
68

13
95

ر  
یو

هر
 ش

  8
4 

ره
ما

ش

استقالل حسابرس
 مسائل مرتبط با حق الزحمه حسابرسی

ترجمه:امیرهادیمعنویمقدم

کدامیکازانواعتوافقهایدریافتحقالزحمه
بینمؤسسهحسابرســیوصاحبکارممنوع

است؟
دو نــوع از توافقهــای دریافــت حق الزحمه- یعنی 
حق الزحمه مشروط و حق کمیسیون- به شرط آن که 
مربوط به صاحب کار )صاحب کاِر خدمات حسابرسی 
و اطمینان بخشی( باشــند، ممنوع است؛ حتی اگر 
حق الزحمه یادشــده مربوط به خدمات حسابرسی و 

اطمینان بخشی نباشد. 
حق الزحمه مشروط شکلی از دریافت حق الزحمه 
است که در آن حق الزحمه ای به حساب صاحب کار 
منظور نمی شــود؛ مگر این که نتیجه خاصی حاصل 
شده باشــد و یا این که حق الزحمه ای که صاحب کار 

باید پرداخت کند به نتایج خدمات ارائه شده از طرف 
مؤسسه بستگی داشته باشد. مثالهایی از حق الزحمه 

مشروط عبارتند از این که مؤسسه حسابرسی:
• بابت کمک به پیداکــردن خریدار برای داراییهای 

یکی از صاحب کاران حق الزحمه دریافت کند.
• بابــت کاهــش هزینه های عملیاتــی صاحب کار، 
خدمات مشــاوره ای انجــام دهــد و حق الزحمه بر 
مبنــای درصــدی از کاهــش هزینه ای کــه برای 
صاحــب کار در نتیجه خدمات مشــاوره ای حاصل 

می شود، محاسبه شود.
موارد زیر استثنا هستند:

• حق الزحمــه تعیین شــده از ســوی دادگاه یا دیگر 
مقامهای دولتی )مراجع عمومی(.
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• در امــور مالیاتی، حق الزحمه ای که بر مبنای نتایج روندهای 
قضایی یا یافته های نهادهای دولتی است.

مثالهای حق کمیسیون عبارتند از:
• اگر مؤسسه صاحب کاری را به یک شرکت برنامه ریزی مالی 
معرفــی کند و شــرکت برنامه ریزی مالی کمیســیونی را بابت 

ارجاع کار به مؤسسه پرداخت کند.
• اگر کارکنان مؤسســه و یا مؤسسه حسابرسی به صاحب کاری 
نرم افزارهای حسابداری بفروشــند و درصدی از مبلغ فروش 

را به عنوان حق کمیسیون از شرکت نرم افزاری دریافت کنند.
• اگر کارکنان مؤسســه و یا مؤسســه، فرد یا مؤسسه ای را که 
صاحب کار نیست به مؤسســه بیمه ای که صاحب کار شماست 
معرفــی کنند و این مؤسســه درصدی از حق بیمــه دریافتی 
را به عنوان حق کمیســیون به کارکنان مؤسســه یا مؤسســه 

حسابرسی پرداخت کند.
 اگر مؤسســه شــما یکی از خدمات زیــر را به صاحب کاری 
ارائه می دهد، دریافت حق الزحمه به شکل حق کمیسیون و یا 

حق الزحمه مشروط با آن صاحب کار مجاز نخواهد بود:
• حسابرسی صورتهای مالی،

• مرور اجمالی صورتهای مالی،
• تهیه صورتهای مالی؛ اگر شــخص ثالثی )برای مثال، بانک 
یا ســرمایه گذار( به آن صورتهای مالی اتکا کند و این درحالی 
باشد که در صورتهای مالی یادشده، مستقل نبودن تهیه کننده 

آنها افشا نشده باشد، و
• حسابرسی محدود اطالعات مالی پیش بینی شده.

شــما می توانید قرار دریافت حق کمیســیون یا حق الزحمه 
مشــروط با افرادی داشته باشید که به واســطه کار حسابرسی 
با آنها ارتباط برقرار کرده ایــد، مانند مدیران اجرایی، اعضای 
هیئت مدیــره و یا ســهامداران عمده صاحب کار حسابرســی. 
همچنین می توانید چنین توافقی را با طرحبازنشســتگی1 
داشته باشید که از سوی صاحب کار حسابرسی تان حمایت مالی 
و ضمانت شده است؛ به شــرط آن که خود طرح بازنشستگی، 
صاحب کاِر خدمات حسابرســی و اطمینان بخشی شما نباشد. 
برای مثال، می توانید از بیمه گری که صاحب کار شــما نیست 
و مدیر اجرایی یکی از صاحب کاران خدمات اطمینان بخشــی 
خود را بــرای خریــد بیمه نامه بــه او معرفــی می کنید، حق 

