــرکتهای سهامی 

عــام می تواننــد بگیرنــد و معرفــی فهرســتی از خدمات 
غیرحسابرسی که این حسابرسان هیچگاه نباید ارائه دهند. 

قوانین جدید چه زمانی اجرا می شوند؟
قانــون اروپایی مزبور شــامل مجموعــه ای از رهنمودها و 
مقررات اســت. محدودیتهای خدمات غیرحسابرســی در 
ایــن مقررات که از نیمه ســال 2014 الزم االجرا گردیدند، 

گنجانده شده اند.
 با این حال، نکته مهم آن است که این مقررات مشتمل 
بر یک دوره گذار دوســاله است؛ به این معنی که  هیچ یک 
از مفاد آن تا نیمه ســال 2016 الزام آور نخواهد بود. شایان 
ذکر اســت که مدت زمان ایــن دوره گذار بــرای الزامهای 
چرخش اجباری مؤسســه های حسابرســی، متفاوت است 

)به توضیحات جداگانه در این مورد رجوع شود(.
مقررات مذکور از این نظر غیرمعمول به حســاب می آید 
که شــامل گزینه های متعددی برای کشورهای عضو است 
کــه به آنها اجــازه می دهد درباره چگونگــی رعایت دقیق 
مفاد بندهای مختلف آن در کشــور خــود تصمیم بگیرند. 
تصمیم گیری دربــاره اجرای این مقررات در ســطح ملی، 

ظرف یک دوره گذار دوساله صورت می گیرد.

چه کسانی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت؟
قانــون جدید برای حسابرســیهای شــرکتهای ســهامی عام 
اتحادیه اروپا صدق می کند. شرکت سهامی عام، شامل موارد 

جدول 1 است.
برایــن اســاس، تعریف شــرکتهای ســهامی عام حتی 
شــرکتهای عضــو گروه هــای تجــاری پذیرفته شــده در 

بورسهای خارج از اروپا را در بر می گیرد. 
بــرای مثــال، شــرکتهای فرعــی اروپایــِی گروه های 
امریکایی، اگر دارای اوراق بهادار پذیرفته شــده در یکی از 
بورســهای اروپایی تحت نظارت یا دارای مجوز بانکداری 
باشــند یا فعالیتهای بیمه ای انجام دهند، در چارچوب این 

تعریف قرار می  گیرند. 
آثار محدودیت در ســقف حق الزحمــه و محدودیتهای 
خدمات غیرحسابرســی در گروه شــرکتهای یک شــرکت 



66

13
96

ن  
آبا

   9
1 

ره 
ما

ش

سهامی عام، در اتحادیه اروپا متفاوتند که در ادامه به شرح 
آن می پردازیم.

سقف حق الزحمه خدمات غیرحسابرسی چگونه 
محاسبه خواهد شد؟

این موضوعی اســت که از زمان توافق سیاســی ماه دسامبر، 
درباره آن ابهام وجود داشــته اســت. در خالل فرایند مستمر 
تصحیح و تفســیر متن قانون، این موضوع شفاف سازی شده 
اســت و اکنون می توانیم درباره نحوه محاســبه آن با صراحت 

بیشتری سخن بگوییم.
حداکثــر حق الزحمه خدمات غیرحسابرســی که حســابرس 
قانونی شرکت سهامی عام می تواند در هر سال برای صاحب کار 
خود منظور کند، برابر 70 درصد میانگین حق الزحمه حسابرسی 
همان واحد تجاری، شــرکت اصلــی و واحدهای فرعی آن طی 
سه سال اخیر اســت. حق الزحمه به شــکل نمودار 1 محاسبه 

می شود.

مهمترین نکته های قابل توجه عبارت اند از:
• حق الزحمــه خدمــات غیرحسابرســی بایــد تمامــی مبالغ 
منظورشــده از طرف حســابرس قانونی برای شرکت سهامی 
عام را دربر گیرد؛ چه به خود واحد مزبور یا به شــرکت اصلی یا 

شرکتهای فرعی آن مربوط باشد؛
• حق الزحمــه خدمــات غیرحسابرســی نبایــد شــامل مبالغ 
منظورشده از سوی ســایر مؤسسه های عضو شبکه حسابرس 
قانونی باشد. برای مثال، فرض کنید یک شرکت سهامی عام 
بریتانیایی به وســیله مؤسســه پرایس واترهاوس کوپرز بریتانیا 
حسابرسی می شود. در ضمن، مؤسسه پرایس واترهاوس کوپرز 
در ایاالت متحد امریکا خدمات غیرحسابرسی متنوعی را به این 
شرکت ارائه می کند. در این صورت، حق الزحمه های پرداختی 
به شــعبه امریکایی این مؤسسه بابت این خدمات، در محاسبه 

