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 «به نام خدا»

 14/02/1398تاریخ:                  

 بزرگتنوع خدمات در موسسات حسابرسی 

 مقدمه

همراه با افزایش کیفیت و رقابت از راهبردهای موثر در پیشرفت موسسات  حرفه ای امروزه ایجاد تنوع در خدمات

است. هر چند که محصوالت و  نبوده مستثنتی امر این از نیز سازمان های خدماتی پیشرو است و حسابرسیو 

مات ضروری است. در وضعیت خدمات باکیفیت و با قیمت پایین تر ارائه شود باز هم تنوع در محصوالت و خد

به مساله مهمی  1(PSFکنونی، بقای موسسات خدمات حرفه ای ) ن مناسبات تجاریپر چالش و جهانی شدچیده، پی

مدیران تالش میکنند که فعالیت های تجاری را متنوع کنند تا مزیت های بیشتری در بازار بدست  .است تبدیل شده

 رزها فراهم نموده است .جهانی سازی نیز یک فرصت برای توسعه فعالیت ها فراتر از م آورند.

             برای گسترش و رشد موسسات خدمات حرفه ای در محیط های پویا و رقابتی اهمیت 2 "تنوع راهبرد"بنابراین 

کند که فعالیت های گوناگون را در دستور کار  تغییر در وضعیت بازار خدمات نیز مدیران را مجبور می. یابدی م

البته ایجاد گوناگونی در  موجب کشف بازارهای جدید هم می شود. حرفه ای خدماتخود قرار دهند. گوناگونی 

اضافی نیز هست و از طرف دیگر ارزش آفرینی بیشتری هم به  متخصص خدمات و محصوالت نیازمند تامین منابع

 همراه دارد .

اند و آورده اند که کاستالدی و جیاراتانا در مقاله خود وضعیت موسسات خدمات حرفه ای را بررسی نموده 

موسسات خدمات حرفه ای معموال دارای ویژگی هایی هستند از جمله میزان سرمایه گذاری کم، تراکم نیروی کار، 

خدمات تعریف شده و مشخص که به نظر میرسد باعث شود اینگونه موسسات دارای مخارج ثابت کمتر و هزینه 

شته باشند و بنابراین انگیزه رشد چندانی نداشته باشند و های متغیر بیشتر شوند و صرفه جویی در مقیاس ندا

موسسات به صورت کوچک و محدود باقی بمانند.اما بر خالف انتظار اکنون شاهد پیدایش شرکت های بسیار 

                                                           
1- Professional service firms 
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بزرگی در حوزه خدمات حرفه ای )به ویژه شرکت های خدمات مالی و حسابداری، مشاوره مدیریت و تبلیغات( و 

 اهد تمرکز بازار آن ها هم هستیم.عالوه بر این ش

ین سترش ابا بررسی موسسات خدمات حرفه ای، این پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که علت اصلی رشد و گ 

             بر  ن بایدموسسات، ایجاد تنوع در خدمات به همراه ایجاد برند است و برای ایجاد تنوع در خدمات، مدیرا

اید ب رکا البته این ز کنند چون توانایی و قابلیت اساسی موسسه در منابع انسانی آن است.سرمایه فکری موسسه تمرک

برای  و شرط الزمدها ی گوناگون ایجاد شود. خصصها و تمهارتهایی متشکل از افراد با به صورتی باشد که گروه

 :دستیابی به این منظور این است که

 یاز برای خدمات اصلی تهیه شود.ی از همه مهارت های مورد نیک طرح کل -1 

 مات مورد تقاضا بتوان ایجاد کرد.ت خداگونی از مهارت ها بر حسب الزاماترکیب های گون -2 

های با تجربه و متخصص، دارای مجموعه سسات حسابرسی با همکاری اشخاص و موسسات و شرکتمو

، داریگون حسابدر زمینه خدمات گوناتوانند کمک های شایانی گوناگونی از تجربه، دانش و مهارت هستند که می

  ها و سازمان ها ارائه دهند.حسابرسی و خدمات مدیریت به دیگر شرکت

 و یانگ و )دیلویت، پرایس واتر هاوس کوپرز، ارنست حسابرسی و حسابداری جهانی بسیار بزرگ هوسسچهار م

 و غیره در لیاتیخدمات مالی و ما ،حسابرسی اگونی در حوزه بسیار گسترده و گونهای فعالیتکی پی ام جی( 

تجزیه و تحلیل  فنونپیشرفته، های فن آوری جدیدترین با استفاده از  این موسسات، سراسر جهان انجام می دهند.

