
حمیدرضا کیهانی

مقدمه  -1
تحصیــل  دیربــاز  از 
و ادغــام1 یک یــا چند 
مؤسسه در یک مؤسسه ی 
حسابرســی که از این پس در این مقاله به 
آن مؤسســه ی »موجود« گفته می شود و 
یا ترکیب دو یا چند مؤسسه ی حسابرسی 
در یک مؤسسه ی جدید که از این پس آن 
را مؤسسه ی »جدید« نام می بریم، همواره 
خبرساز و در سطر اخبار حرفه ای کشورهای 
در حال توسعه و پیشرفته بوده است. لکن 
این عمل درکشــورما، عمدتاً نه به صورت 
رویکردی واقعی بلکه به شــکلی صوری و 
حاصــل ترکیبی از شــرکای جزیره ای در 
مؤسسات حسابرسی بوده است. در حالی که 
ادغام به معنای یکی شــدن ارکان و اجزای 
مؤسسات حسابرسی ادغام شونده در قالبی 
واحد و مشترک و متأثر از کلیه ی منافع و 

ضررهای حاصل از این ترکیب است. 
از همیــن رو، در مقالــه ی حاضــر 
به صورتــی گذرا مباحــث مرتبط با این 
موضوع و چگونگی اجــرا و موانع ادغام 

طرح می شود. 
2- تاریخچه ی ادغام در جهان: 

در اذهــان افراد حرفــه ای تا صحبت 

از ادغام مؤسســات حسابرسی می شود، 
نام بیگ فــور )BIG FOUR( جلوه گری 
می کند و این در حالی است که تا اوایل 
قــرن جدید چیزی به نام بیگ فور وجود 
نداشــت. در آن ایام هشــت مؤسسه ی 
حسابرســی در اندازه ی نه چندان بزرگ 
کوپرزاندالی  آرتوراندرسن،2  به نام های  و 
براند هاوس،3 ارنســت و وینی،4 دیلویت 
هاسکینزوســلز،5 پیت مارویک میچل،6  
پرایــس واتر هاوس،7 تــوچ رز8 و آرتور 

یانگ9 وجود داشت. 
در سال 1989 ادغام های بزرگی اتفاق 
افتاد و هشت مؤسسه ی فوق در ابتدا به 
شش مؤسسه و ســپس در سال 1998 
به 5 مؤسســه بزرگ و در ســال 2002 
این 5 مؤسســه به ترکیبی از 4 مؤسسه 
به نام های پی دبلیو ســی،10 دیلویت،11 
ای وای12 و کــی پی ام جی13 درآمد که 

همان بیگ فور کنونی هستند. 
3- تاریخچه ی ادغام در ایران: 

نخســتین ادغام مؤسسات حسابرسی 
در ایــران در ســال 1394 شمســی و 
مؤسسات  ادغام  دســتورالعمل  براساس 
حسابرسی مصوب 1384/12/17 شورای 
عالی جامعه ی حســابداران رسمی ایران 

بوقوع پیوســت. که هم اکنون )تا تاریخ 
1399/03/10( تعــداد 28 ادغــام و )تا 
تاریــخ 1398/09/21( تعــداد 2 خروج  
از ادغام در مؤسســات عضــو جامعه ی 
حسابداران رسمی ایران داشته ایم و امید 
است درآینده به این تعداد افزوده نشود. 
فهرست مؤسســات ادغام شده و منفک 
از ادغام به شــرح جدول شماره یک و دو 

زیر است.
شــدن  یکی  و  ادغام  دالیل   -4

مؤسسات حسابرسی: 
عمده تریــن دالیل ادغام مؤسســات 
حسابرســی را می توان به شــرح زیر بر 

شمرد: 
1-4- تکمیــل کادر تخصصی در 

مؤسسات: 
در شــرایط کنونــی درحرفــه ی ما 
نیروی ماهــرو متخصص از ابــزار مهم 
و از ضروریــات اثربخــش در ارائــه ی 
خدمات اطمینان بخشــی و گزارش های 
مرتبط اســت که این نیــاز می تواند با 
استفاده ی  و  مؤسسات حسابرسی  ادغام 
مطلوب از نیروهــای توانمند موجود در 

