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اظهارنظر در مورد تداوم فعالیت و حقالزحمه حسابرسی
حسین فرهادپور ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم
ابوالفضل تقیزاده تكیه ،دانشگاه عالمه طباطبایی
چكیده -هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اظهارنظر در مورد تداوم فعالیت و حقالزحمه حسابرسی است.
جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و براساس شرایط در نظر
گرفته شده برای انتخاب نمونه 125 ،شرکت در طی دوره زمانی  ،13۹7 -13۹3انتخاب و اطالعات آنها جمع-
آوری و آزمون گردیده است؛ بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات از تحلیل همبستگی به کمک رگرسیون چندگانه
استفاده شده است .متغیر وابسته از طریق لگاریتم طبیعی حقالزحمههای حسابرس که در صورتهای مالی اعالم
میشود ،محاسبه میگـردد .در این پژوهش مالک برای تداوم فعالیت شرکتهـا ،گزارش حسابرس مستقل
میباشد .اگـر به دلیل ابهام در تداوم فعالیت گزارش حسابرس مشروط شده باشد عدد یک و در غیر اینصورت
عدد صفر خواهد بود .یافتههای حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که بین اظهارنظر در مورد تداوم فعالیت و
حقالزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :حسابرس ،اظهارنظر در مورد تداوم فعالیت ،حقالزحمه حسابرسی
 .1مقدمه
سالیان متمادی است کـه حسابرسان مستقل خدمات حسابرسی و اطمینانبخشی خود را در ازای مبالغ معین انجام
میدهند ،با این حال رسواییهایی که در خصوص شرکتهای انرون ،ورلدکام و دیگر شرکتها رخ داده ،باعث
شده است کـه رفتار اقتصادی حسابرسان مورد توجه و نظارت خاص قرار گیرد .این توجه تا جایی بود که محققان
را به این نتیجه رساند که در جهت تعیین عوامل مؤثر بر حقالزحمه حسابرسی و نیز تعیین الگوی خاص برای
مبالغ حقالزحمه باشند .پاسخگویی به عموم ،الزمه عملی کردن فرآیند دموکراسی است ،اما یکی از ابزارهای
اصلی پاسخگویی در عرصه فعالیتهای اقتصادی ،حسابرسی و حسابدهی است .در واقع ،حسابرسی و حسابدهی
در بعد نظارتی هر سیستمی جای دارد و به شکلی گسترده از باالترین سطح اداره کشور تا کوچکترین واحد
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تجاری کاربرد دارد ،زیرا هر سیستمی برای تداوم خود به نظارت و بازخورد نیاز دارد (درخشی و همکاران،
.)13۹4
با افزایش منابع در اختیار مدیریت ،میزان افراد ذینفع در ارتباط با شرکت نیز افزایش مییابد که پیامد چنین
شرایطی بروز تضاد منافع است .در نتیجه تضاد منافع ،افراد ذینفع برای همسو ساختن منافع سایرین با خود یا به
حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینه (هزینه نمایندگی) شوند .مدیری که در کانون این
تضاد منافع قرار دارد ،با ارائه اطالعات مالی شرکت سعی میکند تا این هزینه را کاهش دهد اما به علت اختیارات
مدیریت ،نیاز به نظارت بر عملکرد مدیر ،قضاوت کارشناسانه حسابرس مستقل را مطرح میکند (فوستر و
شاستری .)2016 ،1برای استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی بهعنوان حقالزحمه خدمات حسابرسی پرداخت
شود .این مبلغ توسط حسابرس و با توجه به ارزیابی وی از حجم و ریسک حسابرسی تعیین میگردد (منصوری
سرنجیانه و تنانی.)13۹2 ،
هر چقدر حقالزحمه پرداختی افزایش یابد ،ممکن است سعی و تالش حسابرس نیز افزایش یابد و به تبع آن،
کیفیت باال رود .در نتیجه بازار نسبت به کیفیت باالی اطالعات ،عکسالعمل مثبت نشان میدهد .در عوض
ممکن است ،حقالزحمههای باالی حسابرسان ،آنها را از لحاظ اقتصادی به صاحبکاران وابسته سازد .چنین
وابستگی موجب عدم استقالل حسابرس میشود و این سبب میشود که صاحبکاران به اطالعات شرکت اتکا
نکنند و نتیجه چنین عملی ،عکسالعمل منفی بازار نسبت به کیفیت پایین اطالعات است (موسوی و داروغه
حضرتی.)13۹0 ،
تداوم فعالیت و ورشکستگی دو روی یک سکهاند و سهامداران یک شرکت همواره قیمت سهام را تحت
تاثیر هر کدام از این دو احتمال برآورد میکنند؛ بهطوری که اگر شرکت در معرض ورشکستگی قرار داشته
باشد ،قیمت سهام آن با کاهش مواجه میگردد و در صورتی که نشانههایی برای تداوم فعالیت آن دیده شود،
قیمت سهام آن افزایش مییابد (فوستر و شاستری.)2016 ،2
طبق تعریف ولک 3و همکاران ( ،)2007در صورتی که شواهد متضادی در دسترس نباشد ،فرض تداوم
فعالیت بیانگر این است که شرکت فعالیتهای خود را بهطور نامحدود ادامه خواهد داد .در نتیجه ،گزارش ارزش
داراییها و حقوق صاحبان سهام بر اساس شرایط عادی در زمان انحالل شرکت مغایر با این فرض بدیهی است.
1
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اگرچه اوضاع و احوال فعالیتهای اقتصادی دائماً تغییر میکند اما فرض میشود که هر واحد انتفاعی قادر است