 تحولنیز می را حسابرسآفرینی برای مشتریان،  ارزشو خدمات با کیفیت باال  گوناگون ارائههای داده ها و مدل

این  ی مستمرهاانند حسابرسی دیجیتال( از برنامهایجاد نوآوری در فعالیت های حسابرسی نیز )م. نموده اند

 هارائه دهند گستردگی خدمات این موسسات موجب شده است که به شرکت های بسیار بزرگ است.موسسات 

 ای جهانی تبدیل شوند.خدمات حرفه

ا و نیز ب های اخیر با فرآیند ادغام و تملیک موسسات گوناگوندر سالحسابرسی در این موسسات خدمات غیر

 2017تا حدی که در سال  .استرشد چشمگیری داشته  ،گسترش حوزه فعالیت خود به خدمات متنوع مشاوره

 همان و ستاخدمات حسابداری و حسابرسی بوده  برابر درآمد 1.5حدوداً درآمد خدمات مشاوره مدیریت مجموع 

شاهده نیز م 2018مد مشاوره در سال آار درآمد موسسات بزرگ در ادامه خواهد آمد همین فزونی درطور که در آم

 پیش بینی می شود این وضع در سال های بعد هم ادامه داشته باشند. و شودمی

  نویسد که حتی در  ( در سایت خود میMGIشبکه بین المللی شرکت های حسابداری و حسابرسی و مشاوره )

 ( نیز گرایش به سوی خدمات متنوع غیر حسابرسی20تا  5های حسابرسی و خدمات مالی متوسط )رتبه شرکت 
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به  %48به ترتیب از  2015تا  2013. درآمد این شرکت ها از خدمات غیر حسابرسی در سال های قابل توجه است

 است. %61بزرگ حسابرسی  موسسه 4این نسبت در  افزایش یافته است. %55و به  50%

ود کمی حاشیه س ،خدمات حسابرسیموسسات، در این یکی از علل گرایش به خدمات غیر حسابرسی این است که 

یگر دخدمات  و رشدنرخ رشد پایین و مخاطرات قانونی باالتری نسبت به سایر انواع خدمات دارد دارد در ضمن 

 تقریبا یک شود که رفته و ارائه میها شکل گخدماتی در این شرکتنوع طوری بوده است که در سال های اخیر 

 وسساتمقررات(. مشاوره تدوین م وجود نداشته است )خدماتی نظیر امنیت سایبری، تحلیل داده ها،اصال دهه قبل 

رای بدماتی خحسابداری و خدمات مالی کوچک نیز به اهمیت این موضوع پی برده اند و تنوع بخشی فعالیت های 

 (2016)ام جی آی مناسبی بوده است.نیز راهبرد موسسات اینگونه 

 این موضوع مهمی که در تنوع بخشی و گسترش حوزه خدمات حرفه ای موسسات حسابرسی وجود دارد، تاثیر

ر د 2017 گونه خدمات غیر حسابرسی بر کیفیت حسابرسی مستقل است. پژوهش انجام شده توسط آستانا در سال

نوان ع که به در نتیجه آن تنوع بخشی به خدمات موسسات حسابرسیبه بررسی این موضوع پرداخته است و  آمریکا

داشته  زنی رسیموسسه باشد و با هدف توسعه درآمدها باشد، تاثیر مثبتی بر کیفیت حساب اصلی بخشی از راهبرد

ه کخص شد است و این به دلیل افزایش شناخت و اطالعات درباره صاحبکاران است. همچنین در این پژوهش مش

 یر کنترل مشرکت های دیگموسسات و بسیار بزرگ حسابرسی، تاثیر منفی تنوع بخشی را بیشتر از  موسسهچهار 

 کنند.