آن ها مرتفع گردد. 
2-4- امکان ارائــه ی خدمات ویژه ی 

تخصصی و سودآوری بیش تر:
با ادغام مؤسسات حسابرسی و تجمیع 
متخصصیــن حرفه در مؤسســات ادغام 
شــونده، امکان ارائــه خدمات تخصصی، 
جــذب فرصت هــای بیش تر و کســب 
مشتریان جدید بیش تر شده که در واقع 
کســب ســود بیش تر را به دنبال خواهد 

داشت. 
3-4- گســترش خدمات حرفه ای در 
محدوده ای فراتر از جغرافیای اســتقرار 

مؤسسات:   
حسابرســی  مؤسســات  در  ادغــام 
بین المللی باعث دسترسی بیش تر آن ها 
به بازارهای جهانی و در نتیجه سودآوری 
باالتر خواهد شد. لیکن متأسفانه با توجه 
به شــرایط تحریم ایــن موضوع فعاًل در 

ایران ساکت و غیر فعال است. 
4-4- باالتــر رفتن رتبه ی مؤسســات 

ادغام مؤسسات حسابرسی
کی؟ چگونه؟ چرا؟ 

و موانع آن
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جدول یک
مؤسسات ادغام شده  

نام مؤسسه ی حسابرسی پس از ادغامتاریخ ادغاممؤسسه ی حسابرسی ادغام کنندهمؤسسه ی حسابرسی ادغام شوندهردیف
دایا رهیافت1394/02/16رهیافت و همکاراندایا رایان1
آزمون پرداز ایران مشهود1394/06/01آزمون پردازایران مشهود2
دایا رهیافت 1394/08/02دایا رهیافتآریان فراز3
ارقام نگر آریا1394/11/03ارقام نگر آریادانشگر محاسب خبره4
ارقام نگر آریا1394/11/03ارقام نگر آریادانشگر محاسب5
ارقام نگر آریا1395/05/24ارقام نگر آریاآگاه حساب6
ارقام نگر آریا1395/07/25ارقام نگر آریاتدبیرگران شاخص اندیش7
کارای فارس1395/08/01کارای فارسامین مشهود پارس8
بهنود حساب1395/12/01بهنود حسابفرازمند9
رازدار  1395/12/05رازدارمتین خردمند10
آرمان آروین پارس1395/12/15آروین ارقام پارسآرمان راه برد11
 حساب گستر پویا1396/04/24حساب گستر پویاآیین محاسبان امین12
 حساب گستر پویا1396/04/24حساب گستر پویاآیین ارقام13
فریوران1396/04/31فریورانراهبرد پیام 14
هژیران1396/05/31هژیرانآب دیده محاسبان امین15
آزمون پرداز ایران مشهود1394/10/01آزمون پرداز ایران مشهوداندیشگران پویا16
سامان پندار1396/11/07سامان پندارآبان حساب17
هوشیار ممیز1396/11/09هوشیار ممیزرهنمودگران کاردان18
رهنمود ارقام پارس1396/11/28رهنمود ارقام پارسآروین حساب رسا19
احراز ارقام 1396/11/01احراز ارقام ایمان پردازش اعداد20
آتیه اندیش نمودگر1397/02/04آتیه اندیش ارقامنمودگر روش21
راده 1397/04/10رادهتدبیر امید خاورمیانه22
مهرگان تراز و همکاران1397/05/01مهرگان تراز و همکارانآرنیکا ارقام پارس23
رازدار1397/08/12رازدارمدبران مستقل24
آئین محاسب و همکاران1397/09/12آئین محاسب و همکارانرایان بهروش پارس25
بصیر محاسب توس1397/12/01بصیر محاسب توسمهرگان تراز و همکاران26
فراز مشاور دیلمی پور1398/02/07فراز مشاوردیلمی پور و همکاران27
هدف نوین نگر1399/03/10هدف همکاراننوین نگر مانا28