خود را با تغییر شرایط به نحوی وفق دهد که طرحها و برنامههای موجود را اجرا ،از داراییها برای مقاصدی که
تحصیل شدهاند استفاده و تعهدات خود را به موقع ایفا کند .بنابراین چنانچه شواهدی معتبر برای پیشبینی توقف
تمام یا بخش عمدهای از فعالیت یک واحد انتفاعی در دست نباشد ،حسابداری و گزارشگری مالی با فرض
تداوم فعالیت واحدهای انتفاعی انجام میشود (شورورزی و همکاران.)13۹0 ،
طبق استانداردهای حسابداری ایران ،مدیریت در زمان تهیه صورتهای مالی ،باید توان ادامه فعالیت واحد
تجاری را ارزیابی کند .از طرفی از آنجا که فرض تداوم فعالیت ،یک اصل بنیادی در تهیه صورتهای مالی
است ،حسابرس نیز در جریان برنامهریزی و اجرای روشهای حسابرسی و ارزیابی نتایج حاصل از آن باید مناسب
بودن استفاده مدیریت را از فرض تداوم فعالیت در تهیه صورتهای مالی بررسی کند (مرادزاده فرد و صیادی،
.)13۹1
آشنایی با عوامل موثر بر حقالزحمههای حسابرسی هم برای حسابرسان ،هم صاحبکاران آنها و هم اشخاصی
اهمیت دارد که سیاستگذاری و قانونمندی در حرفه حسابرسی را دنبال میکنند .تعیین عوامل موثر بر هزینه
حسابرسی به صاحبکار نیز کمک میکند منافع این خدمت را بهتر درک کند و بداند این هزینه را به خاطر چه
چیزی متحمل می شود .بدیهی است آگاهی از این مسئله ،موجب تسریع و تسهیل کار حسابرسی شده و به دلیل
مشارکت صاحبکار ،حسابرسی با کیفیت باالتری انجام خواهد گرفت (گیست.)1۹۹2 ،1
شواهد نشان میدهد که با تشکیل جامعه حسابداران رسمی و خصوصی شدن حسابرسی ،رقابت در بازار
حسابرسی بیشتر شده و این موضوع منجر به افزایش تغییر حسابرس و افزایش اظهارنظر تعدیل نشده (مقبول) شده
است.
این موضوع این نگرانی را بهوجود آورده است که خصوصیسازی حسابرسی ،استقالل حسابرس را کاهش
و باعث ظهور پدیده گزینش اظهارنظر شود .اگر هدف حسابرسی را ارتقای سودمندی اطالعات صورتهای
مالی برای تصمیمگیری استفادهکنندگان فرض کنیم ،در آن صورت ظهور پدیده گزینش اظهارنظر ،میتواند
تنزل اعتبار و حیثیت حرفه حسابرسی را به همراه داشته باشد .اگر حسابرس نتواند نقش خود را در اعتباربخشی
به صورتهای مالی به درستی ایفاء نماید ،در آن صورت حسابرس وظیفه خود را در رفع تضاد میان منافع استفاده
کنندگان اطالعات بهویژه سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه و تهیهکنندگان اطالعات ،عمل ننموده است .موضوع
Gist
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رقابت در حرفه حسابرسی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است .شواهد و پژوهشهای قبلی نشان میدهند
که میان حقالزحمه حسابرس و نوع اظهارنظر حسابرس در مورد تداوم فعالیت رابطهای مستقیم وجود دارد (فوستر
و شاستری.)2016 ،
 .2پیشینه پژوهش
 .2-1پژوهشهای داخلی
داودینیا ( )13۹5به بررسی تاثیر حقالزحمه حسابرسی بر ریسک سرمایهگذاری پرداختند .نتایج تحقیق نشان
داد که حقالزحمه حسابرسی تاثیر منفی و معناداری بر ریسک سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران دارد.
خدادادی و همکاران ( )13۹5به بررسی عدم قطعیت مدیریت و حقالزحمه حسابرسی پرداختند .یافتههای
پژوهش بیانگر این است که اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس ،تاثیر مثبت و معناداری بر رابطه
بین عدم قطعیت مدیریت و حق الزحمه حسابرسی دارند .افزون بر این ،نتایج پژوهش نشان داد که در صورت
زیانده بودن شرکت قبل از سال تغییر مدیرعامل ،ارتباط مثبت بین عدم قطعیت مدیریت و حقالزحمه حسابرسی،
برجستهتر است .به طورکلی ،نتایج نشاندهنده این است که حسابرسان تالشهای حسابرسی (منعکسکننده حق-
الزحمه حسابرسی) را برای رسیدگی به ریسک مرتبط با عدم قطعیت مدیریت ،افزایش میدهند.
الری دشت بیاض و اورادی ( )13۹5به بررسی ویژگیهای کمیته حسابرسی و حقالزحمه حسابرسی
پرداختند .نتایج پژوهش نشان میدهد که تخصص مالی و استقالل کمیته حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری با
حق الزحمه حسابرسی دارند .ولی ارتباط معناداری بین اندازه کمیته حسابرسی و حقالزحمه حسابرسی مشاهده
نشد .همچنین ،در ارتباط با متغیرهای کنترلی استفاده شده در این پژوهش ،یافتهها نشان از ارتباط مثبت و معنادار
بین اهرم مالی ،نسبت حسابهای دریافتنی و موجودی کاال ،اندازه موسسه حسابرسی و تعداد جلسات هیئت
مدیره با حقالزحمه حسابرسی دارد.
حساسیگانه و همکاران ( )13۹5به بررسی تاثیر گردش اجباری موسسههای حسابرسی بر حقالزحمه
حسابرسی و رقابت در بازار حسابرسی پرداختند .نتایج پژوهش نشان میدهد حقالزحمه حسابرسی مستقل،
بهموجب گردش اجباری افزایش مییابد و این افزایش بیش از افزایش معمول در گردش اختیاری حسابرسان
است و به شرکتها هزینه اضافی تحمیل میکند .پس از وضع الزامات یاد شده ،تفاوت شایان توجهی در سهم