 

 سال گذشته به تفکیک خدمات کلی آن ها 5 در بزرگ حسابرسی آمار درآمد موسسات

ی آن ها لکسال گذشته به تفکیک خدمات  5این چهار موسسه در های  درآمد(  1) جدول شماره در جدول بعدی 

 آمده است .
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 سال گذشته 5از هر گروه خدمات در ه بزرگ موسسچهار درآمد های : 1جدول شماره 

 می باشد. www.statista.com*مرجع آمار جدول فوق از سایت 

 دالراعداد به میلیارد   

 2014سال   2015سال   2016سال   2017سال   2018سال   دیلویت موسسه  -1

 3/13  3/13  5/12  5/13  2/15                                                   خدمات حسابرسی و مشاوره ریسک          -

 4/11  2/12  1/13  3/14  5/16  خدمات مشاوره مالیات -

 5/6  7/6  9/6  3/7  9/7  مشاوره مالیاتی -

 3  1/3  3/3  4/3  6/3  مشاوره و خدمات مالی -

 2/34  3/35  8/36  5/38  2/43  جمع

           

           PWC موسسه -2

 33/13  16/14  07/15  97/15  06/17  خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی -

 89/8  49/10  36/11  25/12  77/13  خدمات مشاوره -

 78/7  33/8  95/8  46/9  45/10  خدمات مالیاتی  -

 9/29  98/32  38/35  68/37  28/41  جمع

           

           KPMG موسسه -3

 46/10  03/10  12/10  39/10  15/11  حسابرسی -

 09/9  1/9  74/9  18/10  47/11  مشاوره -

 27/5  31/5  56/5  83/5  34/6  خدمات مالیاتی -

 82/24  44/24  42/25  4/26  96/28  جمع

           

           E&Y موسسه -4

 28/11  35/11  3/11  6/11  5/12  اطمینان بخشیحسابرسی و  -

 53/6  29/7  85/7  5/8  6/9  خدمات مشاوره -

 22/7  49/7  75/7  2/8  9  خدمات مالیاتی -

 34/2  54/2  73/2  1/3  6/3  خدمات مشاوره تجاری -

 37/27  66/28  63/29  4/31  8/34  جمع

http://www.statista.com/
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 دسته بندی انواع خدمات موسسات 

خت من شناضدر این قسمت انواع خدماتی که این موسسات ارائه می دهند بررسی و فهرست شده است تا بتواند 

ت گسترش خدمات درموسساحوزه های فعالیت این موسسات و عوامل موفقیت این موسسات، الگویی برای 

 ایران نیز باشد. در حسابرسی

 جدولر در ادامه انواع خدماتی که توسط چهار موسسه بزرگ حسابرسی و خدمات مشاوره ای ارائه میشود د

ز رکدام اخالصه شده است. نحوه تهیه جدول بدین صورت بوده است که ابتدا پس از بررسی خدمات ه 2شماره 

تی ع خدماای کلی دسته بندی شده اند که در ستون اول جدول آمده است. سپس انواموسسات، خدمات در گروهه

ار ستون تیب چهکه موسسه در سایت خود اعالم نموده است به تفکیک در گروه مربوطه قرارداده شده و به این تر

دیف ریرد در ها قرار نمی گبعدی تفکیک خدمات چهار موسسه را نشان میدهد. خدماتی که در هیچکدام از گروه

 سایر خدمات درج شده است.  به عنوان آخر

ر ن دلیل بست، ای*نکته قابل توجه این است که اگر در یکی از گروه ها برای یک موسسه، هیچ خدماتی ذکر نشده ا

ی )که در قالب نوع دیگررا عدم ارائه آن خدمت توسط آن موسسه نیست بلکه ممکن است این گروه خدمات 

 .نمایدی دارند(  یا در قالب سایر خدمات توسط آن موسسه ارائه انشمشابهت یا همپو

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 ارائه نشده است. انواع خدماتی که توسط چهار موسسه بزرگ حسابرسی و خدمات مشاوره ایفهرست : 2جدول شماره 

 موسسهانواع خدمات اعالم شده توسط هر 
 ردیف خدماتکلی گروه 

E&Y KPMG PWC دیلویت 

 حسابرسی خدمات -

 دیجیتال حسابرسی -

 مالیاتی حسابرسی  -
 

  اطمینان بخشی و حسابرسی خدمات -

  مالی صورتهای حسابرسی -

 حسابرسی از فراتر اطمینان بخشی - 

 مالی صورتهای

 مستمر نظارت و حسابرسی -

 استراتژیک داخلی حسابرسی -

 اطمینان بخشیو خدمات حسابرسی  - حسابرسی و اطمینان بخشیخدمات  -

 حسابرسیدر نوآوری  -

 و اطمینان بخشی حسابرسی داخلی -

 اطمینان بخشیو خدمات حسابرسی 

  