جدول دو
مؤسسات منفک از ادغام 

نام مؤسسه پس از ادغامتاریخ خروج از ادغام مؤسسه ی حسابرسی منفک از ادغاممؤسسه ی حسابرسی پس از ادغامردیف
آزمون پرداز ایران مشهود1398/08/02آزمون پردازایران مشهود1
بصیر محاسب توس1398/09/21بصیر محاسب توسمهرگان تراز و همکاران2
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در فهرســت مؤسسات حسابرسی معتمد 
بورس و اوراق بهادار:   

مؤسســات  از  بســیاری  متاســفانه 
حسابرسی صرفاً به منظور جلوگیری از از 
دست دادن قراردادهای خدمات حرفه ای 
خود و حفــظ و یا باالتر بــردن رتبه ی 
خود در فهرســت مؤسسات حسابرسی 
معتمد ســازمان بــورس واوراق بهادار، 
اقدام به ادغــام می کنند که حاصل آن، 
منتج به  ترکیبی صــوری و همان گونه 
که در مقدمه ی این مقاله بیان گردید به 
رویکردی دور از تعریف واقعی آن است. 
5-4- اســتفاده از فناوری انفورماتیک 

مؤسسات ادغام شونده:
یکی از دالیل ادغام را می توان استفاده 
از ابزار نرم افزارهای انفورماتیک مؤسسات 
رهرو در این راستا دانست. معموالً ادغام 
دراین مؤسسات، راه رفته ی آن ها را برای 
مؤسسات ادغام شونده کوتاه تر می کند. 

5- مراحل ادغام مؤسسات حسابرسی  
مؤسســات  کــه  را  مــواردی  اهــم 
حسابرسی در انجام مراحل ادغام باید در 
برنامه ی کاری خود لحاظ دارند به شرح 

زیر می توان برشمرد: 
1-5- تنظیم اساسنامه ای مناسب که 
ضوابط، روابط، تفکیک مســئولیت های 
بین شــرکا را پــس ازشــروع ادغام و 
همچنین پس از منفک شــدن احتمالی 

از ادغام را مشخص و تعریف کند.
2-5- تنظیم جدول حقوق و مزایای 
کارکنان و مدیران مؤسسات ادغام شونده 
در جهــت یکنواختی حقــوق و مزایای 

آن ها پس از ادغام.  
3-5- تعییــن نوع طبقه ی شــرکا و 

درصد مالکیت آن ها پس از ادغام.
این موضوع یکــی از مهم ترین نکات 
ادغام بشــمار می آید. در این خصوص، 
یکــی از روش هــای متمایــز از ســایر 
روش ها این است که  شرکای مؤسسه ی 
ادغام شده به ســه گروه تقسیم به شرح 

زیرتقسیم می شوند: 
الف( شــرکای گروه اول: که در واقع 
شرکای مؤســس و مسئول تأمین منابع 

اولیه و ســرمایه ی در گردش در جهت 
ادامه ی فعالیت مؤسســه می باشند. این 
گروه مســئولیت راهبردی و تصمیمات 
اصلی مؤسسه پس از ادغام را نیز برعهده 

دارند. 
ب( شــرکای گروه دوم: این دسته از 
شــرکا از اهمیت ویژه ای برای شــرکای 
گروه اول برخوردار هســتند و به میزان 
سهم الشرکه شان در سود و زیان مؤسسه 

نیز شریک خواهند بود. 
ج( شــرکای گروه سوم: در واقع صرفاً 

شرکای حقوق بگیر مؤسسه هستند. 
گفتنی اســت که شرکای گروه دوم و 
سوم هنگام ورود سهمی از بابت سرقفلی 
یــا »موجود«  به مؤسســه ی »جدید« 
پرداخــت نمی کننــد و لــذا در زمــان 
خــروج نیز وجهی از ایــن بابت دریافت 