از بازار موسسههای حسابرسی با کیفیت باال و پایین مشاهده نشد.
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سعیدیسوق و اقبالی ( )13۹5به بررسی تاثیر ساختار مالکیت شرکت و اندازه موسسه حسابرسی بر حقالزحمه
حسابرسی پرداختند .یافتههای تحقیق حاکی از تأثیر منفی میزان مالکیت نهادی بر دستمزد حسابرسی و همچنین
تاثیر منفی مالکیت دولتی بر حقالزحمه حسابرسان کوچک است.
سجادی و همکاران ( )13۹4به بررسی رابطه بین حقالزحمه حسابرسی و پاداش هیئتمدیره پرداختند .نتایج
حاکی از این است بین حقالزحمه حسابرسی و پاداش هیئتمدیره رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .افزایش
پاداش پرداختی به مدیران به علت افزایش پیچیدگیها و عملیات شرکت است که نیازمند حسابرسی با کیفیت
باالتر و در نتیجه حقالزحمه پرداختی باالتری نیز میباشد.
نعمتی و همکاران ( )13۹4به بررسی میزان ارتباط بین تداوم فعالیت واحد تجاری با میانگین موزون هزینه
سرمایه ( )WACCپرداختند .نتایج حاصل از تحقیق نشانگر آن است که تداوم فعالیت واحدتجاری همبستگی
قوی و منفی با هزینه سرمایه آن دارد و با اطمینان  %۹۹معنادار است .یعنی با افزایش شاخص تداوم فعالیت ،هزینه
سرمایه کاهش مییابد .همچنین هزینه سرمایه با نسبت رشد رابطه مثبت و معناداری دارد و نوع صنعت بر هزینه
سرمایه موثر است.
خانی زالن و همکاران ( )13۹4به بررسی تأثیر عدم هموارسازی و قابلیت پیشبینی سود بر تداوم فعالیت
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج بهدست آمده حاکی از عدم رابطه
معناداری بین عدم هموارسازی و قابلیت پیشبینی سود بر تداوم فعالیتهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران میباشد.
متینفرد و خسروانی ( )13۹3به بررسی تاثیر حقالزحمه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی پرداختند .نتایج نشان
میدهد بین کیفیت حسابرسی با حقالزحمه حسابرسی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
رابطه مستقیم و معنیداری دارد و بین کیفیت حسابرسی و اندازه شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.
 .2-2پژوهشهای خارجی
فوستر و شاستری )2016( 1به بررسی رابطه بین اظهارنظر در مورد تداوم فعالیت واحد تجاری و حقالزحمه
حسابرس پرداختند .نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین دو متغیر دارد؛ بدین صورت که هرچه
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تداوم فعالیت کاهش یابد حقالزحمه حسابرسی کاهش و هرچه فعالیتهای واحد تجاری تداوم بیشتری داشته
باشد حقالزحمه حسابرسی افزایش مییابد.
اسکات 1و همکاران ( )2015به بررسی رابطه بیش اعتمادی مدیران و حقالزحمه حسابرسی پرداختند .نتایج
حاصل از پژوهش آنان بدین صورت بود که رابطه میان بیشاعتمادی مدیران و حقالزحمه حسابرسی منفی بوده
بدین معنی که با افزایش بیش اعتمادی میزان حقالزحمه کاهش و با کاهش بیش اعتمادی مدیران ،میزان حق-
الزحمه افزایش مییابد.
ویلیرز 2و همکاران ( )2014چسبندگی حقالزحمه حسابرسی را در فاصله بین سالهای  2000الی  2008در
ایاالت متحده بررسی کردند .نتایج تحقیق آنها حاکی از چسبنده بودن حقالزحمه حسابرسی بوده است .در
ضمن ،آنها نشان دادند که صاحبکاران در مقابل افزایش در حقالزحمه حسابرسی به تصور افزایش کیفیت
حسابرسی ،واکنش کمتری نشان میدهند و افزایش در حقالزحمه حسابرسی را پذیرا هستند.
کارسون 3و همکاران ( ) 2013به بررسی تداوم فعالیت در شرایط نااطمینانی پرداختند .نتایج حاکی از رابطه
منفی میان تداوم فعایت و نااطمینانی بود .واحدهای تجاری تداوم فعالیت کمتری در زمان ابهامبرانگیز دارند و
هر چه ابهام کمتر شود میزان تداوم فعالیت نیز افزوده میشود.
خان و سوبرامانیام ( )2012رابطه مالکیت خانوادگی را با حقالزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس در
شرکتهای استرالیایی بررسی کردند .طبق نتایج آنها شرکتهای خانوادگی حقالزحمه بیشتری نسبت به
شرکتهای غیرخانوادگی میپردازند .همچنین درصد مالکیت خانوادگی با حقالزحمه حسابرسی باالتر مرتبط
است .نتایج آنها همچنین آشکار کرد که در مقایسه با شرکتهای غیرخانوادگی ،شرکتهای خانوادگی به
احتمال بیشتری سازمانهای بزرگ حسابرسی را انتخاب میکنند و حقالزحمه حسابرسی بیشتری به موسسههای
بزرگ حسابرسی نسبت به سایر موسسات حسابرسی میپردازند.
بوث 4و همکاران ( )2012رابطه بین حقالزحمه حسابرسی و مشوقهای مدیران را در صندوقهای سرمایه-
گذاری کردند و دریافتند که وقتی انگیزههای مدیریتی برای گزارشگری ضعیف باشد ،حقالزحمه حسابرسی
باالتر است .همچنین نتایج نشان داد که حرفه حسابرسی تا حدودی انگیزههای ناسازگار ایجاد شده توسط برخی