کمیسیون دریافت کنید. با وجود این که مجاز به انجام این کار 
هســتید، اما همچنان ملزم می باشید که مدیر اجرایی یادشده 
را در جریان قــرار دهد که بابت این کار از بیمه گر کمیســیون 

دریافت می کنید.
نکته: توجه داشته باشید که هیئتها و جوامع حسابداری ایالتی 
نیز ممکن اســت مقررات محدودکننده دیگــری در ارتباط با 
دریافت حق الزحمه و الزامهای خاصی در مورد افشــا داشــته 

باشند.
قانون 3521 هیئتنظارتبرحســابداریشرکتهای
ســهامیعامامریکا2، با عنوان »حق الزحمه مشــروط« 
)استانداردها و قوانین مربوط به هیئت نظارت بر حسابداری 
شرکتهای سهامی عام امریکا،انجمنحسابدارانرسمی
امریــکا3، قوانیــنبرگزیدههیئت4(، شــما و مؤسســه 
حسابرســی تان را از ارائــه هرگونه خدمات یــا محصول به 
صاحب کاران خدمات اطمینان بخشی عضو کمیسیون بورس 
و اوراق بهادار امریکا در ازای دریافت حق الزحمه مشــروط 
و یا حق کمیســیون به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم، منع 
می کند. با وجود این که تعریف هیئت نظارت بر حســابداری 
شــرکتهای ســهامی عام امریکا از حق الزحمه مشــروط از 
تعریف کمیســیونبورسواوراقبهادارامریکا5 گرفته 
شده اســت، قانون هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای 
ســهامی عام امریکا اســتثنا بــرای حق الزحمه های مربوط 
بــه امور مالیاتی که بــر مبنای نتایج روندهــای قضایی و یا 
یافته های نهادهای دولتی هستند را حذف می کند. افزون بر 
این، قوانین هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای سهامی 
عام امریــکا به صراحت مشــخص می کند کــه حق الزحمه 
مشروط، خواه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، نمی تواند 
از شــرکتهایســهامیعامی6  که صاحــب کار خدمات 

اطمینان بخشی هستند، دریافت شود.
چهموقعدریافتحقالزحمهارجاعکارمجازاست؟

بنــد 05 از »قانون حق کمیســیون و حق الزحمــه ارجاع کار« 
)انجمن حسابداران رســمی امریکا، استانداردهای حرفه ای، 
بخــش 1.520.001( اســتثنائی بــرای حق الزحمــه ارجاع 
کار دارد که در مورد توصیه کردن حســابدار رســمی به فرد یا 
شرکتی برای دریافت خدمات از وی می باشد. این بدان معنی 
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اســت که می توانید برای ارجاع خدمات حســابدار رســمی به 
اشخاص یا شرکتها، حق الزحمه دریافت کنید؛ و یا اگر حسابدار 
رسمی هســتید، می توانید به دیگران بابت معرفی صاحب کار 
حسابرسی به شما، حق الزحمه پرداخت کنید. البته در صورتی 
که حق الزحمه ارجاع کار دریافت یا پرداخت کرده اید، حتمًا باید 

صاحب کار مربوط را در جریان قرار دهید.
آیااســتقاللمؤسســهحسابرسیبهواســطهاینکه
صاحــبکارخدمــاتاطمینانبخشــیبهمؤسســه
حسابرســیبابتخدماتحرفهایکهمؤسسهپیشاز
اینانجامداده،حقالزحمهبدهکاراست،تحتتأثیر

قرارمیگیرد؟
اگر صاحب کار خدمات اطمینان بخشــی بابت خدمات ارائه شده 
از سوی مؤسســه حسابرســی که مربوط به بیش از یک سال 
پیش است، به مؤسسه شما بدهکار است، به استقالل مؤسسه 
شما آسیب وارد شده اســت. اهمیتی ندارد که این حق الزحمه 
مربــوط بــه خدمات اطمینان بخشــی باشــد یا نباشــد؛ آنچه 
اهمیت دارد این اســت که صاحب کار خدمات اطمینان بخشی 
به مؤسسه حسابرسی بدهی دارد. حتی اگر صاحب کار خدمات 
اطمینان بخشــی بابت این بدهی به شــما اسناد پرداختنی داده 