نخواهندکرد. 
از دیگــر مطلب مهم دراین قســمت 
این اســت که در بــدو ورود باید میزان 
سهم الشرکه ی هر یک از شرکا به وضوح 
و به تفکیک مشــخص و در اساسنامه ی 

مؤسسه  درج گردد. 
بازخرید  بازنشســتگی،  4-5- حقوق 
شــرکا و حقوق ناشــی از فوت شرکا در 
اساســنامه ی مؤسســه ی »جدیــد« یا 

»موجود«:
بایــد به وضــوح در خصــوص حقوق 
بازنشســتگی و نحوه ی بازخرید شرکا و 
همچنین حقوق و مزایای تعلق گرفته به 
وراث شرکای فوت شده تدابیرالزم اتخاذ 

و در اساسنامه ادغام قید گردد. 
قانونــی  الزامــات  رعایــت   -5-5
درخصــوص قانون مالیات ها و ســازمان 

تأمین اجتماعی 
1-5-5- در ادغــام بایــد بــه موارد 
مندرج در ماده ی 111 قانون مالیات های 
ماده ی  اجرایی  آیین نامه ی  و  مســتقیم 
مذکــور در مؤسســه ی »جدیــد« یــا 

»موجود« توجه کافی بعمل آید. 
 2-5-5- در انتقال کارهای در جریان 
مؤسســات مــورد ادغام به مؤسســه ی 
»جدید« یا »موجود« باید حتی المقدور 

نام مجــری قراردادهــای منعقده به نام 
مؤسســه ی »جدید« یا »موجود« تغییر 
یابد تا در رعایت مفاد ماده ی 38 قانون 
اجتماعی و بخشــنامه ی »14  تأمیــن 
جدید درآمد« برای مؤسسه ی »جدید« 

یا »موجود« مشکلی پیش نیاید. 
3-5-5- بدیهی اســت کــه از زمان 
ترکیب باید به این موضوع توجه داشت 
که هر گونه آثــار بدهی های احتمالی و 
یا قطعی از بابت مالیات و بیمه و ســایر 
بدهی هــا، به مؤسســات قبــل ازادغام 
مربــوط خواهد بود و ایــن موضوع باید 
به نحو مقتضی در توافقنامه طرفین قید 

گردد. 
6-5- تنظیــم و اتخــاذ روش هــای  
مناســب در جریان عملیات حسابرسی 

مؤسسات ادغام شونده: 
طرح کلــی حسابرســی، برنامه ریزی 
انجام کار و ترکیب تیم های حسابرســی 
بایــد به گونه ای طراحــی  گردد که در 
نظر شرکت های مورد رسیدگی که قباًل 
توسط مؤسسه ی حسابرسی قبل از ادغام 
رسیدگی می شد اثرات منفی ایجاد نکند. 
7-5- چارچوب و دســتورالعمل های 
درمؤسســات  اســتخدامی  و  اجرایــی 
ادغام شونده باید در شرایطی متناسب و 
همخوان بــوده و در نهایت از یکنواختی 
الزم در کلیه ی سطوح برخوردار شوند. 

6. عوامل قابــل تأمل در انتخاب 
مؤسسات حسابرسی برای ادغام: 

برای این که مؤسسات حسابرسی مورد 
ادغام دچار مشــکالت ناشی از عوارض 
ادغام نگردند الزم اســت موارد زیر را در 
خصوص انتخاب مؤسسه مناسب رعایت 

کنند: 
1-6- وجــوه مشــترک اخالقــی و 
اندازه ی توان کاری هر یک از مؤسسات 

مورد ادغام باید به هم نزدیک باشد. 
2-6- ظرفیت کاری مؤسسات ترجیحاً 

باید در حد و اندازه ی یکدیگر باشد. 
3-6- دورنمــای فعالیت مؤسســات 
مورد ادغام باید به گونه ای روشن بیانگر 