1

Scott
Villiers
3
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4
Booth
2
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مقررات سازمانی و انعقاد قراردادها را شناسایی و قیمت خدمات حسابرسی آن انگیزههای ناسازگار را منعکس
میکند.
آاللی )2011( 1رابطه بین حقالزحمه حسابرسی و اقالم تعهدی غیراختیـاری را برای  8187شرکت ،بین
سالهای  2000تا  2006بررسی کرد .نتایج تحقیق نشان داد که بین اقالم تعهدی غیراختیاری و حقالزحمه
حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین حقالزحمه حسابرسی با سودآوری شرکت رابطه منفی
دارد .شرکتها در وضعیت مالی ضعیف (زیان) انتظار دارند تا حقالزحمه حسابرسی بیشتری پرداخت کنند ،این
امر منجر به افزایش ریسک این شرکتها میشود و سودآوری کاهش مییابد.
فاتیما )2011( 2به این نتیجه رسید اقالم تعهدی تنها در صورتی حقالزحمه حسابرسی را افزایش میدهند که
باعث اقزایش سود شرکت شوند.
 .3فرضیههای پژوهش
با مرور پیشینه پژوهش مشخص می شود که تاکنون پژوهشی در زمینه رابطه بین اظهارنظر در مورد تداوم فعالیت
و حق الزحمه حسابرسی انجام نشده است .لذا در راستای پر کردن این خال پژوهشی و دستیابی به هدف پژوهش
و همچنین با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،فرضیه اصلی بهصورت زیر بیان میشود:
-

بین اظهارنظر در مورد تداوم فعالیت و حقالزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

 .4روش پژوهش
پژوهش حاضر از بعد هدف ،از نوع توصیفی و تحلیلی است ،یعنی به دنبال تعریف و بهدست آوردن اطالعات
از یک مشکل یا موضوع مشخص بوده و همچنین روابط علت و معلولی بین متغیرها و اثر متغیرها بر روی یکدیگر
مورد بررسی قرار می گیرد .از بعد فرآیند نوع پژوهش ،کمی است ،یعنی با یک نگرش عینی به گردآوری و
تحلیل دادههای کمی میپردازد .از بعد منطق ،یک پژوهش استقرایی است ،یعنی درصدد طراحی یک مدل
اقتصادسنجی بر اساس مشاهدات تجربی و گردآوری دادههای کمی است و از بعد نتیجه پژوهش ،یک پژوهش
کاربردی است ،یعنی در پی حل یک مشکل خاص است.