سقف حق الزحمه در نظر گرفته نمی شود؛
• حق الزحمه حسابرســی باید شــامل حق الزحمه حسابرســی 
قانونی شــرکت ســهامی عام، واحد اصلی و واحدهای فرعی 

جدول1- شرکت سهامی عام

شرکتهای اداره شده در چارچوب قوانین هر یک از کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا با اوراق بهادار قابل انتقال پذیرفته شــده در یکی از 

بورسهای زیر نظارت این اتحادیه

شرکتهای ثبت شده در خارج از اتحادیه اروپا؛ برای مثال واحدهای مستقر 
در جزایر مانش، مشــمول این تعریف نمی شــوند. نهاد ناظر بر بازارها و 
اوراق بهادار اروپا (ESMA) که مقررات گذار بازارهای اروپایی اســت، 
فهرستی از بورسهای زیر نظارت را منتشر کرده است. بورسهایی از قبیل 
بازار ســرمایه گذاری جایگزین لندن (AIM) و تابلوی دوم بورس 

لوکزامبورگ در این فهرست قرار ندارند.

شــامل همه شــرکتهای دارای مجوز از مقررات گذار خدمــات مالی برای مؤسسه های اعتباری
پذیرش سپرده در اتحادیه اروپا.

شــامل همه شرکتهایی که فعالیتهای بیمه ای قانونی انجام می دهند به جز بیمه گران
به طور مثال، کارگزاران بیمه.
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آن )همــراه با حق الزحمه حسابرســی صورتهــای مالی تلفیقی 
درصورت انجام این حسابرسی( باشد؛ و

• اگر شرکت ســهامی عام دارای شــرکتهای هم گروهی در 
داخل اتحادیه اروپا باشــد که شرکت ســهامی عام نباشند، 
حق الزحمــه پرداختی به این شــرکتها در محاســبه لحاظ 

نمی شود.
پیامدهای این محاسبات مشتمل بر موارد زیر است:

ســوی  از  منظورشــده  غیرحسابرســی  حق الزحمه هــای   •
مؤسسه های عضو شبکه حسابرس قانونی، مشمول محدودیت 

سقف نیستند؛
• به منظور اعمال ســقف، وجود ســوابق حق الزحمه حسابرسی 
قانونی برای یک دوره سه ســاله ضروری است؛ به این معنی که 
اگر یک واحد تجاری )بــرای مثال، بعد از عرضه عمومی اولیه( 
به یک شرکت سهامی عام تبدیل شود، سقف مزبور نمی تواند تا 

ســال چهارم بعد از عرضه عمومی اولیه، الزام آور باشد؛ هرچند، 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اعمال سختگیرانه تر این سقف 

مختارند.

حق الزحمه خدمات حسابرسی قانونی و 
حق الزحمه خدمات غیرحسابرسی، چه مواردی را 

دربر می گیرد؟
پرواضــح اســت که در متــن پیش نویــس قانــون، حق الزحمه 
حسابرســی فقط ممکــن اســت دربرگیرنــده حق الزحمه های 
پرداخت شده بابت حسابرسیهای قانونی شرکتهای سهامی عام، 

شرکت اصلی و شرکتهای فرعی آن باشد.
حق الزحمه های خدمات مرتبط با حسابرسی مانند بررسیهای 
اجمالی شــش ماهه یا اظهار نظر دربــاره مقررات بازده3، ممکن 

نیست در آن گنجانده شوند.

