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چکیده
هاي مالی جهانی باعث پدید آمدن سئواالتی در مورد کیفیت و دامنه حسابرسی بحران

یک2010) در سال ECدر تالش براي اصالح این وضعیت کمیسیون اروپایی (مستقل شد. 
از این که پیشنهاد استفاده از حسابرسی مشترك یکی کرد؛کارهاي کلی ارائه سري راه

دو شرکت حسابرسی به طور همزمان و به صورت ،حسابرسیدر این نوع ازموارد بود. 
و در قبال هدکرجداگانه کار حسابرسی را انجام داده و یک گزارش حسابرسی را صادر 

بررسی تاثیر حسابرسی ،. هدف اصلی این پژوهشاین اظهارنظر مسئولیت مشترك دارند
این پژوهش با استفاده از نتایج است.و بازار حسابرسیها مشترك بر کیفیت، هزینه

. نتایج حاکی اي به بررسی این موضوع پرداخته استتحقیقات پیشین و به صورت کتابخانه
از آن است که شواهد تجربی حمایت کننده از نقش مثبت حسابرسی مشترك بر کیفیت 

هاي حسابرسی بر هزینه. در مورد تاثیر حسابرسی مشتركاستحسابرسی اندك و متناقض 
ها شده و در حالت منجر به افزایش هزینهالزامیکه حسابرسی مشترك دادنتایج نشان 

نتایج نشان داد که انحصار بازار ،. همچنیناستبکارگیري اختیاري نتایج متفاوت 
حسابرسی در کشورهایی که سابقه طوالنی در بکارگیري این نوع حسابرسی دارند (از 

ارك و فرانسه) کمتر از کشورهاي دیگر است. جمله دانم
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حسابرسی مشترك، کیفیت حسابرسی، هزینه حسابرسی، بازار واژگان کلیدي:
.برسیحسا

مقدمه 
هاي مالی جهانی باعث پدید آمدن سئواالتی در مورد کیفیت و دامنه حسابرسی بحران

نرون و ي، پس از رسوایی ااد بازار انحصارهاي عمده ناشی از خطر ایجمستقل شد. نگرانی
ها براي . ضمن اینکه درخواستایجاد شدفروپاشی موسسه حسابرسی آرتور اندرسون 

بازگرداندن اعتماد به آنهدف نهاییکه ،بودهنظارت بیشتر براي بهبود استقالل حسابرسان 
مقررات متعددي با هدف ،در این راستا.]16[بودهاي مالی حسابرسی شده ورتص

. از جمله شدگذاران نسبت به صداقت چهره حسابرسی وضع اندن اطمینان سرمایهبازگرد
) تحت EC(ر مقاله سبز توسط کمیسیون اروپاانتشا،اقدامات صورت گرفته در این زمینه

هاي حسابرسی که در مورد چگونگی بهبود مقررات حسابرسی براي باال عنوان سیاست
توان نام برد. از جمله راهکارهاي را میاستابتی بردن کیفیت حسابرسی و ایجاد بازار رق

توان به تصویب میل حسابرسنظارتی در این زمینه براي بازگرداندن اعتماد بازار به استقال
، تاکید بر تشکیل کمیته ، چرخش حسابرس1گیري حسابرسی مشتركو توصیه بکار

.]34[محدودیت در ارائه خدمات غیرحسابرسی اشاره نمود حسابرسی و
حسابرسی مشترك، تقویت استقالل حسابرسان مستقل و بهبود خدمات هدف از وضع 

که حسابرسان استدر صورتی دست یافتنی هدف. ایناستتوسط آنانارائه شده
ها را به نحوي بین خود تقسیم کنند که هر حسابرس مشترك، کار حسابرسی و هزینه

پذیري کامل باشد. امل و با فرض مسئولیتمشترك قادر به ایفاي نقش خود به طور ک
هاي حسابرسی را به ریزي حسابرسی، روشحسابرسان مشترك باید در جریان برنامه

اقدام به صدور گزارش کار ،صورتی منصفانه به اشتراك بگذارند و با بررسی کار یکدیگر
نی است که . این بدان معباشندحسابرسی دربارة دامنه کاملی از حسابرسی صورت گرفته 

].11[وجود دارد مشترك حسابرسانفقط یک گزارش حسابرسی با امضاء 

1 . Joint Audit



٣

آیا دو فکر بهتر از یک فکر است؟ پاسخ به این شود، افزون بر این، این سوال مطرح می
رسد و به این دلیل معموالً از حسابرسی مشترك توسط دو شرکت سئوال ساده به نظر می
کنند که دو طرفداران حسابرسی مشترك اغلب استدالل میهکشود.حسابرسی حمایت می

مجموعه از شواهد حسابرسی اطالعات بیشتري را نسبت به یک مجموعه از شواهد 
کند. اگر دو فکر بهتر از یک فکر است، پس احتماالً حسابرسی حسابرسی فراهم می

ورها حسابرسی واحد مشترك باید در جهان رایج باشد. با این وجود هنوز در بسیاري از کش
به دانمارك اشاره توانمیمورد دیگردر. استرایج است. یک نمونه از آن ایاالت متحده 

رسی قوانین خود را در زمینه بکارگیري حساب2005سال در سال 75که بعد از کرد
].15[مشترك به طور کامل تغییر داد

داراي پتانسیل مشتركه حسابرسی در حالی که طرفداران این نوع حسابرسی معتقدند ک
کنند که این نوع . مخالفان عنوان میاستبالقوه براي حفاظت از استقالل حسابرسی 

هاي حسابرسی شده و اثر کمی بر روي کیفیت حسابرسی حسابرسی باعث باال رفتن هزینه
که موضوع حسابرسی مشترك همچنان جاي بحث دارد. مخالفت می رسددارد. به نظر

بزرگ حسابرسی در پاسخ به مقاله سبز منتشر شده توسط کمیسیون اروپایی موسسهچهار
هاي کوچک حسابرسی از این نوع حسابرسی مشترك الزامی و حمایت شرکتدر رابطه با 

در همین راستا، این پژوهش به بررسی مفهوم ].34[ید این ادعا باشدؤتواند محسابرسی می
فاده از آن پرداخته است. عالوه بر این، در این مقاله به حسابرسی مشترك و پیامدهاي است

صورت مختصر به تجربه سایر کشورها در این زمینه اشاره شده است.  

مفهوم حسابرسی مشترك 
هاي مالی توسط دو حسابرس حسابرسی است که در آن صورتینوعحسابرسی مشترك 

حسابرسی توصیف کننده هماهنگی این نوع گیرد. مستقل یا بیشتر مورد حسابرسی قرار می
هاي مشترك، بررسی و کنترل کیفیت متقابل و صدور ریزي حسابرسی، تالشدر برنامه

یک گزارش و امضاي آن توسط حسابرسانی که به طور مشترك مسئول انجام کار هستند، 
است که از حسابرسی دوبل (منظور کار حسابرسی آنباشد. حسابرسی مشترك نیازمندمی

ه طور کامل دو بار انجام شده است) یا حسابرسی دوگانه (که در آن دو گزارش که ب
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این نوع حسابرسی از حسابرسی ،شود) متمایز شود. همچنینحسابرسی جداگانه منتشر می
].23[استکنند، متمایز را امضا میکه در آن دو شریک یک موسسه حسابرسی گزارش 

مشترك در کشورهاي مختلف مروري اجمالی بر بکارگیري حسابرسی
نحوة بکارگیري حسابرسی مشترك در کشورهایی که این نوع حسابرسی را ،در این بخش

.شودمیمختصر بررسیبه صورت ،اندگرفتهبکار 

دانمارك 
ملزم بودند که 1930هاي دولتی از سال شرکت،در کشور دانمارك به موجب قوانین

ادامه 2004مستقل انجام شود و این مقررات تا سال حسابرسی آنها توسط دو حسابرس 
داشت. در حالی که در قانون نحوه انجام کار حسابرسی مشترك و همچنین نحوه تسهیم 

الزحمه حسابرسی مشخص نشده بود. نتیجه آن این بود که در بسیاري از مواقع بیش از حق
شد. در میالزحمه حسابرسی توسط یک شرکت حسابرسی صورتحسابدرصد حق80