تداوم فعالیت آن ها برای آینده باشد. 
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7. عوامل شکست درادغام ها: 
1-7- عــدم تنظیــم اساســنامه ای 
مناســب که ضوابط، روابــط و تفکیک 
مسئولیت های بین شرکا را پس ازشروع 
ادغام و همچنین پس از منفک شــدن 

احتمالی ازهم مشخص و تعریف کند.
2-7- عدم تمایل شــرکای مؤسسات 
ادغام شونده در جهت انطباق با روش های 
جدیــد تدوین شــده برای مؤسســه ی 

»جدید« یا »موجود«.
3-7- عــدم تصمیم  گیــری و اتخاذ 
استراتژی مناســب قبل از نهایی شدن 
مراحــل ادغــام درجهــت تغییــر نام 
مؤسســات ادغام شونده به نام مؤسسه ی 

جدید و معرفی آن به بازار.
و  روش هــا  انطبــاق  عــدم   -7-4
دســتورالعمل های اجرایی و استخدامی 
مؤسســات ادغام شــونده بــا یکدیگر و 
عدم تغییر آن در مؤسســه ی »جدید«یا 

»موجود«.
5-7- شتاب زدگی در ایجاد تغییرات 
پس از ادغام نسبت به امورات عملیاتی، 
جــاری و حفظ مشــتریان کــه موجب 
از دســت دادن قراردادهــا، و کارکنان 

مؤسسات خواهد شد.  
انتخاب ناهمگون مؤسسات  6-7- در 
ادغام شــونده، ممکــن اســت برخی از 
شــرکا یا کارکنان به دلیل بازنشستگی 
یا جابه جایی در ســمت ها، باعث ایجاد 
خالئی محسوس در مؤسسه ی »جدید« 
یا »موجود« گردد و عدم تعیین جایگزین 
ظرفیت های خالی باعث ایجاد مشکالتی 

برای مؤسسات ادغام شده خواهد شد. 
عدم اعتــدال  و  ناهماهنگــی   -7-7
در تغییرات احتمالی حقــوق و مزایای 
کارکنــان پــس از ادغام ممکن اســت 

موجب ناخشــنودی وخروج کارکنان و 
ایجاد مشــکالت اساسی برای مؤسسات 

ادغام شده گردد. 
8-7- عدم همــکاری الزم در جهت 
تأمیــن منابع کافی توســط شــرکای 
به منظــور  ادغام شــونده،  مؤسســات 
فنــاوری،  سیســتم های  به روزرســانی 
سرمایه ی در گردش و آموزش به منظور 
یــا  مؤسســه ی »جدیــد«  پیشــرفت 

»موجود«. 
9-7- عدم برنامه ریزی مؤثر و مدبرانه 

در امــر ادغام و عدم تدبیر مناســب در 
روش هایی  و  دســتورالعمل ها  تهیــه ی 

اجرایی مشترک.
مناســب  برنامه ریزی  عــدم   -7-10
در خصوص زمان بنــدی اعالم و آگاهی 
تغییــرات انجام شــده و ماحصل آن در 

مؤسسه ی »جدید« یا »موجود«.

ارشد  مدیران  ضعیف  ارتباط   -7-11
اعــم از واحد اجرایی، عملیات و اداری با 

کارکنان حاصل از ترکیب.
12-7- انجــام ادغام نه به صورت یک 
رویکرد واقعی بلکه به شــکلی صوری و 

حاصل ترکیبی از شرکای جزیره ای 
8- کالم آخر

هیــچ نعمتی چون آرامــش و وجود 
محیطــی آرام و صمیمــی نمی توانــد 
انسان را درمســیری هموار و در جهت 
اهدافی ایــده آل به حرکت درآورد، لذا از 

جامعه ی حرفه ای خوب و ارزشــمندمان 
این انتظار می رودکه در مســیر ادغام، با 
برنامه ریزی مناســب و در جهت قالبی 
واحد و مشترک، این مهم راپیش گیرند، 
باشــد که بارعایت مطالب فوق در جهت 
اعتــالی جامعــه ی حرفــه ای گام های 

مؤثری برداشته شود. 
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