نمودار1- محاسبه حق الزحمه

حق الزحمه 
حسابرسی قانونی

حق الزحمه حسابرسی 
قانونی

حق الزحمه حسابرسی 
قانونی

جمع میانگین 
حق الزحمه سه سال

مؤسسه حسابرسی
 عضو شبکه

حسابرس قانونی

مؤسسه حسابرسی 
عضو شبکه حق الزحمه 

حسابرسی قانونی

شرکت اصلی

شرکت سهامی عام در 
اتحادیه اروپا

شرکتهای فرعی

ام
ی ع

هام
 س

ت
رک

 ش
ی

نون
 قا

س
بر

سا
ح

حق الزحمه خدمات 
غیرحسابرسی 

منظورشده از طرف 
حسابرس قانونی

حق الزحمه خدمات 
غیرحسابرسی
 در سال جاری

 باید کمتر از 70 درصد یا معادل این میانگین باشد.
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با این حــال، حق الزحمه های غیرحسابرســی ممکن 
اســت هرگونه خدماتی را که قانون اتحادیه اروپا یا قانون 
ملی کشورهای عضو این اتحادیه الزامی کرده اند، شامل 
نشــوند؛ یعنی، حق الزحمه های خدماتــی که یک واحد 
تجاری از نظــر قانونی ملزم به دریافت آنهاســت )برای 
نمونه، اطمینان دهی به صاحبان ســهام شرکت سهامی 
عام در خصوص جریان انتشار سهام شرکت مزبور(، نباید 
در محاسبات حق الزحمه خدمات غیرحسابرسی گنجانده 

شود.

این سقف برای اولین بار چه زمانی اعمال می شود؟
ســقف مزبور از نیمه سال 2016،  اعمال شدنی است. محاسبه 
این ســقف مســتلزم وجود ســوابق سه ســاله حق الزحمه های 
حسابرســی است. بنابراین، برای شــرکتی که سال مالی آن به 
ماه دســامبر ختم می شود، ســقف حق الزحمه برای تاریخ 31 
دســامبر 2020 به این صورت محاســبه می شــود: 70 درصد 
میانگیــن حق الزحمه های حسابرســی ســالهای منتهی به 31 

دسامبر 2017، 2018 و 2019.
از آنجا که اعمال این ســقف از اواســط سال مالی 2016 
آغاز شد، کاربرد آن برای ســال مالی منتهی به 31 دسامبر 
2016 چندان مشــخص نیســت. این ابهام درخالل فرایند 
اجرای ســقف از سوی کشــورهای عضو اتحادیه، برطرف 

خواهد شد.
 برای دولت بریتانیا، الزام اعمال این سقف برای دوره های 
حسابداری که از ابتدای ژوئیه 2016 آغاز می شوند، رویکرد 

مناسبی برای برخورد با این مسئله است. 

پیامدهای نادیده انگاشتن این سقف چیست؟ 
این قانون، دســت کشــورهای عضو اتحادیــه را در صدور 
مجوز مراجعه حسابرســان به مراجع نظارتی حسابرسی در 
ســطح محلی برای معافیــت از رعایت ســقف مزبور، طی 

حداکثر دو سال مالی باز گذاشته است. 
مرجع نظارتی ذیربط در بریتانیا، شــورای گزارشــگری 
مالی (FRC) خواهد بود. مقررات گــذار نباید اجازه نقض 
این سقف را بدهد؛ بلکه به خوبی می تواند در مواردی که در 

آنها حسابرس به ناچار مجبور به ارائه خدمات غیرحسابرسی 
می شود، با حسابرس همراهی کند. 

محاســبات مربوط به تعیین ســقف مزبور، بســیار پیچیده 
است؛ به طوری که برای بیشــتر گروه ها، تعیین آن با استفاده 
از اطالعــات مالی افشاشــده ممکن نیســت. مفســران بازار 
ممکن اســت پیچیدگیهای محاسباتی مزبور را نادیده گرفته و 
با مقایسه ساده حق الزحمه های حسابرسی با حق الزحمه های 
غیرحسابرسی، دســت به ارزیابی اولیه از رعایت سقف مزبور 

بزنند. 

ارائه چه خدمات غیرحسابرسی در آینده ممنوع 
خواهد شد؟

قانون پیشــنهادی، شامل فهرســتی از خدمات غیرحسابرسی 
اســت که حســابرس شــرکت ســهامی عام )یا مؤسســه های 
حسابرســِی عضو شبکه حسابرســی مزبور(، مجاز به ارائه آنها 
به شرکت سهامی عام، شرکت اصلی یا شرکتهای فرعی آن در 

اتحادیه اروپا نیست.
فهرست اجمالی خدمات ممنوع شده، در جدول 2 ارائه شده 
اســت. در تمام موارد مطرح شــده در این جــدول و متن آن، 

ابهامهای بسیاری به چشم می خورد. 
تفسیر کشــورهای عضو اتحادیه اروپا درباره این موارد مبهم 
از اهمیــت زیادی برخوردار خواهد بود و ممکن اســت در میان 