باشد، تغییری به وجود نخواهد آمد.
کمیســیون بورس و اوراق بهــادار امریکا انتظــار دارد که 
پرداخت حق الزحمه های معوق )سررســید گذشــته( قبل از 
شــروع کار حسابرســی ســال جاری انجام شــود؛ اگرچه در 
صورتی که صاحب کار حسابرســی مشمول قوانین کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار امریکا متعهد شود که مانده حساب خود 
را قبل از صدور گزارش حسابرســی سال جاری تسویه کند، 
طرحپرداختکوتاهمدتبدهی7 نیز مــورد قبول خواهد 

بود.
آیــادریافــتمبالغیبابــتارائهخدمــاتخاص8به
حسابرس استقالل اطمینانبخشی، خدمات صاحبکار

راتحتتأثیرقرارمیدهد؟
مقررات انجمن حسابداران رسمی امریکا، به طور مشخص به 

این موضوع نپرداخته است.
کمیســیون بورس و اوراق بهادار امریکا، شرکای مؤسسه 
حسابرســی را از ارائــه مســتقیم خدماتــی غیــر از خدمات 

اطمینان بخشی،  به صاحب کاران خدمات  اطمینان بخشــی 
منع می کند. کمیســیون بورس و اوراق بهادار معتقد اســت 
که این گونــه محرکهای مالــی می تواند واقع بینی شــریک 
حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد و این که استقالل ظاهری 
به واسطه این گونه توافقهای جبران خدمات تحت تأثیر قرار 

می  گیرد9. 
این قانون، مانع تقسیم ســود کار حسابرسی یا کل مؤسسه 
از سوی یکی از شرکای مؤسسه حسابرسی نیست. همچنین، 
قانون یادشــده مانع از ارزیابی شرکا بر مبنای عوامل مربوط به 
ارائه خدمات غیرحسابرسی به شرکتهای سهامی عام نمی  شود 
)برای مثــال، میزان پیچیدگــی کار یا مدیریــت کلی کارهای 

حسابرسی و یا غیرحسابرسی(.
آیااینکــهبخشعمــدهایازحقالزحمههایدریافتی
مؤسسهحسابرسیازصاحبکارخدماتاطمینانبخشی

خاصیباشد،اهمیتدارد؟
بند 16 از تفســیر »چارچوب مفهومی برای استقالل« )انجمن 
حســابداران رســمی امریکا، اســتانداردهای حرفه ای، بخش 
1.210.010( بیان می کند که اگر »حســابرس و یا مؤسســه او 
بیش از اندازه بر درامد به دســت آمده از یکــی از صاحب کاران 
خدمــات اطمینان بخشــی تکیه کننــد« منافع شــخصی آنها 
می تواند در معرض خطر  قــرار گیرد.  افزون بر این، »مقررات
درســتکاریوواقعبینی10« )انجمن حســابداران رســمی 
امریــکا، اســتانداردهای حرفــه ای، بخــش 1.100.001( و 
اصل  »واقعبینیواســتقالل11« )انجمن حسابداران رسمی 
امریکا، اســتانداردهای حرفه ای، بخــش 0.300.050( بیان 
می کننــد که به طور کلی، اعضا )حســابداران رســمی( باید در 
مــورد روابطی کــه می تواند واقــع بینی و اســتقالل آنها را در 
انجام خدمات اطمینان بخشی خدشــه دار کند، هوشیار باشند. 
اهمیــت صاحب کار برای حســابداررســمی12 یا مؤسســه 
حسابرسی متبوع وی که بر حســب حق الزحمه، موقعیت13 و 
یا ســایر عوامل اندازه گیری می شود، می تواند توانایی حسابدار 
رســمی برای واقع بین بودن و حفظ استقالل در انجام خدمات 

اطمینان بخشی را بکاهد.
مؤسســه های حسابرســی باید به کارگیری خط مشــی ها و 
رویه های زیر را به منظور شناســایی و نظارت بر صاحب کاران 
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عمده در نظر داشته باشــند. این خط   مشی ها و رویه ها به آنها 
کمک می کند تا از خطرهای احتمالی که اســتقالل و واقع بینی 

آنها را تهدید می کند، بکاهند:
الــف- خط مشــی ها و رویه هایی برای شناســایی و نظارت بر 

روابط با صاحب کاران عمده، شامل موارد زیر:
• در نظر گرفتن میزان اهمیت صاحب کار در مرحله برنامه ریزی 

کار حسابرسی،
• قرار دادن مبنــای مالحظات مربوط به اهمیت صاحب کار 
بر معیارهای خاص مؤسســه یا عواملی که براساس شرایط 
و حقایق بــه کار گرفته می شــوند )برای مطالعه بیشــتر به 
بخش بعدی با عنوان »عواملی که باید در شناسایی اهمیت 
صاحــب کار خدمــات اطمینان دهی در نظر گرفته شــوند«، 