1 

 مشاوره مالیاتی خدمات -

 تنوع و مالیاتی سیاست های مدیریت -

 مالیاتی

 تیمالیا عملکرد بهبود به مربوط خدمات -

 یمالیات برنامه ریزی به مربوط خدمات -

 آن هب مربوط گزارشگری و مالیاتی شفافیت -

 

 بر مالیات و فعالیت تجاری بر مالیات -

  ادغام و تحصیل

 حقوق بر مالیات به مربوط خدمات -

  طبیعی عمناب بر مالیات و انرژی بر مالیات -

 تقیممالیات های غیر مس -

  للیبین الم امور مالیات های -

  

 

 فعالیتهای تجاری شرکت هامالیات  - در سطح جهانی یمالیاتامور مشاوره  -

 ی غیر مستقیممالیات هاخدمات در زمینه  -

 2 خدمات مشاوره مالیاتی 

 مالی  خدمات -

 مالی گزارشگری به مربوط خدمات -

 مالی حسابداری مشاوره خدمات -

 لیما گزارشگری فناوری به مربوط خدمات -

 استانداردهای تغییر به مربوط خدمات -

 حسابداری

 مالی بهبود گزارشگری -

 حسابداری خدمات -

و  حسابداری ینه استانداردهایخدمات در زم -

 ( IFRSبین المللی ) مالی گزارشگری

 خدمات مالی  -

 مینه استانداردهایخدمات در ز -

بین المللی  مالی و گزارشگری حسابداری

(IFRS ) 

و  حسابداریاستانداردهای آموزش  -

 حسابرسی

خدمات مربوط به حسابداری، گزارشگری 

مالی و استانداردهای حسابداری و 

 حسابرسی

3 
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 موسسهانواع خدمات اعالم شده توسط هر 
 ردیف خدماتکلی گروه 

E&Y KPMG PWC دیلویت 

 قانونی خدمات -

 حقوقی خدمات -

 

 مالیاتی و قانونی اختالفات حل خدمات -

 حقوقی مشاوره خدمات -

  قضایی تکنولوژی به مربوط خدمات -

 خدمات حقوقی -

 سطح جهانی خدمات قانونی در  -

 4 خدمات مشاوره حقوقی و قانونی  حقوقی )دادگاهی (خدمات مشاوره  -

 و تحصیل برای معامالت مشاوره خدمات -

 واگذاری

 صیلتح معامالت گزارشگری و حسابداری -

 واگذاری و

  واحد تجاری  یک تحصیل -

  واحد تجاری یک فروش -

  تفکیک و ادغام مشاوره -

  اتحادها و مشارکت ها -

خدمات مشاوره در باره ادغام و تملیک  شرکت ها تحصیلادغام و خدمات درمورد  - لیکام و تمدغاخدمات مشاوره  -

 شرکت ها

5 

- 
و  مالیدهای خدارره ارائه اطالعات دربا - - عمده در زمینه انجام پروژه های مشاوره -

 عمده معامالت تجاری

خدمات مشاوره درباره معامالت و 

 رویدادهای تجاری عمده 

6 

- 
 دارایی یک به کنانکار مشاوره برای تبدیل -

 استراتژیک

خدمات مشاوره در مورد مدیریت منابع  ازنگری در نیروی انسانیبررسی و ب - مشاوره در زمینه نیروی انسانی -

 انسانی
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 و ریسک هب خدمات مشاوره مربوط -

 اکچوئری

 ریسک ارزیابی -

  ریسک مشاوره -

  ثالث اشخاص ریسک هدایت و کنترل-

  ریسک پیش بینی -

 تقلب ریسک مدیریت -

 مالی ریسک مدیریت -

 ریسکو  مالیدر زمینه امور مشاوره  - -

 ریسک مالیخدمات مربوط به  -

  یمقرراتو  خدمات ریسک عملیاتی  -

 ریسک پایشخدمات  -

 8 مدیریت ریسکخدمات مشاوره در زمینه 
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 موسسهانواع خدمات اعالم شده توسط هر 
 ردیف خدماتکلی گروه 

E&Y KPMG PWC دیلویت 

 استراتژی به مربوط خدمات -

 تعیین اهداف به مربوط خدمات -

 

  شرکتی حاکمیت -

 ریسک بر مبتنی استراتژی های -

  استراتژی مشاوره -

  واگذاری و تحصیل استراتژی -

  دیجیتال استراتژی -

  رشد استراتژی -

  سازمانی دگرگونی -

 استراتژی و شده تمام بهای استراتژی -

 عملیاتی

ت با الزاما انطباق نظام راهبری شرکتی و -

 قانونی کشورها

ی و  نظام ژخدمات مشاوره درباره استرات سازمانی ارتجدید ساخت خدمات مربوط به -

 حاکمیت شرکتی
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 خصوصی شرکت های به مشاوره خدمات -