کشورهای مزبور، بسیار متفاوت باشد. 
افزون بر این فهرســت، کشــورهای عضو ممکن است 
عناویــن دیگر خدمات غیرحسابرســی را که خطری برای 
استقالل به شــمار می آیند، به فهرست فعلی اضافه کنند. 
تا به این لحظه، به نظر نمی رســد کــه دولت بریتانیا قصد 
اضافه کردن عناوین پرشــماری از خدمات مزبور را به این 
فهرست داشــته باشــد؛ اما احتمال تغییر این وضعیت در 

آینده وجود دارد. 
کمیته حسابرســی شــرکت ســهامی عام پس از ارزیابی 
خطرهای بالقوه دیگر خدمات غیرحسابرسی برای استقالل 
و تدابیر ایمن ســاز اتخاذ شــده در برابر این تهدیدها، ممکن 
است درباره صدور مجوز دریافت خدمات مزبور تصمیم گیری 

 کند.
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شرکتهای سهامی عام اتحادیه اروپا چگونه تحت 
تأثیر این محدودیتها قرار می گیرند؟ 

برخــالف محاســبه ســقف یادشــده، تمامی مؤسســه های 

حسابرســی عضو شــبکه حسابرســی در اتحادیــه اروپا که در 
حال ارائه خدمات غیرحسابرســی به شــرکتهای سهامی عام، 
شــرکتهای اصلی و شــرکتهای فرعی آنها در محدوده اتحادیه 

جدول 2- خدمات غیرحسابرسی ممنوع شده

تفسیرخدمات غیرحسابرسی ممنوع شده

کشــورهای عضــو با فرض نبود تأثیر مســتقیم یا اثــر بی اهمیت برخی از خدمــات مالیاتی بر مشاوره در زمینه امور مالیاتی و رعایت قوانین آن
صورتهای مالی حسابرسی شــده، حــق صدور مجوز ارائه این گونه خدمات را دارند. مؤسســه 
پرایس واترهاوس کوپرز هنوز از چگونگی برخورد دولت بریتانیا با این مســأله مطمئن نیســت؛ 
گرچه دولت آلمان به احتمال زیاد  از این امتیاز اســتفاده خواهد کرد. ارائه خدماتی که مســتلزم 
دخالت در تعیین مالیات حقوق و دســتمزد و عوارض گمرکی باشــد، به هیچ وجه مجاز نخواهد 

خدماتی که مستلزم دخالت در فرایند مدیریتی یا 
تصمیم گیری واحد حسابرسی شده باشد

کلمات این بخش از متن قانون به طور مشــخص مبهم هستند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
به احتمال بسیار دست به انتشار راهنمای تفسیر این بند خواهند زد. 

دفترداری و تهیه اسناد حسابداری و صورتهای 
مالی/خدمات تنظیم فهرست حقوق و دستمزد

این محدودیتها مشابه محدودیتهای فعلی در مقررات کنونی است.

طراحی و اجــرای کنترلهای داخلــی مرتبط با 
اطالعات مالی یا طراحی و اجرای ســامانه های 

فناوری اطالعات مالی

ارائــه تمامی این خدمات در 12 ماهه پیش از پذیرش حسابرســی و طی دوره حسابرســی 
ممنوع است.

همانند خدمات مالیاتی، کشــورهای عضو با فرض نبود تأثیر مستقیم یا اثر بی اهمیت اینگونه خدمات ارزشگذاری
خدمات بر صورتهای مالی حسابرسی شده، ممکن است ارائه آنها را مجاز اعالم کنند. 

خدمات حقوقی/حسابرسی داخلی/خدمات منابع 
انسانی

محدودیتها در این زمینه ممکن است باتوجه به تفسیر کشورهای اتحادیه از این قانون، بیشتر 
از محدودیتهای فعلی گسترش یابد.

خدمات مرتبط با تأمین مالی، ســاختار و تخصیص 
ســرمایه و راهبــرد ســرمایه گذاری در واحدهای 

حسابرسی شده

متن پیش نویس این قانون، همچنان مجاز بودن ارائه خدمات اطمینان بخشی، شامل تأییدیه 
غیررسمی آگهیهای پذیره نویســی را تأیید می کند. مقدمه پیش نویس مزبور نیز ارائه خدمات 

بررسی سوابق مالی طرحهای بالقوه سرمایه گذاری را مجاز می داند. 