قانون جدیدي در پارلمان دانمارك به تصویب رسید که به موجب آن از سال 2001سال 
هاي دولتی به انجام حسابرسی مشترك پایان سال به اجبار شرکت75و پس از 2005

هاي غیرضروري حسابرسی مشترك داد. انگیزه این تغییر قانونی به منظور پرهیز از هزینهمی
تري در انجام تواند رویکرد جامعاین فرض بود که یک حسابرس میبود و بر مبناي

].13[حسابرسی داشته باشد

فرانسه 
مقررات حسابرسی در کشور فرانسه ریشه در یک سنت طوالنی مدت استفاده داوطلبانه از 

ها با این حال تعهدي براي این قبیل شرکتهاي بزرگ دارد. هاي متعدد براي شرکتکنترل
و یبورسيهااین قانون شرکت،نبود. در ابتدا1966جام حسابرسی مشترك تا سال در ان

گرفت. با این اي بیش از یک آستانه خاص بودند را دربر میکه داراي سرمایهیغیربورس
، حسابرسی مشترك در حال 1984حال پس از اصالح دامنه کاربرد این قانون در سال 

اجباري است. از ،کنندتهاي مالی تلفیقی تهیه میهایی که صورحاضر براي تمام شرکت
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توسط فعاالن بازار سرمایه و الزامیبه بعد دامنه انتقادات از حسابرسی مشترك1970سال 
حسابرسان باال گرفت. حرفه حسابداري از روش انجام کار و نحوه تسهیم تعهدات بین دو 

د که انجام حسابرسی مشترك کریضمن اینکه بازار سرمایه تاکید م.حسابرس انتقاد داشت
].13[بر است و باید اختیاري باشدهاي مورد رسیدگی هزینهبراي شرکت

الجزایر 
ها و موسسات مالی ملزم به استفاده از حسابرسی مشترك بانک2003در این کشور از سال 

].13[است. براي سایر صنایع، بکارگیري حسابرسی مشترك به صورت داوطلبانه اندشده

کانادا 
در قوانین بانکی منجر به رتجدیدنظ1923پس از ورشکستگی بانک اصلی کانادا، در سال 

ساله شد. در 2ها با یک دوره گردش افزایش بکارگیري حسابرسی مشترك براي بانک
ساله عمل 2ها به دو شیوه براي برخورد با چرخش حسابرسی بعد از یک دوره عمل بانک

ارشد سابرس مشترك بودند که یک حسابرسح3آنها داراي ،ش اولند. در روکردمی
ها داراي روش دیگر بانکشدند. در حسابرس دیگر که هر دو سال عوض میودائمی و د

مشترك بودند که هر دو سال از بین سه شرکت حسابرسی دو شرکت چرخش حسابرس3
برسی هاي حسافعالیت شرکت. با این وجود، قانون؛ مقررات جدید دربارة ممنوعیتداشتند

هاي حسابرسی کوچک رسید که شرکتد. به نظر میدر خدمات غیرحسابرسی وضع کر
بردند. حتی بعضی از آنها مانند شرکت در کشور کانادا از وضع چنین مقرراتی رنج می

ها گرفتند که به نوبه خود سبب تصمیم به خروج از حسابرسی مشترك بانکنکالرکسو
اي که تنها چند ، به گونهشدهاي بزرگ چند ملیتی حسابرسی به سوي شرکتتمرکز بازار

هاي خود به سراسر کشور (با شرکت حسابرسی بزرگ در کانادا قادر به گسترش فعالیت
در اواخر قرن بیستم تعداد ،توجه به پراکندگی جغرافیایی بانکداري) بودند. در نتیجه

طور قابل توجهی رو به کاهش بود. استثناي هاي حسابرسی کوچک در کانادا به شرکت
المللی حسابرسی بانک مونترال به عنوان بزرگترین بانک هاي بینقابل توجه براي شرکت

الزامات کانادا بود که توسط دو شرکت حسابرسی کانادا مورد حسابرسی قرار گرفت. 
راي سال به عنوان یک حفاظت کلیدي ب60مشترك به مدت بیش از سچرخش حسابر
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سیستم حسابرسی مشترك نتوانست 1985هاي کانادا مطرح بود، با این حال، در سال بانک
براساس فزونی مخارج 1991از ورشکستگی بانک تجاري کانادا جلوگیري کند. در سال 

ها لغو و در این نوع حسابرسی نسبت به منافع آن الزامات بکارگیري این قانون براي بانک
بدون نیاز به چرخش خاص داده شده استرگیري یک حسابرسل حاضر اجازه بکاحا

]13.[

کنگو 
هاي پذیرفته شرکت، در راستاي هماهنگی با قوانین تجاري اتحادیه آفریقاکشور کنگو 

مشترك نمود، ضمن اینکه از سال ا ملزم بکارگیري حداقل دو حسابرسشده در بورس ر
زي ملزم به استفاده از دو حسابرسکها در ایاالت مستقر در آفریقاي مربانک1992

].13[اندشدهمشترك 

هند 
ه ها و موسسات دولتی براساس الزامات قانونی ملزم باغلب شرکتدر کشور هند 

کارگیري حسابرسی مشترك هستند. استانداردهاي حسابرسی کشور هند شامل ب
ابرسان مشترك استانداردي براي تقسیم کار، هماهنگی متقابل و مسئولیت گزارشگري حس

حسابرسان مشترك کار حسابرسی را بین خود براساس ،. براساس این استاندارداست
کنند. چنانچه یکی از حسابرسان مشترك در جریان کار هاي خاص تقسیم میزمینه

یدا کند و ورود پ،در حیطه کار حسابرسان دیگر استکه حسابرسی به قسمتی از کار 
، باید در تنظیم آن قسمت از گزارش با آنها ارتباط برقرار باشدسزاوار توجه آن حسابرس

د. حسابرسان مشترك تنها شویک گزارش حسابرسی مشترك صادر میدر نهایت،کند.
نظر دربارة هر کنند که اختالفرا منتشر میبه صورت جداگانه گزارش حسابرسی هنگامی

. ]13[ش داده شده استموضوعی داشته باشند که بوسیله گزارش حسابرسی مشترك پوش

ساحل عاج 
بردر ساحل عاج نیز به عنوان یکی از اعضاي سازمان هماهنگی قوانین تجاري آفریقا 

به عنوان مقرراتی که در راستاي هماهنگی با بخش بانکی حسابرسی مشترك استفاده از
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نوع اینبکارگیري و اعمال به تاکید شده است و این کشور ملزم ،استآفریقاي مرکزي 
. ]13[استحسابرسی 

کویت 
هاي بکارگیري حسابرسی مشترك براي کلیه شرکت1994در کشور کویت از سال 

.]13[دشالزامیپذیرفته شده در بورس 

مراکش 
هاي براي کلیه شرکت1996در کشور مراکش استفاده از حسابرسی مشترك از سال 

ها نیز موظف به کلیه بانک1993ال د و همچنین از سشالزامیپذیرفته شده در بورس 
. ]13[استفاده از این نوع حسابرسی شدند

تونس 
ها، بکارگیري حسابرسی مشترك براي بانک2005طبق قانون تجارت تونس از سال 

هایی که بدهی آنها از حقوق صاحبان هاي اصلی گروه و شرکتهاي بیمه، شرکتشرکت
رسد که بسیاري از مقررات مرتبط با حسابرسی مید. به نظر شسهام بیشتر بود، الزامی 

ده است، با این حال شمشترك این کشور از مقررات کشور فرانسه در این زمینه اقتباس 
برخالف فرانسه کشور تونس قوانین و مقرراتی که نحوه تخصیص کار بین حسابرسان 

. ]13[مشترك را مشخص کرده باشد، ندارد

عربستان 
و براي 1966ها از سال استفاده از حسابرسی مشترك براي بانکدر کشور عربستان،

. ]13[دشاجباري 2003هاي بیمه از سال شرکت

آفریقاي جنوبی 
در آفریقاي جنوبی وجود 1973حسابرسی مشترك از سال استفاده ازمقررات در زمینه

اساس قانون . برکه البته با گذشت زمان کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.داشته است
،وزیر ممکن است در هر زمان،هاي بزرگ تحت شرایط خاصبراي شرکت1973سال 
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با حسابرس به طور مشترك راتعیین کند که کار حسابرسیرا سابرسی حیک موسسه 
972هاي بزرگی که سرمایه آنها از بانک1990انجام دهند. از سال موجود درشرکت 