مراجعه کنید(.
• نظارت مستمر بر روابط. این که چه نظارتی می تواند مستمر 
در نظر گرفته شــود، به قضاوت حسابرس بستگی دارد؛ اما 
ارزیابی اهمیت صاحب کار که دستکم به صورت ساالنه انجام 
شــود، می تواند نظارت مؤثر بر روابط به حســاب آید. طی 
فرایند این نــوع بازبینی، صاحب کاری که پیش از این عمده 
در نظر گرفته می شــده، اهمیت خود را از دست می دهد. به 
همین ترتیب، هر موقع عواملی که مؤسسه برای تشخیص 
اهمیــت صاحب کار مربــوط در نظر می گیــرد به وجود آیند، 
ممکن اســت صاحب کاری کــه پیش از این عمــده در نظر 
گرفته نمی شده اســت، اهمیت پیدا کند )به عنوان مثال، در 
نظر داریم تا پس از این خدمات بیشتری را به این صاحب کار 

ارائه دهیم( .
ب- خط مشــی ها و رویه هایی برای کمک به کاهش خطرهای 

احتمالی تهدید  کننده استقالل و واقع بینی، شامل موارد زیر:
• اســتفاده از بررســی پس از انجام کار و یا همزمــان با انجام 
کار به وسیله یکی از شــرکای مؤسسه حسابرسی که به صورت 
مســتقیم در این کار مشــارکت ندارد و در دفتر دیگری از دفاتر 

مؤسسه کار می کند.
• مشروط کردن استفاده از کارکنان در گروه حسابرسی به تأیید 

مدیر و یا یکی دیگر از شرکا،
• تغییر دوره   ای شریک مسئول کار ،

• الزام به اســتفاده از رویه های کنترل داخلی مؤسسه در مورد 

صاحب کاران عمده خدمات اطمینان بخشی، و
• الــزام به اســتفاده از بازبینی هــای قبل و بعــد از صدور و یا 
فرایندهایبررسیهمپیشــگان14 در مــورد صاحب کاران 

عمده خدمات اطمینان بخشی.
این که اســتفاده از کدام یک از تدابیر ایمن ساز  مؤثرتر خواهد 
بود، به اندازه مؤسسه حسابرســی، ساختار مؤسسه )به عنوان 
مثال، این که مؤسســه به صورت کاماًل متمرکز اداره می شود و 
یا این که به دوایر مختلف تقســیم شده اســت( و سایر عوامل 

بستگی دارد. 
بــرای مثــال، مؤسســه های کوچکتــر )به طور مشــخص 
مؤسســه هایی کــه فقط یــک دفتــر کار دارند( در مقایســه با 
مؤسســه های بزرگتر، تمایل به ســادگی بیشتر و داشتن دوایر 
کمتر دارند. گذشــته از این، شــرکایمدیریتیمؤسسه15 
احتمااًل به صورت مســتقیم و مکرر باشــرکایمؤسسه16 و 
کارکنــان حرفه ای آن در امور مربــوط به صاحب کاران خدمات 
اطمینان بخشی در ارتباط خواهند بود و خود به صورت مستقیم 
در به کارگمــاری کارکنــان در کارهــای حسابرســی مختلف، 
مشــارکت خواهند کرد. مؤسســه های بزرگتر از موهبت وجود 
تعداد درخور توجهی از افراد با تواناییها و استعدادهای متفاوت 
برخوردار هســتند. در این مؤسســه ها، شــرکایی کــه در کار 
حسابرسی مشارکت نمی کنند )و یا با دایره خدمات کارفرمایان 
یا واحد تجاری ســروکار ندارند(، می توانند شریک دیگری را 
از میان افــرادی که در این دفتر مؤسســه کار نمی کنند، برای 
بررســی پــس از انجام کار و یــا حین انجــام کار و ارزیابی کار 

اطمینان بخشی انتخاب کنند. 
مؤسســه های متوســط یا منطقه ای می تواننــد ویژگیهای 
مشترکی با هر دوی مؤسسه های کوچک و مؤسسه های بزرگ 

داشته باشند. 
به عنوان مثال، آنها می توانند از قابلیت بررسی کار به وسیله 
شریکی دیگر از دفتری دیگر و نیز داشتن ارتباطهای نزدیک با 

صاحب کار خدمات اطمینان بخشی، برخوردار باشند.
عواملیکهدرشناســاییصاحــبکارانعمدهخدمات