Alali
Fatima
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 .5روش گردآوری دادهها و اطالعات
در پژوهش حاضر برای چارچوب نظری و پیشینه موضوعی ،روش کتابخانهای استفاده شده که شامل مطالعات
کتب تخصصی ،پایاننامه ها ،مقاالت موجود در مجالت و نشریات تخصصی در زمینه پژوهش از طریق جستجو
در سایتهای اینترنتی و مراجعه به مراکز علمی و دانشگاهی بوده است .دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیه-
های پژوهش از اسناد و مدارک سازمانی استخراج شدهاند که شامل صورتهای مالی حسابرسی شده ،اطالعات
موجود در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نیز اطالعات بهدست آمده از نرمافزار رهآورد نوین هستند .برای
تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از رگرسیون چندگانه با استفاده از دادههای تلفیقی در نرمافزار Eviews

استفاده شده است.
 .6جامعه و نمونه آماری پژوهش
جامعه آماری پژوهش ،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند .انتخاب نمونه براساس
غربالگری و با توجه به شرایط زیر انجام شده است:
 -1تا پایان سال  13۹2در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
 -2بهمنظور افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه باشد.
 -3شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگر مالی و لیزینگ نباشند.
 -4در دوره زمانی  13۹3تا  ،13۹7تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
 -5مبلغ حقالزحمه حسابرسی در صورتهای مالی افشاء شده باشد.
در نهایت ،با توجه به شرایط فوق ،دادههای  125شرکت بورسی در بازه زمانی  5سال بررسی شدند.
 .7مدلها و متغیرهای پژوهش
برای بررسی فرضیه پژوهش به ترتیب از مدلهای رگرسیونی چندگانه زیر استفاده میشود:
Log Audit Feesi.t= β0+ β1. Going Concerni.t+ β2. Sizei.t+ β3. ROAi.t+ β4. Levi.t
+ β5. Working Capitali.t+ β6. Auditi.t+ β7. Audit Changei.t+ β8. Total Feesi.t
+ β9. Nonaudit Feesi.t+ β10. Tier-2i.t + β11. Internal Controli.t +ɛi.t

مدل ()1
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 .7-1متغیر وابسته
در تحقیق حاضر حقالزحمه حسابرسی بهعنوان متغیر وابسته تحقیق بهحساب میآید .متغیر وابسته از طریق
لگاریتم طبیعی حقالزحمههای حسابرس که در صورتهای مالی اعالم میشود ،محاسبه میگردد .حقالزحمه
خدمات حسابرسی را از صورتهای مالی شرکتها استخراج خواهند شد .علت استفاده از لگاریتم طبیعی در
محاسبه حقالزحمه حسابرس ،همگن کردن حقالزحمه شرکتهای بزرگ و کوچک میباشد (فوستر و
شاستری.)2016 ،
 .7-2متغیر مستقل
در تهیه صورتهای مالی ،فرض بر این است که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده قابل پیشبینی ،معموالً
دورهای تا یک سال پس از پایان دوره مالی ،ادامه یابد ،مگر خالف آن تصریح شود .بنابراین ،داراییها و بدهیها
بر مبنای توانایی واحد مورد رسیدگی در بازیافت داراییها و تسویه بدهیها در جریان عادی فعالیتهای تجاری،
شناسایی و ثبت میشود .در صورت نبود فرض تداوم فعالیت ،واحد مورد رسیدگی ممکن است قادر به بازیافت
داراییها به مبلغ ثبت شده نباشد و تغییراتی در مبالغ سر رسید بازپرداخت بدهیها ضر ورت یابد .در نتیجه ممکن
است تعدیل مبالغ و تغییر طبقهبندی داراییها و بدهیها در صورتهای مالی ،ضروری شود.
در این تحقیق مالک برای تداوم فعالیت شرکتها ،گزارش حسابرس مستقل میباشد .اگـر به دلیل ابهام در
تداوم فعالیت گزارش حسابرس مشروط شده باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر خواهد بود (مرادی
و همکاران.)13۹3 ،
 .7-3متغیرهای کنترل
 .1اندازه شرکت ( :)Sizeاز طریق لگاریتم طبیعی مجموع داراییهای شرکت در پایان دوره حاصل میشود.
 .2نرخ بازده داراییها ( :)ROAنرخ بازگشت داراییها با سود قبل از بهره و مالیات تقسیم بر کل داراییهـا
اندازهگیری میشود.
 .3اهرم مالی ( :)Levاز طریق محاسبه نسبت بدهیها به داراییهای شرکت در پایان دوره بهدست میآید.
 .4سرمایه در گردش ( :)Working Capitalاین معیار از طریق محاسبه لگاریتم سرمایه در گردش شرکت (دارایی
جاری منهای بدهی جاری شرکت محاسبه میشود.
1۹
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 .5نوع حسابرس ( :)Auditنوع حسابرس یک متغیر مجازی است بدینصورت که اگر حسابرس واحد تجاری،
سازمان حسابرسی باشد عدد یک و در صورت استفاده از سایر حسابرسان جامعه حسابداران رسمی ،عدد صفر
تعلق خواهد گرفت.
 .6تغییر حسابرس ( :)Audit Changeدر صورتی که حسابرس شرکت در سال  tتغییر کرده باشد عدد یک و در
صورتی که حسابرس سال قبل باشد عدد صفر به خود خواهد گرفت.
 .7هزینههای کلی دستمزد ( :)Total Feesاین معیار از محاسبه لگاریتم مجموع هزینههای دستمزدی بهدست میآید
که شرکت پرداخت میکند.
 .8دستمزدهای غیرحسابرسی ( :)Nonaudit Feesاین معیار از طریق محاسبه لگاریتم دستمزدهایی که شرکت به غیر
از هزینههای دستمزد حسابرسان پرداخت میکند بهدست میآید.
 .9حسابرس دوم ( :)Tier-2در صورتیکه در سال  tحسابرس شرکت ،حسابرس نخستین باشد عدد صفر و در
صورتیکه حسابرس نخستین نباشد عدد یک به خود خواهد گرفت.
 .10حسابرس داخلی ( :)Internal Controlدر صورتیکه شرکت حسابرس داخلی داشته باشد عدد یک و در
صورتی که حسابرس داخلی نداشته باشد عدد صفر خواهد شد.
 .8یافتههای پژوهش
جدول ( ،)1آمار توصیفی متغیر وابسته و متغیرهای مستقل و کنترلی مدلهای اصلی مرتبط با فرضیههای پژوهش
را نشان میدهد .تعداد مشاهدات مورد بررسی برای برآورد مدل پژوهش  625مشاهده از  125شرکت است.
جدول  :1آمار توصیفی متغیرهای مدل پژوهش
متغیرهای پژوهش