به اجرا و بکارگیري حسابرسی مشترك شدند. با این حال پس میلیون دالر بیشتر بود ملزم
این الزامات برداشته شد. امروزه در کشور آفریقاي 2003از اصالح قوانین بانکی در سال 

. استاختیاري و با تاکید بر چرخش حسابرسجنوبی حسابرسی مشترك به صورت 
داراي دو یا بیشتر از دو کههاییبه اجرا درآمد، شرکت2008براساس قوانینی که از سال 

و این .ندکناقدام ج سال یکبار نسبت به چرخش حسابرسهستند باید هر پنحسابرس
قوانین در این ،شوند. بنابرایناطمینان حاصل شود که همه حسابرسان با هم عوض نمی

. ]13[کشور بر تداوم منع تعویض همزمان دو حسابرس مشترك تاکید دارد

سوئد 
بود. پس از الزامیها براي بانک2006سوئد استفاده از حسابرسی مشترك تا سال در کشور

مالی در سوئد استفاده از حسابرس مشترك را الزامی هاي نظارتآن مقامات سازمان
هاي بیمه و ندانستند. با این وجود حق انتخاب حسابرس دوم براي حسابرسی شرکت

درت از حق خود براي تعیین ها به نل این سازمانها همچنان محفوظ است. با این حابانک
. ]13[کنند مگر در مواقع ضروريم استفاده میودحسابرس

پیامدهاي استفاده از حسابرسی مشترك 
در این بخش به بررسی تاثیرات حسابرسی مشترك بر روي کیفیت حسابرسی، هزینه 

ت گرفته در دو حالت هاي صوربررسیشود. حسابرسی و بازار حسابرسی پرداخته می
نیز بخشحسابرسی مشترك الزامی و اختیاري صورت گرفته است. در قسمت پایانی این 

) ارائه 2و 1اي از نتایج مهمترین تحقیقات صورت گرفته در قالب جداول شماره (خالصه
شده است. 

حسابرسی مشترك و کیفیت حسابرسی 
.درادبیات حرفه اي اغلب کیفیت ازکیفیت حسابرسی تعریف هاي گوناگونی کرده اند

حسابرسی دررابطه بامیزان رعایت استانداردهاي حسابرسی مربوطه تعریف می 
شود.درمقابل، پژوهشگران حسابداري ابعادي چندگانه براي کیفیت حسابرسی قائلندواین 
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].پالمرزکیفیت 5ابعاد اغلب به تعریف هایی که ظاهري متفاوت دارند، منجرمی شود[
اایجاد اطمینان ازصورت هاي مالی و احتمال آنکه  صورت هاي مالی هیچگونه حسابرسی ر

ترین تعریف از کیفیت عمومی].4تحریف بااهمیتی نداشته باشند،تعریف نموده است[
آنجلو ارائه شد. وي کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده است: حسابرسی توسط دي

هاي با اهمیت و در کشف تحریفسنجش و ارزیابی بازار از توانایی حسابرس«
آنجلو کشف موارد نادرست و براساس دیدگاه دي». گزارشگري تحریفات کشف شده

توان گفت که کیفیت حسابرسی، . لذا میاستگزارش آنها نشان دهنده استقالل حسابرس 
افزایش توانایی حسابرس در کشف تحریفات حسابداري و ارزیابی توانایی و استقالل 

بازار کیفیت است کهآن فرض اساسی ،. به عبارت دیگراستتوسط بازار حسابرسی 
.]2[حسابرسی را درك کند

تواند به کیفیت حسابرسی و دهد که حسابرسی مشترك میحداقل سه استدالل نشان می
، به دلیل اینکه در حسابرسی اولدر نتیجه اعتباردهی به صورتهاي مالی کمک کند. 

مختلف موسسههاي سودآور بین دو خدمات حسابرسی و مشاورهالزحمهمشترك حق
تر در حسابرسی ممکن است موضع قويموسسهشود و در نتیجه دو حسابرسی توزیع می

برابر فشار مدیران و کنترل توسط صاحبان شرکت داشته و لذا اظهارنظر آنها در گزارش 
فرض عدم تعویض (چرخش) دوم، اینکه با .]34[رسدتر به نظر میحسابرسی مستقل

تواند از موسسه دیگر کسب هاي حسابرسی میحسابرسان به طور همزمان یکی از موسسه
زایش تخصص و تجربه کند، در موارد خاص مشتري و کسب و کار موسسه حسابرسی با اف

و نهایتاً اینکه کمتر احتمال دارد که هر دو موسسه .]17[تواند حفظ شودصالحیت آن می
سابرسی (یا یک بزرگ و یک غیربزرگ) به طور همزمان تسلیم خواسته مشتري بزرگ ح

براي عدم گزارش موارد کشف شده در مقایسه با یک موسسه حسابرسی شوند. به عبارتی 
].34[یابدهاي حسابرسی افزایش میاحتمال افزایش صداقت در گزارش

بر کیفیت حسابرسی مطرح از دیگر مشکالتی که در زمینه تاثیر حسابرسی مشترك 
است، عدم مبادله اطالعات کافی بین دو موسسه حسابرسی در جریان حسابرسی مشترك 

. در حالی که انجام حسابرسی مشترك منجر به تبادل اطالعات بین دو شرکت است
شود، با این حال رقابت بین حسابرسان با هدف بدست آوردن سهم بیشتر از حسابرسی می
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رد انتظار دو موسسه حسابرسی عد ممکن است باعث همکاري کمتر از موبازار در سال ب
هاي سنجش کیفیت حسابرسی تحقیقات شاخصایندر بسیاري ازافزون بر این، .]27[شود 

که به نتایج ودشدر حسابرسی مشترك، اقالم تعهدي غیرعادي است که باعث می
هاي رسد یافتهه نظر میب. ]19[رت گرفته، با شک و تردید نگریستهاي صوپژوهش

اي از ) خالصه1تجربی ناشی از این مطالعات ضد و نقیض باشند، در جدول شماره (
هاي صورت گرفته در ارتباط با تاثیرات حسابرسی مشترك بر کیفیت مهمترین پژوهش

حسابرسی ارائه شده است. 

حسابرسی مشترك و هزینه حسابرسی 
ي حسابرسی مشترك اهمیت فراوانی دارد تاثیر آن بر یکی دیگر از مواردي که در بکارگیر

هاي صورت گرفته توسط تینگارد و کیرتزنر . براساس بررسیاستهاي حسابرسی هزینه
که براساس 2002شرکت غیرمالی بورس اوراق بهادار کپنهاگ در سال 126براي) 2008(

ج نشان داد در صورتی که قوانین موجود ملزم به استفاده از دو حسابرس مستقل بودند، نتای
هايهر دو حسابرس مستقل سهم قابل توجهی در حسابرسی داشته باشند، کاهش هزینه

در مقایسه با حالتی که یک حسابرس نقش بیشتري را حسابرسی را به دنبال خواهد داشت
کند چرا که هاي بزرگ حسابرسی این مورد صدق میکند. البته فقط براي شرکتایفا می
تحقیق این بود که استفاده از حسابرسان رقابتی بین آنها وجود دارد. از دیگر نتایج حالت 

الزحمه حسابرسی در مقایسه با شرکت بزرگ حسابرسی) باعث کاهش حق4بزرگ (
شود. شاید یکی از دالیل این تخفیف به علت دستیابی هاي کوچک حسابرسی میشرکت

].33[گ باشد هاي بزربه مشاغل پرسود مشاوره در شرکت
) به این نتیجه رسیدند که کنار گذاشتن 2011(و تینگاردهاي فوق هلمدر تناقض با یافته

دهد، هاي حسابرسی را نسبت به سال قبل کاهش مییکی از دو حسابرس مشترك هزینه
از سوي دیگر،. ]20[شود)(یعنی حسابرسی مشترك باعث افزایش هزینه حسابرسی می

بندي ) با افشاء و طبقه2012وهش صورت گرفته توسط لسج و همکاران (براساس پژ
رسد حسابرسی مشترك هاي خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی به نظر میها به هزینههزینه