ترویج خریــد، معامله یا پذیره نویســی ســهام 
واحدهای تجاری حسابرسی شده

این محدودیت مشابه محدودیت فعلی در مقررات کنونی است.
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اروپا هســتند، قادر به ارائه خدمات مندرج در فهرست خدمات 
ممنوع شده نیستند )نمودار 2(.

اگر شــرکت ســهامی عام دارای شــرکتهای هم گروهی در 
اتحادیه اروپا باشــد که شرکت ســهامی عام نباشند، فهرست 
خدمات ممنوع شــده در ارائه خدمات به این شرکتها به کار برده 

نمی شود.

آیا محدودیتی در ارائه خدمات غیرحسابرسی به 
گروه شرکتهای خارج از اتحادیه اروپا وجود دارد؟

فهرســت خدمــات ممنوع شــده بــرای خدمات ارائه شــده به 
شــرکتهای سهامی عام، شــرکتهای اصلی و شرکتهای فرعی 

آنها درمحدوده اتحادیه اروپا به کار برده می شود.
در صــورت ارائــه خدمات غیرحسابرســی به شــرکتهای 
فرعِی شرکت ســهامی عامی که خارج از اتحادیه اروپاست، 

حسابرس شــرکت ســهامی عام باید به ارزیابی امکان بروز 
هرگونــه خطری برای اســتقالل بپــردازد و درصورت وجود 
چنیــن امکانی، تدابیــر ایمن ســاز الزم را بــه کار گیرد. در 
خصوص خدمات مندرج در فهرســت خدمات ممنوع شــده، 
ضرورت به کارگیری تدابیر ایمن ســاز اضافی مفروض خواهد 
بود. گرچه برای دســته ای از خدمات به شرح زیر، طبق آنچه 
در مقررات آمده، امکان کاهش خطر اســتقالل با استفاده از 
ایمن سازها وجود ندارد و به همین دلیل، ارائه خدمات زیر به 
شرکتهای فرعی غیراروپایی شرکتهای سهامی عام، ممنوع 

اعالم شده است:
• دخالت در فرایند تصمیم گیری واحدهای حسابرسی شده؛

• خدماتی که مستلزم ایفای هرگونه نقش در فرایند مدیریتی یا 
تصمیم  گیری واحدهای حسابرسی شده است؛

• دفترداری و تهیه اسناد حسابداری و صورتهای مالی؛ و 

فهرست خدمات 

ممنوع شده اعمال می شود

مؤسسه عضو شبکه 
حسابرسی در
 اتحادیه اروپا

شرکت اصلی
 در

 اتحادیه اروپا

فهرست خدمات 
ممنوع شده

 اعمال می شود

حسابرس قانونی
شرکتهای سهامی عام

 در
 اتحادیه اروپا

 فهرست خدمات 

ممنوع شده
 اعمال می شود

مؤسسه عضو شبکه 
حسابرسی در
 اتحادیه اروپا

شرکتهای فرعی
 در

 اتحادیه اروپا

نمودار 2- شرکتهای سهامی عام اتحادیه اروپا و محدودیتها
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• طراحی و اجرای کنترلهای داخلی/روشهای مدیریت ریسک 
مربوط به تهیه و/یــا کنترل اطالعات مالی یا طراحی و اجرای 

سامانه های فناوری اطالعات مالی. 

مقررات مربوط به استفاده از حسابرس، قبل و بعد 
از پذیرش حسابرسی چیست؟

در گرماگرم نهایی ســازی ایــن قانون، بحثهای بســیاری 
درباره به اصطالح دوره های فعالیت و استراحت مطرح شد. 
این دوره ها که زمان آنها پیش و پس از انتصاب حســابرس 
تعیین شده است، دوره هایی  هستند که حسابرس نمی تواند 
در خالل آنها خدمات غیرحسابرســی ممنوع شــده را ارائه 

دهد.
در متن نهایی توافق شــده قانون مزبور، به جز یک دسته از 
خدمات، یعنی طراحــی یا اجرای کنترلهــای داخلی مرتبط با 
اطالعات یا ســامانه های مالی یا طراحی و اجرای سامانه های 
فناوری اطالعات مالی، کاربرد دوره های فعالیت و اســتراحت 
درمورد ســایر خدمات، به طور عمده حذف شــد. حسابرسان 
شــرکتهای ســهامی عام نمی توانند 12 ماه پیش از اولین سال 
مالی که به عنوان حســابرس برگزیده شده اند، این گونه خدمات 

را ارائه دهند.
در مواردی که شــرکتها در حال برنامه ریزی برای اســتقرار 

سامانه های اصلی هستند، در مواردی که انتخاب تأمین کنندگان 
این سامانه ها انتصاب حســابرس در آینده را محدود می کند و 

انتخاب تأمین کننده مزبور باید با دقت بسیار انجام شود. 