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

حقالزحمه حسابرسی

2.684

2.65۹

4.۹01

1.27۹

0.450

اظهارنظر در تداوم فعالیت

0.0۹۹

0.000

1.000

0.000

0.2۹۹

اندازه شرکت

5.۹16

5.855

8.07۹

4.388

0.646

نزخ بازده داراییها

0.244

0.10۹

73.727

-0.43۹

2.۹48

اهرم مالی

0.671

0.655

2.755

0.0۹6

0.26۹

سرمایه در گردش

1.475

0.000

6.883

0.000

2.2۹5
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نوع حسابرس

0.308

0.000

1.000

0.000

0.462

تغییر حسابرس

0.668

1.000

1.000

0.000

0.471

هزینههای کلی دستمزد

2.773

2.761

4.۹۹8

1.27۹

0.461

دستمزدهای غیرحسابرسی

1.۹57

2.04

4.2۹۹

0.000

0.6۹1

حسابرس دوم

0.308

0.000

1.000

0.000

0.462

حسابرس داخلی

0.704

1.000

1.000

0.000

0.456

نکته مهمی که از مقایسه میانگین و میانه میتوان استنباط نمود ،موضوع نرمال بودن دادههاست .نزدیک بودن
مقادیر میانه و میانگین به معنی نرمال بودن دادههای متغیرهاست .با مشاهده اطالعات باال مشخص میشود که
دادهها از یک توزیع نرمال برخوردارند .در یک جامعه آماری با توزیع نرمال فرض میشود که ارقام به نحوی
سیستماتیک و با الگویی یکنواخت در اطراف میانگین توزیع شدهاند و احتمال قرار گرفتن یک مقدار معین در
اطراف میانگین مساوی است (رهنمای رودپشتی؛ .)1388
از آنجا که مدلهای پنل دیتا تلفیق دادههای سری زمانی و مقطعی است و نمونه مورد بررسی در اینگونه
مدلها بزرگ خواهد بود میتوان فرض نرمال بودن را نادیده گرفت و بهعبارت دیگر زمانیکه اندازه نمونه به
اندازه کافی بزرگ باشد ،انحراف از فرض نرمال بودن معموالً بیاهمیت و پیامدهای آن ناچیز است .در شرایط
مذکور ،با توجه به قضیه حد مرکزی میتوان دریافت که حتی اگر باقیماندهها نرمال نباشند ،آمارههای آزمون
بهطور مجانبی از توزیع نرمال پیروی میکنند ،بدون تورش هستند و از کارآیی برخوردارند .لذا با توجه به این
مطالب میتوان فرض نرمال بودن جمله خطا را نادیده گرفت (سوری.)13۹2 ،
 .8-1آزمون ناهمسانی واریانس
در جدول  2نتایج حاصل از آزمون وایت ( )Whiteبرای آزمون معناداری ضرایب مربوط به هر متغیر مستقل
در الگوی لوجیت و ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل ارائه شده است:
جدول  :2نتایج حاصل از آزمون وایت ()White
آماره F

معناداری آماره F

4/443

0.325
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سطح معناداری آزمون وایت ( )Whiteبیانگر آن است که ضرایب مربوط به هر متغیر معنادار است و همچنین
ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل وجود ندارد.

 .8-2آزمون همخطی
در جدول  3نتایج حاصل از آزمون همخطی بهمنظور بررسی وجود یا عدم وجود همخطی بین متغیرها ارائه
شده است:
جدول  :3نتایج حاصل از آزمون همخطی متغیرها
متغیر

آماره آزمون

سطح معنیداری VIF

تداوم فعالیت

1/38E-05

1.218

تغییر حسابرس

3/40E-06

1.302

نوع حسابرس

0/001070

3.867

کنترل داخلی

5/86E-06

2.865

اهرم مالی

4/52E-05

3.48۹

دستمزد غیرحسابرسی

6/65E-05

2.173

نرخ بازده داراییها

0/000۹46

1.210

اندازه شرکت

1/57E-06

3.081

حسابرس دوم

3/75E-06

2.858

هزینههای کلی دستمزد

0/00012۹

2.728

سرمایه در گردش

3/17E-07

2.777

از آنجا که سطح  VIFدر این مدل کمتر از  10شد؛ بنابراین در این مدل مشکل همخطی وجود ندارد.
 .8-3آزمون پایایی
در جدول  4نتایج حاصل از آزمون وایت ( )Whiteبرای آزمون معناداری ضرایب مربوط به هر متغیر مستقل
در الگوی لوجیت و ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل ارائه شده است:
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جدول  :4نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای مدلهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