هاي یها ندارد. این نتایج متناقض ممکن است ناشی از ویژگهیچ تاثیري بر کل هزینه
این واقعیت باشد که حسابرسان مشترك و یا ناشی از ههاي حسابرسی شوندخاص شرکت
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. براساس مدل تحلیلی دنگ و ]25[ها به صورت تصادفی انتخاب نشده باشنداین شرکت
ها حسابرسی، بویژه در تواند منجر به کاهش هزینه) حسابرسی مشترك می2012همکاران (

مواردي که تفاوت فناوري دو شرکت حسابرسی کننده کم باشد و یا زمانی که 
.]14[اي کار حسابرسی باشند، شود دار بخش عمدههاي حسابرسی بزرگ عهدهکتشر

هاي ها در سراسر مطالعات صورت گرفته ضد و نقیض هستند. از یک طرف هزینهیافته
ناپذیر هاي بیشتر بین حسابرسان در حسابرسی مشترك اجتناباضافی با توجه به هماهنگی

هاي زنی شرکتتواند قدرت چانههاي حسابرسی میکتبوده ضمن اینکه رقابت بین شر
هاي حسابرسی باال ببرد. در جدول شماره حسابرسی شونده را در مذاکره در مورد هزینه

هاي صورت گرفته در مورد تاثیر حسابرسی مشترك بر اي از مهمترین پژوهش) خالصه1(
هاي حسابرسی ارائه شده است. هزینه

یر بر بازار حسابرسی حسابرسی مشترك و تاث
هاي ارائه دهندة خدمات در اختیار قرار گرفتن بازار حسابرسی توسط تعداد کمی از شرکت

. گذاران و محققین قرار گرفته استحسابرسی به عنوان یک نگرانی مورد توجه قانون
هاي حسابرسی به افزایش انحصار بازار حسابرسی و سطح پایین رقابت، مانع انتخاب شرکت

شود. از شود و باعث باال رفتن غیرعادي نرخ خدمات حسابرسی میورت آزادانه میص
گذاري الزم طرفی با توجه به کیفیت حسابرسی کمتر از حد مطلوب و عدم تالش و سرمایه

کند که سطح انحصاري فعلی بازار ) اظهار میECکمیسیون اروپایی (،در این زمینه
شود، زیرا به دلیل مشکالت پیش آمده اخیر مییک باعث ایجاد ریسک سیستماتحسابرسی 

المللی حسابرسی، پویایی بازار حسابرسی به طور قابل توجهی هاي بینپس از سقوط شرکت
تواند به منظور کاهش انحصاري تحت تاثیر قرار گرفته است و لذا حسابرسی مشترك می

].31[بازار حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد 
تر کشور فرانسه در مقایسه با سایر کشورهاي اروپایی، ازار حسابرسی پایینتمرکز ب

اغلب به عنوان یک پیامد مستقیم و مطلوب از قوانین و مقررات مرتبط با حسابرسی 
هاي . براساس بررسیاستهاي تجربی در این زمینه ها، یافته. موید این گفتهاستمشترك 
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کشور اروپایی در زمینه تمرکز 15بندي فرانسه در طبقه) رتبه کشور 2008باالس و فافالیو (
15و 14به ترتیب 2002-2004و 1998-2001هاي (انحصار) بازار حسابرسی براي دوره

آرتور اندرسون، تمرکز بازار فروپاشیبوده است. این محققین همچنین دریافتند که پس از 
هاي این بدان معناست که شرکت.]10[حسابرسی به طرز قابل توجهی کاهش یافته است

هایی که موسسه بزرگ حسابرسی مسئولیت حسابرسی شرکت4حسابرسی دیگر جداي از 
اند (به عنوان مثال قبالً توسط شرکت اندرسون حسابرسی شده بودند را بر عهده داشته

هاي طرف قرارداد اندرسون را بر عهده گرفت). مازارس حسابرسی تعداد زیادي از شرکت
موسسه بزرگ حسابرسی در دیگر کشورهاي اروپایی مشتریان 4ین در حالی بود که ا

هاي صورت اي از مهمترین پژوهش) خالصه2در جدول شماره (].30[اندبیشتري داشته
ارائه شده است. انحصار بازار حسابرسیگرفته درباره تاثیر حسابرسی مشترك بر 
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)ICAS،2012ك بر هزینه و کیفیت حسابرسی (منبع: : تاثیر حسابرسی مشتر)1(جدول شماره 

الزامی/ سئوال پژوهشهاي مرتبط با حسابرسی مشتركیافته
نویسندگاننمونهاختیاري

هاي باالتر حسابرسی الزحمهحسابرسی مشترك الزامی منجر به حق
شود.می

هزینه حسابرسی
الزحمه آیا حسابرسی مشترك الزامی منجر به حق

سابرسی نسبت به حسابرسی واحد باالتر ح
شود؟می

الزامی

شرکتهاي پذیرفته شده در بورس در 
2007-2009فواصل سالهاي 

شرکت 102شرکت ، ایتالیا: 177فرانسه: 
شرکت210وانگلیس: 

آندره و 
همکاران 

)2012(

حسابرسی مشترك قادر نیست بهتر از حسابرسی واحد از مدیریت 
یی که ازحسابرسی مشترك به هاشرکتسود جلوگیري کند.

حسابرسی واحد تغییررویه داده اند، در سال اول پس از تغییر کاهش 
الزحمه حسابرسی داشتند.حق

کیفیت حسابرسی و هزینه حسابرسی
حسابرسی و آیا حسابرسی مشترك بر هزینه

کیفیت حسابرسی تاثیر دارد؟

الزامی/ 
اختیاري

شرکت پذیرفته شده در 117تعداد 
)2003-2007دانمارك (بورس 

هولم و 
تینگارد 

)2011(

حسابرسی واحد با حسابرسی مشترك اختیاري درمقایسه با
.زحمه حسابرسی کمتر در ارتباط استالحق

هزینه حسابرسی
جنسیت حسابرس، هزینه سئوال اصلی: آیا

دهد.حسابرسی را تحت تاثیر قرار می
سئوال فرعی: آیا حسابرسی مشترك اختیاري بر

الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟روي حق

اختیاري
شرکت غیرمالی بورس 715تعداد 

2007دانمارك، فنالند و سوئد در سال 
ایتونن و پنی 

)2012(

لسج و رکت غیرمالی بورس فرانسه و ش386الزامیکیفیت حسابرسی و هزینه حسابرسیحسابرسی مشترك با کیفیت باالتر حسابرسی ارتباطی ندارد، به نظر 
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الزحمه باالتر حسابرسی و رسد که حسابرسی مشترك با حقمی
کاري ارتباط است اگرچه این نتایج را با محافظهالزحمه کل درحق

باید تفسیر نمود.

هاي الزحمهآیا حسابرسی مشترك الزامی با حق
الزحمه کل در ارتباط باالتر حسابرسی و حق

است؟ آیا حسابرسی مشترك الزامی با کیفیت 
باالتر حسابرسی در ارتباط است؟

شرکت غیرمالی بورس آلمان 386
-2010(هاي(مطالعه تطبیقی) سال

2005(

راتزینگر 
)2012(

الزحمه باالتر حسابرسی در ارتباط است. با حسابرسی مشترك با حق
الزحمه خدمات پیدا نشد که بتوان این وجود ارتباط مهمی با کل حق

ان تغییر در کل هزینه خدمات در یک دسته خاص افشا آن را به عنو
نمود. حسابرسی مشترك تاثیري بر کیفیت حسابرسی ندارد.