 تهایشرک برای تجاری چشم اندازهای ایجاد -

 خصوصی

 شرکتهای برای فرآیند بهبود خدمات -

 خصوصی

 خانوادگی شرکت های به مشاوره خدمات -

 کارآفرینی به مربوط خدمات -

 در کسب وکار مشارکت - 

  کسب وکار یک مالی تأمین -

  تجارت و وکار کسب آغاز -

  وکار کسب رشد -

  وکار کسب تحکیم یا تقویت -

  وکار کسب تبدیل -

 خانوادگی وکار کسب راه اندازی -

کسب خدمات مشاوره برای کارآفرینی و  -

 خصوصی وکار

خدمات مشاوره ای به فعالیت های  -

 تجاری خانوادگی

و  شرکت هاگوناگون مشاوره ای به خدمات  -

 خصوصی کسب و کارهای

مشاوره برای کارافرینی و کسب و  خدمات

 و خانوادگیکارهای خصوصی 
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 داده ها تحلیل و تجزیه خدمات -

 سایبری امنیت به مربوط خدمات -

 به دستگاهها اتصال به مربوط خدمات -

 اینترنت

 هوشمند اتوماسیون -

 اطالعات فناوری مشاوره خدمات -

 چشم انداز یک به داده ها تبدیل -

 سایبری دفاع -

 طالعاتخدمات فن اوری ا -

 محافظت از داده ها -

 امنیت سایبری -

 یسایبر در مورد خطراتخدمات  -

 ارتقای امنیت سیستم ها  -

خدمات مشاوره در زمینه فن اوری 

اطالعات، تجزیه و تحلیل داده ها و امور 

 سایبری
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 موسسهانواع خدمات اعالم شده توسط هر 
 ردیف خدماتکلی گروه 

E&Y KPMG PWC دیلویت 

 پایدار توسعه به مربوط خدمات

  آب وهوا تغییرات به مربوط خدمات -

  آب وهوایی    چالش های گزارشگری -

 زیست محیطی، مسائل به مربوط خدمات -

 امنیتی و بهداشتی

 همه جانبه رشد به مربوط خدمات -

 انرژی تولید برای مشاوره خدمات -

ار مشاوره درباره توسعه پاید خدمات - پایدار مشاوره در زمینه رشد خدمات -

 و تغییرات اقلیمی (پایداری)

خدمات مشاوره در مورد توسعه پایدار ،  

 محیط زیست و انرزی
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تجارت   خدمات مشاوره ای در زمینه های:

تولید مدرن، شتاب در رشد شرکت، جهانی، 

هوش مصنوعی، تحقیقات بازار، تامین مالی، 

کسب مزیت عملیاتی، نوآوری در صنایع، 

بهبود عملکرد، خدمات استارت آپ ها، 

 مدیریت منابع

 

تامین مالی،  خدمات مشاوره ای در زمینه های:

انتقالی،  قیمت های تجدید ساختار، تعیین

ایه گذاری، بهینه ارزشیابی، ریزه کاوی، سرم

سازی عملیات، فناوری های نوظهور، طرح 

های بازنشستگی، تحلیل زنجیره ارزش، مبارزه 

 با فساد مالی و پولشویی، مدیریت بحران

در زمینه های گوناگون خدمات مشاوره ای 

 از جمله:

مشاوره خدمات بانکی، تامین مالی، مالکیت 

، مسائل تخلفات خدمات مهاجرتمعنوی، 

رقابت، قیمت گذاری، فنآوری هوش مالی، 

 مصنوعی، 

، بالک چین، امور  پژوهشی و مطالعاتی

 ای مشاورهسایر خدمات 

ارائه دیدگاه ) خدمات مشاوره ای برای صنایع

 (عملیی ها و راه حل ها

 در زمینه های گوناگون از جمله:

سرمایه گذاری، فنآوری های نوظهور، حضور 

ساختار، انعطاف در بازارهای جهانی، تجدید 

 پذیری، کسب مزیت رقابتی

 13 سایر انواع خدمات

 کارگروه توسعه کسب و کار 
 جامعه حسابداران رسمی ایران