آماره آزمون

لوین ،لین و چو

-56/8۹۹

سطح معناداری
0/000

همانطور که مالحظه میشود ،برای مدل پژوهش ،سطح معناداری در آزمون ریشه واحد لوین ،لین و چو
( )2002کوچکتر از  0/05است که نشاندهنده این است که متغیرها پایا هستند .در نتیجه ،شرکتهای مورد
بررسی تغییرات ساختاری نداشته و استفاده از این متغیرها در مدل باعث بهوجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود.
 .8-4آزمون فرضیه پژوهش
برای آزمون فرضیه و برآورد مدل ،ابتدا بهمنظور گزینش یکی از روشهای دادههای تابلوئی یا ترکیبی ،از
آزمون قابلیت ادغام استفاده شده است .جدول ( )5نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام( 1آزمون چاو ( Fلیمر)
استفاده شده است .در این آزمون فرضیه صفر و فرضیه مقابل نیز بهصورت زیر میباشند.
جدول  :5نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام
آماره آزمون

درجه آزادی

معناداری

1.۹47

()488 ،124

0.000

چنانچه جدول شماره  5نشان میدهد ،مقدار معناداری آماره  Fکوچکتر از  0.000است که برتری استفاده
از روش دادههای تابلویی در برابر روش دادههای ادغام شده را نشان میدهد ،بنابراین برای انتخاب یکی از
روشهای اثرات ثابت و اثرات تصادفی ،از آزمون هاسمن استفاده شده است .جدول شماره  6نتایج حاصل از
آزمون هاسمن برای مدل مربوط به فرضیه پژوهش را نشان میدهد.
جدول  :6نتایج حاصل از آزمون هاسمن
آماره آزمون

درجه آزادی

معناداری

54.554

11

0.000
Pooled
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همانطور که جدول ( )6نشان میدهد ،مقدار معناداری آماره کایمربع کوچکتر از  0.05است که
نشاندهنده مرجح بودن استفاده از روش دادههای تابلویی اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی است .بنابراین،
برای برآورد مدل مربوط به فرضیه از روش دادههای تابلویی اثرات ثابت استفاده شده است که نتایج حاصل از
برآورد مدل رگرسیون ،در جدولهای ( )7و ( )8ارائه شده است.
جدول  :7نتایج حاصل از بررسی کلی مدل
ضریب تعیین

ضریب تعیین

تعدیلشده

0.684

آماره F

معناداری آماره F

26.401

0.000

0.673

آماره
دوربین -واتسون
1.827

همانطور که در جدول ( )4مالحظه میشود ،مقدار آماره  Fو سطح معناداری مربوط به این آماره ،بیانگر
این است که مدل رگرسیون برآورد شده ،در کل معنادار است .در این مدل ،ضریب تعیین تعدیل شده برابر با
 0.684است .یعنی  68.4درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است.
همچنین ،مقدار آماره دوربین  -واتسون مدل که برابر با  1.827است ،در فاصله بین  1.5و  2.5قرار دارد و
نشاندهنده این است که بین خطاهای مدل خودهمبستگی وجود ندارد .در ادامه نتایج حاصل از بررسی ضرایب
متغیرهای مدل که در جدول ( )8ارائه شده است ،توضیح داده میشود.
جدول  :8نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل
متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