کیفیت حسابرسی و هزینه حسابرسی
آیا تغییر از حسابرسی مشترك الزامی یا اختیاري به 

الزحمه حسابرسی سوي حسابرسی واحد بر روي حق
رد؟هاي مالی تاثیر داصورتحسابرسی و کیفیت 

الزامی/ 
اختیاري

هاي بورس ) شرکت582(432تعداد 
2005-2010هاي دانمارك از سال

)2010-2002(

لسج و 
همکاران 

)2012(

یت حسابرسی حسابرسی مشترك اختیاري باعث بهبود درك و کیف
الزحمه باالتر حسابرسی منجر به حقشود. از سوي دیگر،واقعی می

شود.می

ه حسابرسیکیفیت حسابرسی و هزین
آیا حسابرسی مشترك الزامی باعث بهبود کیفیت 

شود؟حسابرسی می
الزحمه آیا حسابرسی مشترك داوطلبانه حق

دهد؟حسابرسی را افزایش می

اختیاري

هاي متفاوتنمونه
مشاهده از شرکت-سال1257-الف

هاي بورس در سوئدشرکت
مشاهده شرکت-سال1160و 848-ب

صوصی (بسته به هاي بخش خاز نمونه
2001-2007هاي ن) در سالونوع آزم

زرنی و 
همکاران 

)2012(

)ICAS،2012: تاثیر حسابرسی مشترك بر انحصار بازار حسابرسی (منبع: )2(جدول شماره 

الزامی/ سئوال پژوهشهاي مرتبط با حسابرسی مشتركیافته
نویسندگاننمونهاختیاري

بالس و کشور اروپایی در 15شرکت از 2862الزامیغلظت بازار حسابرسیپا در طول دوره موردنظر افزایش انحصار بازار حسابرسی در ارو
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علت توسعه یافتگی بازار حسابرسی اروپا پس از یافت. با این وجود در فرانسه و دانمارك شاهد روند کاهش بود.
آرتور اندرسون بود؟فروپاشی

افالیو ف2002-2004و 1998-2001هاي سال
)2008(

شرکت را حسابرسی 852شرکت بزرگ با اینکه حدود نیمی از 4
الزحمه پرداخت شده بابت نمودند اما درآمد آنها از کل حقمی

هاي بزرگ به درصد بود. در بخش شرکت86خدمات حسابرسی 
هاي عنوان مشتریان حسابرسی مشترك تمرکز بازار از شرکت

شرکت بزرگ یا بیش 4انگلستان کوچک و متوسط بیشتر بود. در 
شرکت بزرگ را در 350الزحمه، حسابرسی درصد حق99از 

اختیار داشتند.

غلظت بازار حسابرسی
2بازار حسابرسی در کشور فرانسه پس از ادغام 

او) با ديشرکت بزرگ این کشور (سالوسترو و بی
شرکت بزرگ حسابرسی به چه صورتی درآمد؟4

2005رس فرانسه در سال شرکت بو428الزامی
بروي 

)2007(

اگرچه غلظت بازار حسابرسی طی این چارچوب زمانی افزایش 
یافت اما بازار حسابرسی نسبت به بازارهاي سایر نقاط اروپا غلظت 

کمتري داشته است.

تمرکز بازار حسابرسی
هاي چگونه تمرکز بازار حسابرسی در فاصله سال

مشترك الزامی در فضاي حسابرسی 2003و 1997
تکامل یافته است؟

الزامی
شرکت بورسی 817نمونه اول شامل 
شرکت 887و 1997فرانسه در سال 

2003بورسی در سال 

پیوت 
)2007(

غلظت بازار در طول دوره مورد بررسی افزایش یافت. با این حال 
در یک وضعیت رقابتی است.2003هنوز بازار حسابرسی در سال 

غلظت بازار حسابرسی
موسسه 6آیا بازار حسابرسی فرانسه بعد از ادغام 

موسسه حسابرسی همچنان 4حسابرسی بزرگ به 
رقابتی است؟

الزامی
هاي پذیرفته شده در بورس فرانسه شرکت

1997-2003هاي در فواصل سال
پیوت 

)2008(
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صادي خاص هاي اقتحسابرسی مشترك، مقرراتی براي منافع عمومی یا گروه
گذاري امري است که در واکنش به شکست منافع عمومی ادعا دارد که سیاستتئوري 

شود نبض قدرت یا همان بازار از سوي جامعه تقاضا شده است. در این تئوري فرض می
گذار، بهترین منافع را براي جامعه پدید خواهد آورد و رفاه اجتماعی را نهاد سیاست

توان به دخالت دولت در بازار در حالتی از جمله این موارد می.]3[حداکثر خواهد کرد 
که انحصاري بوده و رقابتی وجود ندارد و ناکارایی بازار را شاهد هستیم اشاره نمود. به نظر 

-مقاله سبز را با عنوان سیاست2010رسد براساس این تئوري کمیسیون اروپایی در سال می

د هر چند که کرنرون، منتشر اهایی مانند تهاي شرکهاي حسابرسی پس از بحران
هاي ثبات سیستمدیگر در وهله اول به دنبالنقاطدر اروپا و همعیارهاي به تصویب رسید

هاي تامینها، صندوقهاي پیش آمده بوده و در این زمینه بر نقش بانکمالی به دنبال بحران
ه است. مقاله سبز بر شدي تاکید هاي مرکزبندي، ناظران و بانکو موسسات رتبهسرمایه

تالش براي پرداختن بیشتر بر نقش حسابرسی و ماموریت اجتماعی آن است. در رابطه با 
پیشنهاد تغییر در قوانین و مقررات در این زمینه، از غلظت بازار حسابرسی کمیسیون اروپایی 

ید. طرح جمله مقرراتی براي استفاده از حسابرسی مشترك را داد که به تصویب رس
پیشنهادي کمیسیون اروپایی شامل الزاماتی از قبیل بکارگیري حداقل یک شرکت 

موسسه بزرگ حسابرسی نباشد) براي 4ءحسابرسی کوچک در حسابرسی مشترك (جز
، تاکید بر هاي کمیسیون اروپاجمله استداللاز]. 17[هاي بزرگ بود رکتحسابرسی ش

ه بود که حسابرسی مشترك در آن الزامی است. به شواهد تمرکز بازار حسابرسی در فرانس
درصد بود در 58بزرگ حسابرسی از بازار حدود موسسه 4سهم 2010طور مثال در سال 

4حالی که در کشور آلمان که سابقه طوالنی در استفاده از حسابرسی واحد دارد سهم 
صد بوده است در82از بازار حسابرسی این کشور در حدود 2010شرکت بزرگ در سال 

]21.[
بینی مقررات جدید به رسد که پیشنهادات کمیسیون اروپایی، به دنبال پیشبه نظر می

دنبال محافظت از منافع عمومی، پس از شکست بازار، بوده است اما در مقابل تئوري منافع 
هایی که از قدرت ، گروهعمومی، تئوري منافع گروه مطرح است. براساس این تئوري

خود گذاري را در جهت اهداف توانند جریان قانونیاسی بیشتري برخوردار باشند میس
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گذاري ممکن است به ضرر گروهی تمام شود که از قدرت تغییر دهند. تغییر جریان قانون
این تئوري مورد ویرایش قرار ا گذشت زمانالبته ب. ]3[وردار است سیاسی کمتري برخ

گروه کهاي یکپارچه (یک صنعت یا یتاي تامین منافع گروهمبتنی بر اینکه در راسگرفت،
].21[خاص) است 

در مورد بازخورد تصویب پس از انتشار مقاله سبز کمیسیون اروپا2010در دسامبر سال 
87پاسخ دریافت کرد که حدود 688تعداد ،سازي حسابرسی مشتركبکارگیري و پیاده

هاي مشارکت کننده در اي اروپایی بود، از جمله گروهها از سوي کشورهدرصد این پاسخ
هاي حسابرسی و ... بودند و نظرات و این فراخوان حرفه حسابرسی، مقامات دولتی، کمیته

4در مورد حسابرسی مشترك متفاوت بود و متنوع بود. نظرات حسابرساننااي آنهدیدگاه
رسی باعث کاهش کیفیت موسسه بزرگ حسابرسی اعتقاد داشتند که این نوع حساب

آورد. در مقابل، حسابرسی شده و مشکالت هماهنگی در جریان کار حسابرسی را پدید می
هاي کوچک و متوسط اشاره به انحصار پایین بازار حسابرسی به دنبال الزامی شدن شرکت

هاي متوسط این بود که با استدالل بسیاري از شرکتحسابرسی مشترك در فرانسه داشتند. 
راي سیستم حسابرسی مشترك، موسسات حسابرسی بیشتري قادر به ارائه خدمات با اج

اي از مشتریان هستند که این به نوبه خود باعث افزایش کیفیت باالتر و به طیف گسترده
].17[شود ها میشرکتاعتبار این