آیا می  توان از مؤسسه های حسابرسی در امور 
معامالت سهام استفاده کرد؟

بسیاری از شرکتها به شکل ادواری از مؤسسه حسابرسی طرف 
قرارداد خود در امور پشتیبانی معامالت سهام استفاده می  کنند. 
در برخــی موارد، با توجه به آشــنایی مؤسســه حسابرســی با 
سامانه های مالی وکنترلی شرکت ذیربط، این رویکرد می تواند 

به صرفه جویی در زمان و هزینه بیانجامد. 
طبق متن این قانون، تداوم “ ارائه خدمات اطمینان بخشــِی 
مرتبــط با صورتهای مالی، از جمله تائید آگهی  پذیره نویســی 
منتشرشده از سوی واحد تجاری حسابرسی شده”، مجاز است 
و متن مقدمه مقررات نیز کمــاکان به مجاز بودن ارائه خدمات 
بررســی سوابق مالی پروژه های بالقوه ســرمایه گذاری، اذعان 
می کند. اشــاره به “ تأییدیه اطالعیه پذیره نویســی”، حاکی از 
مجاز بودن حداقل بخشی از خدمات حسابدار گزارشگر است. 
از آنجا که اجرای توافقنامه های بریتانیا مســتلزم این است که 
حسابداران گزارشگر طیف گسترده  تری از خدمات را ارائه دهند 
و تنها به صدور تأییدیه اطالعیه پذیره نویســی ختم نمی شود، 

اصالح مقررات حسابرسی

اتحادیه اروپا

بیش از یک دهه

 موضوع 

همیشگی

بحثهای مختلف بوده است
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تفسیر وکاربرد این قانون در بریتانیا از اهمیت بسیاری برخوردار 
خواهد بود. 

چه بر سر خدمات غیرحسابرسی کامل شده در نیمه 
اول سال 2016 خواهد آمد؟

مقررات شامل یک دوره گذار دوساله است؛ بنابراین، مفاد آن 
از اواســط سال 2016 الزامی می شــود. چگونگی برخورد این 
مقررات با خدمات غیرحسابرســی ارائه شده در نیمه اول سال 
2016 در شــرکتهایی که ســال مالی آنها در ماه دسامبر خاتمه 
می یابد، مبهم است. ممکن است دولت بریتانیا برای رفع این 
ابهــام، ممنوعیتهای مربوط به خدمات پیش گفته  را فقط برای 
دوره های مالــی اعمال کند که از ابتدای ژوئیه 2016 یا پس از 

آن آغاز می شوند.

پیشامدهای بعدی چیست؟
تصمیم گیری درباره اجرای این قانون در سطح ملی از هم اینک 
آغاز شــده است. مؤسســه پرایس واترهاوس کوپرز انتظار دارد 
که در بریتانیا، بــرای الحاق الزامهای جدیــد به قانون فعلی، 
تغییرهایی ایجاد شــود. البته این امر بر عهده پارلمانی گذاشته 

خواهد شــد که در انتخابات عمومی 2015 انتخاب و به احتمال 
زیاد در اوایل 2016 تشــکیل می شــود. افزون بــر تغییرهای 
احتمالی در قانون مزبور، انتظار می رود که شورای گزارشگری 
مالی رهنمودی توضیحی شــامل تفسیر مورد انتظار از الزامها 
برای کمیته های حسابرســی منتشــر کنــد. وزارت تجارت، 
نوآوری و مهارت بریتانیا (BIS) با هدف ارائه مشــاوره در 
زمینــه تغییرهاِی این قانون، اقدام به تشــکیل کمیته راهبری 
متشــکل از نمایندگانی از مؤسســه پرایس واترهاوس کوپرز و 

شورای گزارشگری مالی کرده است. 

پانوشتها:
1- European Commission
2- Non-Audit Services
3- Data reports provided by casinos and betting compa-
nies to the industry regulator, to show they are operating 
fairly

منبع:
EU Audit Reform Providing Non-Audit Services, 
www.pwc.co.uk, August 2014
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