معناداری

تداوم فعالیت

0.522

0.174

2.۹84

0.002

تغییر حسابرس

-0.403

0.35۹

-2.520

0.026

نوع حسابرس

0.220

0.032

6.753

0.000

کنترل داخلی

0.001

0.003

0.544

0.586

اهرم مالی

0.005

0.007

0.738

0.460

دستمزد غیرحسابرسی

-0.117

0.012

-۹.060

0.000

نرخ بازده داراییها

-0.041

0.016

-2.524

0.011

اندازه شرکت

-0.002

0.001

-1.626

0.104

حسابرس دوم

-0.004

0.002

-2.2۹0

0.022

هزینههای کلی دستمزد

1.120

0.015

-72.250

0.000

سرمایه در گردش

-0.0005

0.0006

-0.8۹6

0.370

مقدار ثابت

-0.186

0.023

-7.۹72

0.000
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همانطور که مالحظه میشود ،ضریب مثبت متغیر مستقل مورد بررسی ،بیانگر رابطه مثبت بین اظهارنظر در
مورد تداوم فعالیت و حقالزحمه حسابرسی است .سطح معناداری مربوط به آماره  tمتغیر مستقل نیز بیانگر این
است که این رابطه از لحاظ آماری معنادار است .فرضیه پژوهش در سطح اطمینان  ۹5درصد پذیرفته میشود.
این در حالیست که سطح معناداری متغیرهای کنترلی نشاندهنده این است که نوع حسابرس و هزینههای کلی
دستمزد با حقالزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنادار دارند؛ تغییر حسابرس ،دستمزد غیرحسابرسی ،نرخ بازده
داراییها و حسابرس دوم با حقالزحمه حسابرسی رابطه منفی و معنادار دارند .درحالیکه رابطه کنترل داخلی،
اهرم مالی ،اندازه شرکت و سرمایه در گردش معنادار نشد.
 .9نتیجهگیری
این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی  -همبستگی مبتنی بر تحلیل دادههای ترکیبی است 125 .شرکت پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار نیز در طی دوره زمانی  13۹7 -13۹3به روش غربالگری بهعنوان نمونه انتخاب گردیدهاند.
مسئولیت حسابرس ،بررسی مناسب بودن استفاده مدیریت از فرض تداوم فعالیت در تهیه صورتهای مالی
و بررسی احتمال وجود ابهامهای بااهمیت یا اساسی درباره توانایی ادامه فعالیت واحد مورد رسیدگی بهعنوان
یک واحد دایر است که نیاز به افشا در صورتهای مالی دارد.
حسابرس نمیتواند رویدادها یا شرایط آتی را که ممکن است موجب توقف فعالیت واحد مورد رسیدگی
شود ،پیشبینی کند .بنابراین ،عدم اشاره به ابهام درباره تداوم فعالیت در گزارش حسابرس ،نمیتواند بهعنوان
تضمین توانایی واحد مورد رسیدگی به ادامه فعالیت محسوب گردد .حسابرس در صورت شناسایی رویدادها یا
شرایطی که بتواند تردیدی عمده درباره توانایی واحد مورد رسیدگی به ادامه فعالیت ایجاد کند باید اقدامات زیر
را بهعمل آورد.
شواهد نشان میدهد که با تشکیل جامعه حسابداران رسمی و خصوصی شدن حسابرسی ،رقابت در بازار
حسابرسی بیشتر شده و این موضوع منجر به افزایش تغییر حسابرس و افزایش اظهارنظر تعدیل نشده (مقبول) شده
است.
این موضوع این نگرانی را بهوجود آورده است که خصوصیسازی حسابرسی ،استقالل حسابرس را کاهش
و باعث ظهور پدیده گزینش اظهارنظر شود .اگر هدف حسابرسی را ارتقای سودمندی اطالعات صورتهای
مالی برای تصمیمگیری استفادهکنندگان فرض کنیم ،در آن صورت ظهور پدیده گزینش اظهارنظر ،میتواند
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تنزل اعتبار و حیثیت حرفه حسابرسی را به همراه داشته باشد .اگر حسابرس نتواند نقش خود را در اعتباربخشی
به صورتهای مالی به درستی ایفاء نماید ،در آن صورت حسابرس وظیفه خود را در رفع تضاد میان منافع
استفادهکنندگان اطالعات بهویژه سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه و تهیهکنندگان اطالعات ،عمل ننموده است.
موضوع رقابت در حرفه حسابرسی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است .شواهد و پژوهشهای قبلی نشان
میدهند که میان حقالزحمه حسابرس و نوع اظهارنظر حسابرس در مورد تداوم فعالیت رابطهای مستقیم وجود
دارد (فوستر و شاستری .)2016 ،مطالعه رابطه بین حقالزحمه حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرس بهعنوان یک
پژوهش جدید ،میتواند موجب بسط مبانی نظری مرتبط با قیمتگذاری حسابرسی در بازارهای حسابرسی
نوظهور مانند بازار حسابرسی ایران شود.
از آنجاییکه گزارش حسابرس در فرآیند تصمیمگیری استفادهکنندگان صورتهای مالی بهعنوان یکی از
اطالعات سودمند در نظر گرفته میشود .از اینرو پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که آیا منافع حسابرس
با منافع مدیر در یک راستا قرار دارد و حسابرس در مقابل صدور گزارش حسابرسی مقبول در مورد تداوم فعالیت
و همینطور درباره عملکرد مدیر ،حقالزحمه بیشتری طلب میکند یا خیر؛ که با توجه به نتایج پژوهش ،این ادعا
اثبات گردید.
ضریب مثبت متغیر مستقل مورد بررسی ،بیانگر رابطه مثبت بین اظهارنظر در مورد تداوم فعالیت و حقالزحمه
حسابرسی است .بدین معنا که هر چه اظهارنظر حسابرسان نسبت به تداوم فعالیت شرکتها افزایش یابد میزان
حق الزحمه حسابرسی افزایش و با کاهش اظهارنظر نسبت به تداوم فعالیت ،میزان حقالزحمه کاهش مییابد.
سطح معناداری مربوط به آماره  tمتغیر مستقل نیز بیانگر این است که این رابطه از لحاظ آماری معنادار است.
فرضیه پژوهش در سطح اطمینان  ۹5درصد پذیرفته میشود.
نتیجه پژوهش حاضر با پژوهش فوستر و شاستری ( )2016و کارسون و همکاران ( )2013مطابقت دارد و با
پژوهش اسکات و همکاران ( )2015مطابقت ندارد.
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