پذیري هاي حسابرسی و مسئولیتهزینهودنگذاران اعتقاد به باال بسرمایهچهاگر
ها داشتند، برخی تر حسابرسان و عدم وجود مزایاي این نوع حسابرسی براي شرکتپایین

موثري را با یتوان مباحث چالشدیگر نیز اعتقاد داشتند به شرط وجود کمیته حسابرسی می
، ی با کیفیتضمن دریافت گزارش حسابرسطریق اینموسسات حسابرسی ترتیب داد و از

حسابرسان در روابط متقابل آنها با یکدیگر شد. باعث بهبود رویکرد
در ارتباط با مقامات دولتی، آنها خواستار مشخص شدن دو موضوع بودند: یکی 

براي می مشخصمکانیزدوم تعیین پذیري در اظهارنظر حسابرسی مشترك و مسئولیت
یمات اوراق نظر بین موسسات حسابرسی مشترك. ضمن اینکه کمیته مربوط به تنظاختالف

) کمیته CEIOPS) و کمیته بیمه و ناظران بازنشستگی شغلی (CESRبهادار اتحادیه اروپا (
به عنوان معیاري براي ارتقاء اروپا به عنوان یک نهاد نظارتی مالی از حسابرسی مشترك 
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ساختار بازار حسابرسی حمایت نکردند. در این بین دانشگاهیان از حسابرسی مشترك 
روي یت نمودند ولی الزامی نمودن حسابرسی مشترك را یک نوع زیادهاختیاري حما

ك (مانند مشکل شدن نظر اکثریت این بود که مزایاي حسابرسی مشتر،دانستند. با این حال
کند. در هاي منفی آن از جمله باال رفتن هزینه حسابرسی را جبران نمیتبانی مدیریت) جنبه

در بحث که طرح پیشنهادي کمیسیون اروپاندمجموع اکثریت ذینفعان اعتقاد دار
اصلی در حثبینی شده است. بنظریه منافع عمومی پیشساسحسابرسی مشترك برا

هاي حسابرسی بود. در حالی که گیري در مورد حسابرسی مشترك افزایش هزینهجبهه
از دیدگاه اگراستدالل طرفداران این روش به سمت افزایش کیفیت حسابرسی است. 

موسسه ، چهارگروهی به موضوع نگاه کنیم دو گروه با اهداف متضاد داریم وري منافعتئ
بزرگ حسابرسی در مقابل موسسات متوسط و کوچک حسابرسی که به ترتیب از موافقان 

بندي موارد گفته شده هستند. در جمعمشترك و مخالفان استفاده از این سیستم حسابرسی 
ی که حسابرسی مشترك باعث کاهش هزینه حسابرسی و باال توان عنوان نمود در صورتمی

کند و در صورتی که رفتن کیفیت حسابرسی شود به نمایندگی از منافع عمومی عمل می
].25[استهاي خاص رسد که به دنبال حفاظت از منافع گروهپاسخ منفی باشد به نظر می

نحوه انتخاب جفت حسابرسی در حسابرسی مشترك 
و همکاران یسبر تعیین جفت حسابرس مشترك در فرانسه توسط فرانسعوامل موثر

به این نتیجه رسیدند مشتریانی با مالکیت ناآن) مورد بررسی قرار گرفت. 2009(
4مالکیت خانوادگی کمتر، بیشتر تمایل به انتخاب حداقل یکی از همچنینوکمترمتمرکز

و همکاران بر ساختار مالکیت تاکید یسموسسه بزرگ حسابرسی دارند. در حالی که فرانس
و مکانیسم حاکمیت شرکتی ) عنوان نمود که اندازه مشتري 2012(ز، ماموس]18[داشتند

موسسه حسابرسی بزرگ را در تعیین حسابرسان چهارموسسه از دویا یکانتخاب صفر، 
براي هاي کوچک تمایلی هاي وي شرکتدهد. براساس یافتهمشترك تحت تاثیر قرار می

. ]26[موسسه بزرگ حسابرسی را ندارند4تا از 2انتخاب 
موسسه بزرگ حسابرسی با وجود کمیته 4هاي متوسط انتخاب دو موسسه از در شرکت

موسسه حسابرسی 4هاي بزرگ حداقل یکی از ها و در شرکتحسابرسی در این شرکت
که استفاده از خدمات دو داد) نشان 2012ند. مطالعات ادوست (کنبزرگ را انتخاب می
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موسسه حسابرسی بزرگ در مقایسه با یک موسسه غیربزرگ و یک موسسه بزرگ 
هاي رسد که شرکتو لذا منطقی به نظر میههاي یکسانی شدحسابرسی، منجر به هزینه

افزون . ]8[بزرگ داشته باشند4المللی تمایل بیشتري به انتخاب دو بزرگ از بزرگ و بین
بزرگ را انتخاب 4تا از 2هایی که شرکتکردند) عنوان 2012بنوري و همکاران (،بر این

) در 2007و اسکات (تیرگو.]11[کنند، معامالت کمتري با اشخاص وابسته دارند می
اندازه شرکت الزحمه حسابرسی به هایی که نسبت حقپژوهشی دیگر بیان کردند شرکت

کنند، کمتر است. تفسیر این زرگ استفاده میب4تا از 2هایی که از براي شرکت
الزحمه خدمات هنگامی که حسابرسان مشترك داراي پژوهشگران از نتایج این بود که حق

. با این حال، نتایج را ]19[تر استسطح تجربه، تخصص و شهرت برابر هستند پایین
المللی که داراي هاي بزرگ بیني دیگر تفسیر نمود. معموالً شرکتابه گونهتوان می

جاي . بنابراین، دکننبزرگ می4بزرگ از 2تري هستند، اقدام به انتخاب فعالیتهاي پیچیده
الزحمه به اندازه کند نسبت حقکه اندازه مشتري افزایش پیدا میزمانی،شگفتی نیست

].7[کاهش یابد شرکت 

ي مجانیحسابرسی مشترك و سوار
. بدین استمجانیسابرسی مشترك بحث سواري برانگیز در حیکی از مسائل چالش

موسسه بزرگ حسابرسی و یک چهارصورت که در یک حسابرسی مشترك که یکی از 
جویی در کنند. شرکت کوچک با صرفهکوچک با هم فعالیت میحسابرسی شرکت 

گذاري کمتر از کار سخت و گسترده شرکت دیگر استفاده هاي حسابرسی و سرمایههزینه
هاي کوچک در کنار (هر چند که کمیسیون اروپایی بکارگیري شرکتبرد. می

هاي است). شرکتکردههاي بزرگ را براي توسعه و رونق بازار حسابرسی پیشنهاد شرکت
حسابرسی بزرگ داراي مزیت در تکنولوژي حسابرسی هستند، به این مفهوم که داراي 

هاي تر در مقایسه با شرکتسی دقیقتر براي دستیابی به شواهد حسابرهزینه نهایی پایین
هاي اظهارنظر نادرست موسسات بزرگ در قبال هزینهکوچک هستند. از سوي دیگر،

هاي کوچک هاي دادخواهی و از دست دادن شهرت) در مقایسه با شرکت(مانند هزینه
ش پذیرترند. لذا بر این اساس هزینه زیادي را جهت منابع حسابرسی مورد نیاز و کاهآسیب

دهند. هر چند که این افزایش دقت و تالش در انجام کار ریسک تحریفات انجام می
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حسابرسی به حدي نیست که کاهش سطح دقت در موسسات کوچک را پوشش دهد و 
].14[تواند به کیفیت حسابرسی لطمه وارد کند لذا این امر می

هاي کافی فقدان پژوهش
بود ادبیات مرتبط با موضوع حسابرسی مشترك اولین مساله مهم، از دیدگاه کالن، کم

اند بسیار اندك است. تعداد کل کشورهایی که حسابرسی مشترك را الزامی نموده. است
فرانسه تنها کشوري است که الزامات قانونی بکارگیري حسابرسی مشترك براي ،در اروپا
م حسابرسی کشورهاي غیراروپایی که از سیست،عالوه بر اینها وجود دارد.شرکت

ی یکنند یا کشورهاي در حال توسعه (مانند هند) هستند یا کشورهامشترك استفاده می
باشند. ضمن اینکه محدودیت دسترسی به داراي شرایط ناپایدار سیاسی (مانند کنگو) می