اطمینانبخشیدرنظرگرفتهمیشوند
آنچــه در پی می آیــد، عوامل کمی و کیفی اســت که می تواند 
صاحب کارهای عمده خدمات اطمینان بخشی را مشخص کند:
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• انــدازه صاحــب کار خدمات اطمینان بخشــی، بر حســب 
درصــدی از حق الزحمه و یــا مبلــغ دالری حق الزحمه در 
مقایســه با کل درامد شریک مســئول کار، دفتر، و یا گروه 

حسابرسی17،
• اهمیت صاحب کار برای شریک مسئول کار، دفتر، و یا گروه

حسابرسی18 با توجه به موارد زیر:
- مقدار زمانی که شــریک، دفتر یا گروه حسابرسی برای انجام 

کار صرف می کنند،
- اثر روابط شــریک مســئول کار با صاحب کار حسابرســی در 

اهمیت و جایگاه  او در مؤسسه،
- طریقه جبران خدمات شریک، دفتر، و یا گروه حسابرسی، 

و
- اثری که از دست دادن صاحب کار خدمات اطمینان بخشی 

بر شریک، دفتر، و یا گروه حسابرسی خواهد داشت.
• اهمیت صاحب کار خدمات اطمینان بخشی برای راهبردهای 
رشد مؤسســه )برای مثال، مؤسسه تالش می کند مجوز ورود 

به صنعتی خاص را به دست آورد(،
• اهمیــت و جایگاه صاحــب کار خدمات اطمینان بخشــی که 
می تواند اهمیت و جایگاه مؤسســه را ارتقا بخشد )برای مثال، 
مؤسسه تالش می کند مجوز ورود به صنعتی خاص را به دست 

آورد(،
• این کــه آیا مؤسســه خدماتی را بهگروههایوابســته19 
ارائه می کند )برای مثال، آیا به مالکان و یا وابســتگان20ِ 
صاحب کاِر خدمات اطمینان بخشی، خدمات حرفه ای ارائه 

می دهد(، و  
• این که آیا کار حسابرسی تکرارشونده است )یا خیر(.

خدمــات  صاحــب کار  آیــا  این کــه  تشــخیص  بــرای 
اطمینان بخشــی برای مؤسســه، دفتر، گروه حسابرسی، و 
یا شریک مؤسســه بااهمیت اســت یا خیر، به قضاوت نیاز 
است. مؤسســه های حسابرسی از این نظر که چه عواملی را 
و بــه چه میزانی مربــوط در نظر می گیرند، تــا حد زیادی با 
هم متفاوت هســتند. معیارهایی که برای سطحی خاص در 
مؤسسه )برای مثال، منطقه جغرافیایی، مؤسسه، دفتر، و یا 
گروه حسابرسی(، مناسب هستند احتمااًل برای سطوح دیگر 

متفاوت خواهند بود.

به طــور کلــی، اگر مؤسســه ای بیــش از 15 درصــد از کل 
درامد خــود را از یکی از صاحب کاران حسابرســی و یا گروهی 
از صاحب کاران حسابرســی مرتبط با هِم کمیســیون بورس و 
اوراق بهادار امریکا به دســت آورد، ممکن اســت به استقالل 
وی لطمه وارد شود؛ چون چنین امری ممکن است باعث شود 
که مؤسســه بیش از اندازه به یکی یا گروهیازصاحبکاران

مرتبطباهم21 وابسته شود.

پانوشتها:
1- Benefit Plan
2- PCAOB
3- AICPA
4- Select Rules of the Board
5- SEC
6- Issuer
7- A Short Term Payment Plan
8- Certain Services
9- مؤسســه های حسابرســی با 10 یا کمتر از 10 شــریک و 5 یا کمتر از 5 
صاحب کار حسابرســی که شرکتهای ســهامی عام هستند، با توجه به تعریف 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا، از شمول این قانون مستثنی هستند.
10- Integrity and Objectivity 
11- Objectivity and Independence
12- Member
13- Status
14- External Peer Review Process
15- Firms’ Managing Partners
16- Firms’ Partners
17- ارزیابی میزان اهمیت صاحب کار خدمات اطمینان بخشی در سطح واحد 
تجاری و یا گروه حسابرسی برای مؤسسه هایی که کارهای حسابرسی خود را 
با توجه به نوع صنعت انتخاب می کنند ) به عنوان مثال، ســالمت و خدمات 

مالی( می تواند معیار معنی دارتری باشد.
18- Practice Unit 
19- Related Parties
20- Affiliates
21- A Group of Related Clients
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