هاي مهم نیز وجود دارد. در کنار موارد ذکر شده تجربه بکارگیري حسابرسی مشترك داده
ساز است، چرا که هیچ مورد استفاده از حسابرسی واحد در ه نیز مشکلدر کشور فرانس

فرانسه وجود ندارد که به عنوان معیار مقایسه استفاده شود هر شرکتی که بخواهد 
است. بنابراین،و حسابرسهاي مالی تلفیقی تهیه کند، حداقل نیازمند بکارگیري دصورت

تواند به صورت ي حسابرسی مشترك میرسد که مشکالت و مزایاي بکارگیربه نظر می
اي با کشورهاي دیگر انجام شود. مقایسه

حسابرسی مشترك را بکار اختیاريتحقیقات تجربی در مورد کشورهایی که به صورت 
به اندازه کافی زیاد اختیاريهاي مشترك برند، با این فرض است که تعداد حسابرسیمی

در بررسی هاشود. در حالی کهر این زمینه منجر میاست و به ارائه اطالعات کافی د
هاي مشترك انجام شده دهد که تعداد حسابرسیکشورهایی چون یونان و آلمان نشان می

شرکت غیرمالی در قالب 4تنها 2005در این کشورها اندك است. به عنوان مثال در سال 
و این مورد در کردنداده در آلمان از این نوع حسابرسی استفاختیاريحسابرسی مشترك 

].32[استشرکت 5یونان شامل 

در حسابرسی مشتركمدت زمان حسابرسی و چرخش حسابرس
تواند در یک محیط حسابرسی مشترك در صورتی حفظ شود استمرار دانش حسابرسی می

در یک محیط ،به عنوان نمونه. هاي مختلف انجام شودکه چرخش حسابرسان در طول سال



٢١

) 2008ها در سال مانند آفریقاي جنوبی (براساس قانون شرکتاختیاريمشترك حسابرسی
سال 5د باید هر در صورتی که بیش از یک حسابرس براي حسابرسی شرکت منصوب شو

چرخشی داشته باشد و از طرفی همۀ حسابرسان با هم شرکت را ترك یکبار یک حسابرس
مزمان دو حسابرس تاکید دارد. در فرانسه نکنند. به عبارتی این قانون بر عدم تعویض ه

سال در نظر گرفته شده است. در عمل 6حداقل زمان تداوم استفاده از خدمات حسابرسی 
دهد. براساس در کشور فرانسه، چرخش حسابرسان به طور همزمان و غیرهمزمان رخ می

سال 2برسان شود که حداقل زمان انتصاب حساپیشنهاد و نظارت کمیسیون اروپا توصیه می
سال در صورتی 9سال باشد. با امکان حفظ حسابرسان براي 6و چرخش حسابرسان بعد از 

که حسابرس بیش از یک موسسه حسابرسی استفاده شود. با این حال ارتباط بین سیستم 
براي مدت زمان بیش از یک سال و دوره تعامل حسابرسحسابرسی مشترك، طول 

هنوز در مورد آن ابهام ة حداکثر مساله مهمی است که چرخش حسابرسی پس از یک دور
].32[وجود دارد

همکاري بین موسسات حسابرسی در ایران 
دیگر)، (استفاده از خدمات حسابرس600در ایران براساس استانداردهاي حسابرسی بخش 

توانند از هاي مالی گروه مورد رسیدگی میموسسات حسابرسی در حسابرسی صورت
دیگر استفاده کنند. حسابرسی که در حسابرسی (اطالعات مالی یک سابرسحخدمات 

، تیم حسابرسی گروه را نیز به منظور کمک به حسابرسی گروه انجام يهابخش) خواسته
.]1[)9بند - دهد (قسمت بمی

:]1[ه دو نوع حسابرسی اشاره شده استاستاندارد ب9در بند 
هاي مالی گروه ها نسبت به صورتارائه گزارشمسئول یعنی حسابرسگروه:حسابرس

مورد رسیدگی که این صورتهاي مالی حاوي اطالعات مالی بیش از یک بخش است و 
شود. ها توسط حسابرس بخش حسابرسی میاطالعات مالی این بخش

هاي تیم حسابرسی که در حسابرسی اطالعات مالی یک بخش، خواستهبخش:حسابرس
دهد. لذا براساس این یز به منظور کمک به حسابرسی گروه انجام میحسابرسی گروه را ن

براي همکاري همزمان دو یا چند موسسه حسابرسی در حسابرسی مشترك ،بند استاندارد
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توان براي تشریح بیشتر یک شرکت حسابرسی شونده کاربردي ندارد. ضمن اینکه می
رد زیر را عنوان نمود: این نوع حسابرسی و حسابرسی مشترك موابینهاتفاوت

احد مورد ویاستاندارد، در گزارش حسابرسی نسبت به صورتهاي مال11براساس بند -
و مسئولیت اظهارنظر در حسابرسی واحد ود.ششارهبخش ارسیدگی نباید به حسابرس

حسابرسی مشترك هر دو در. این در حالی است که استتجاري به عهده حسابرس اصلی 
کنند. مسئولیت ارائه گزارش واحد را داشته و هر دو آن را امضاء مییموسسه حسابرس

اي کلی، نتایج و اظهارنظر حسابرس بخش در اختیار هاستاندارد باید یافته41براساس بند -
گیرد. در صورتی که در حسابرسی مشترك هر دو واحد تجاري قرار یاصلحسابرس

ك از نتایج کار یکدیگر استفاده موسسه حسابرسی در یک همکاري و تالش مشتر
کنند. می

رسانی حسابرسان بخش و کفایت کار آنها استاندارد، ارزیابی، اطالع42براساس بند -
گیرد. حال آنکه در حسابرسی مشترك، موسسات توسط حسابرس اصلی انجام می

کنند. گر را مورد بررسی قرار داده و آن را ارزیابی مییحسابرسی کار یکد
واند در استفاده از خدمات حسابرستاستاندارد، حسابرس اصلی می19راساس بند ب-

اي و توانایی حسابرسان بخش در مورد کسب بخش، در مورد استقالل، صالحیت حرفه
شواهد کافی و قابل اطمینان کسب شناخت کند. در صورت که تردید جدي در مورد این 

اده از این خدمات، شواهد حسابرسی کافی و تواند بدون استفموضوعات داشته باشد، می
استاندارد). اما در 20مناسبی را در مورد اطالعات مالی آن بخش کسب کند (بند 

حسابرسی مشترك موسسات حسابرسی همکار در حسابرسی مشترك توسط واحد مورد 
رسیدگی انتخاب شده و در انتخاب همدیگر دخالتی ندارند. 

در ایران استفاده توان گفت که حسابرسی مشترك تا به امروز براساس موارد مطرح شده می
دیگر در جریان دارد بر استفاده از خدمات حسابرساستان600نشده است و بخش

آن هم براساس صالحدید و نیاز وهاي مالی واحد مورد رسیدگی حسابرسی صورت
موسسه حسابرسی اصلی اشاره دارد. 
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گیري نتیجه
نرون و فروپاشی موسسه هاي مالی جهانی، پس از رسوایی ان بحرانبه دنبال پدید آمد

آرتور اندرسون، سئواالتی در مورد کیفیت حسابرسی و همچنین احساس نگرانی ناشی از 
ایجاد بازار انحصاري وجود داشت. در این راستا مقررات متعددي با هدف بازگرداندن 

د. از جمله اقدامات شرسی وضع گذاران نسبت به صداقت چهره حساباطمینان سرمایه
صورت گرفته در این زمینه تصویب و توصیه بکارگیري حسابرسی مشترك به منظور 
تقویت استقالل حسابرسان مستقل و بهبود خدمات ارائه شده به موسسات و نهادهاي 
حسابرسی شونده در کنار باال بردن کیفیت حسابرسی و ایجاد بازار رقابتی بود. حسابرسی

هاي مشترك، بررسی و کنترل ریزي، تالشتوصیف کننده هماهنگی در برنامهمشترك
آن توسط حسابرسانی که به طور مشترك مسئول ءکیفیت متقابل و صدور گزارش و امضا

. هدف از بررسی ادبیات موضوع، شناسایی و ارزیابی شواهد موجود است،انجام کار هستند
-. براساس بررسی و تحلیل پژوهشاستمشترك در مورد حمایت از استفاده از حسابرسی 

تواند مورد توجه قرار گیرد. هاي صورت گرفته در این حوزه نکات زیر می
حمایت تجربی محدود (براساس نتایج تحقیقات صورت گرفته) درباره اینکه حسابرسی -1

رد. شواهد کمیاب در دسترس مشترك منجر به افزایش کیفیت حسابرسی شده وجود دا
بوده و از طرفی هیچ ارتباط ثابت شده بین کیفیت حسابرسی و حسابرسی مشترك قضمتنا

برخی از ،در یک محیط حسابرسی مشترك الزامی مشاهده نشده است. از سوي دیگر
تحقیقات نشان دهنده این است که حسابرسی مشترك اختیاري منجر به حسابرسی واقعی و 

شود. درك باالتر از کیفیت حسابرسی می
است که حسابرسی مشترك الزامی هاي صورت گرفته نشان دهنده آننتایج پژوهش-2

یج متفاوت حسابرسی مشترك اختیاري نتاشود. در حالی کههاي اضافه میهزینهمنجر به
الزحمه خدمات باالتر براي حسابرسی مشترك و ها نشان دهنده حقد، برخی از بررسیدار

. استتر ه حسابرسی پایینالزحمبرخی دیگر نشان دهندة حق
بازار حسابرسی مشترك در کشورهاي فرانسه و دانمارك کمتر از جاهاي دیگر غلظت-3

به عبارت دیگر، نتایج نشان داد که در کشورهایی که از حسابرسی مشترك استفاده است
. شود انحصار بازار حسابرسی کمتر استمی
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تر رك در یک چارچوب نهادي گستردهاست که باید حسابرسی مشتنکته کلیدي آن-4
را نادیده انگاشت (تاثیر آنها بر روي سه دیگرشده و نباید سایر عوامل تاثیرگذارانجام

هاي مختلفی در مورد یک کشوره ویژگیدهد کمولفه). بررسی ادبیات موضوع نشان می
بسیاري از پیامدهاي د که وان کرباید عن،در نهایت.توانند در این زمینه نقش بازي کنندمی

تا توانداین موضوع میومقررات حسابرسی مشترك، هنوز در جزئیات شناخته شده نیست
حدود باشد.هاي مي به دلیل روش شناختی و همچنین دسترسی به دادهودحد
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12. Broye,	 G.	 (2007),	 ‘Concentration	 du	 marché	 de	 l’audit: Unétat des lieux’, Revue Française de Comptabilité, 399,	pp.	34-37.
13. Chartered Accountants of Scotland (ICAS) , Http//: www.icas. org.uk/research.
14. Deng,	 M.,	 Lu,	 T.,	 Simunic,	 D.	 A.	 and	 Ye,	 M.	 (2012)	 Do	 joint	audits improve or impair audit quality?December	29,	2012,	Rotman School of Management Working Paper No.2111710;	CAAA	Annual	Conference	2013.	http://ssrn.com
15. Deng,Mincherng	 et	 al.(2014).	 Do	 Joint	 Audits	 Improve	 or	Impair Audit Quality?, Electronic copy available at:http://ssrn.com/abstract=2111710
16. Eilifsen,	A.	and	Willekens,	M.	 (2008)	 In	 the	name	of	 trust;	some thoughts about trust, audit quality and auditregulation in Europe, in: R. Quick, S. Turley and M.Willekens (Eds) Auditing, Trust Governance – DevelopingRegulation in Europe (London, UK: Routledge).
17. European	 Commission.	 (2010)	 Green Paper - Audit Policy:

Lessons from the
Crisis,Brussels,13.10.2010.(http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/green_paper_audit_en.pdf).

18. Francis,	 J.R.,	 Richard,	 C.	 and	 Vanstraelen,	 A.	 (2009)	Assessing France's joint audits requirement: are two heads



٢٦

better than one?, A Journal of Practice and Theory,28(2),	pp.	35-63.
19. Gonthier-Besacier,	N.	and	Schatt,	A.	(2007)	Determinants	of	audit fees for French quoted firms, Managerial Auditing

Journal,	22(2),	pp.	139–160.
20. Holm,	C.	and	Thinggaard,	F.	(2011)	Joint	audits–benefit orburden? Available at: http://papers.ssrn.
21. Huber,	 N.	 (2011)	 The	 concentration	 battle,	 International

Accounting Bulletin May,	pp.	6–11.
22. Ittonen,	K.	and	Peni,	E.	(2012),	‘Auditor’s	gender	and	audit	fees’, The International Journal of Auditing, 16(1),	pp.	1-18.
23. Karjalainen,	J.	(2011) Audit quality and cost of debt capitalfor private firms: evidence from Finland, International

Journal of Auditing,	15(1),	pp.	88–108.
24. Lesage, C. and Ratzinger-of international studies reliable? The jointaudit example.Working paper (Germany: HEC Paris, France and UlmUniversity).
25. Lesage, C., Ratzinger-Sakel,	 N.	 and	 Kettunen,	 J.	 (2012)	Struggle over joint audit: on behalf of public interest?Available	 at:	 http://papers.ssrn.com/abstract¼2176729	(accessed	12	November	2012).
26. Marmousez,	S.	(2012).	Etude	d’une	exception	franc¸aise:	les	de´terminants du choix de la composition du colle`ge decommissaries aux comptes [Examining a French exception:The determinants of the choice of joint-auditors].Comptabilite		Controle	Audit,	18(1),	121–152.
27. Neveling,	 N.	 (2007)	 French	 CFO	 attacks	 joint	 audit,	Accountancy	Age,	8	November,	p.	4.
28. Piot,	 C.	 (2007),	 ‘Auditor	 concentration	 in	 a	 joint-auditenvironment:	The	French	market	1997-2003’,	Managerial

Auditing Journal, 22(2),	pp.	161-176.
29. Piot, C.	(2008)	Concentration	et	compe´titivite´	du	marche´	de	 l’audit	 en	 France	 :	 Une	 e´tude	 longitudinale1997–2003	[Concentration and competition of the French auditmarket:	a	longitudinal	study1997–2003],	Finance	Controˆle	strate´gie,	11(4),	pp.	31–64.



٢٧

30. Piot, C.	 and	 Schatt,	 A.	 (2010),	 ‘Comment	 renforcer	 la	règlementation sur l’indépendance des auditeurs ?Quelques leçons tirées du marché français.
31. Quick,	 R.	 (2012)	 EC	 Green	 paper	 proposals	 and	 audit	quality, Accounting in Europe,	9(1),	pp.	17–38.
32. Ratzinger-Sakel, N., Audousset-Coulier, S., Kettunen, J., &Lesage,	 C.	 (2013).	 Joint	 audit:	 Issues	 and	 challenges	 for	researchers and policy-makers. Accounting in Europe,10(2),	175–199.
33. Thinggaard,	 F.	 and	 Kiertzner,	 L.	 (2008)	 Determinants	 of	audit fees: evidence from a small capital market with ajoint audit requirement, International Journal of

Auditing,	12(2),	pp.	141–158.
34. Zerni,	M.,	Haapamaki,	E.,	Jarvinen,	T.,	&	Niemi,	L.	(2012).	Do	joint audits improve audit quality? Evidence fromvoluntary joint audits. European Accounting Review,21(4),	731–765.



٢٨

Joint Audit and the implications of its use

AbstractThe global financial crisis led to the emergence of questions aboutthe quality and scope of the independent audit. In an attempt toremedy the situation by the European Commission (EC) in	2010, aseries of proposed solutions, which offer a joint audit was one ofthem. In this type of audit, two audit firm simultaneously andindividually perform the audit and the audit report issued a jointresponsibility for this opinions. The main aim of this study was toevaluate the effect of joint audits of quality, cost and market audit.This study uses the results of previous research and the literaturehas addressed this issue. The results show that the empiricalevidence supporting the positive role of the joint audit on auditquality is low and inconsistent. The impact of joint audit on auditfees, results showed that the joint audit requirements lead toincreased costs and the optional use of different results. Also, Theresults showed that the audit market monopoly in countries thathave a long history of using this type of audit (including Denmarkand France) Lower than in other countries.
Keywords: joint audit, quality audit, audit fees, audit market.


