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چكيده
در خصوص تاثیر تاخیر غیرعادی گزارش حسابرس بر تجدید ارائه صورتهای مالی ،دیدگاههای متناقضی در ادبیات حسابداری
ارائه شده است .از یک سو ،چنین استدالل می شود تالش اضافی حسابرس که در قالب تاخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی
نمایان می شود ،عاملی موثر در کاهش احتمال تجدید ارائه صورتهای مالی میباشد .از سوی دیگر ،این ادعا وجود داردکه
تاخیرگزارش حسابرس لزوماً به انجام حسابرسی با کیفیتتر منجر نشده ،بلکه ممکن است به دلیل وجود مسائل گزارشگری مبهم و
عدم وجود استانداردهای صریح حسابداری بوده که این به نوبه خود احتمال عدم کشف تحریفهای بااهمیت وبه تبع آن احتمال وقوع
تجدید ارائه صورتهای مالی را افزایش میدهد .از این رو ،پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تاخیر غیرعادی گزارش حسابرس بر تجدید
ارائه صورتهای مالی آتی شرکتها میپردازد .بدین منظور ،نمونهای متشکل از 28شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
طی سالهای  9821تا  9818انتخاب گردید و فرضیههای تحقیق با استفاده از مدلهای رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرارگرفت.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که تأخیر غیرعادی گزارش حسابرس ،احتمال تجدید ارائه صورتهای مالی آتی را افزایش
میدهد .عالوه بر این ،نتایج نشان میدهدکه وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار ،اثر تأخیر غیرعادی گزارش حسابرس بر تجدید
ارائه صورتهای مالی را تشدید میکند.
واژههای كليدی :تاخیر غیرعادی گزارش حسابرس ،تجدید ارائه صورتهای مالی ،وابستگی اقتصادی حسابرس.
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 -1مقدمه
در سالهای اخیر ،تعداد صورتهای مالی تجدید ارائه شده
توسط شرکتها به طور قابل مالحظهای افزایش یافته است.
افزایش تجدید ارائه ،مبین این موضوع است که صورتهای
مالی منتشر شده دوره یا دورههای قبل توسط مدیریت ،به طور
نادرست ارائه شده و غیر قابل اتکا است .درحقیقت ،ارائه مجدد
صورتهای مالی ،اعتماد سرمایهگذاران را در خصوص توانایی،
صداقت و اعتبار گزارشگری مالی کاهش میدهد چرا که تجدید
ارائه صورت های مالی بیانگر یک ضعف عمده در گزارشگری
مالی و حسابرسی تلقی می شود(ویلسون .)8552 ،ازاین رو،
شناسایی عوامل موثر بر ریسک عدم کشف مربوط به تحریف
های با اهمیت موجود در صورت های مالی ،همواره در کانون
توجه حسابرسان،کمیته حسابرسی ،قانون گذاران و
سرمایهگذاران بوده است،که یکی از این عوامل بالقوه ،تاخیر در
ارائه گزارش حسابرسی میباشد(بلنکلی و همکاران8590،؛ نچل
و همکاران .)8551،از آنجا که تاخیر ارائه گزارش حسابرسی،
شاخصی از تالش حسابرس می باشد( تانیی وهمکاران،)8595،
از این رو تبیین رابطه بین تاخیر غیرعادی گزارش حسابرس و
تجدید ارائه صورت های مالی ضروری به نظر می رسد ،چرا که
این موضوع ،شواهدی تجربی از وجود ارتباط میان معیارهای
تالش غیرعادی حسابرس و احتمال وقوع یک پیامد نامطلوب
آتی(تجدید ارائه صورت های مالی) را فراهم می آورد .از یک
سو ،وجود رابطه منفی بین این دو مبین آن است که تالش
اضافی حسابرس که در قالب تاخیر غیرعادی در گزارش
حسابرسی نمایان می شود ،عاملی موثر در کاهش احتمال
تجدید ارائه صورت های مالی می باشد.از سویی دیگر ،رابطه
مثبت بین وقفه گزارش حسابرس و تجدید ارائه صورت های
مالی بدان معناست که تالش اضافی حسابرس لزوماً به انجام
حسابرسی با کیفیت تر منجر نشده ،بلکه طوالنی تر شدن
غیرعادی عملیات حسابرسی ممکن است به دلیل وجود مسائل
گزارشگری مبهم و عدم وجود استانداردهای صریح حسابداری
بوده که این به نوبه خود احتمال عدم کشف تحریفهای
بااهمیت وبه تبع آن احتمال وقوع تجدید ارائه صورتهای مالی
را افزایش می دهد .لذا در این پژوهش سعی بر آن است که
رابطه بین تاخیر غیرعادی گزارش حسابرس با تجدید ارائه
صورت های مالی و همچنین ،اثر تعدیلکنندگی وابستگی
اقتصادی و تخصص صنعت حسابرس بر این رابطه ،مورد بررسی
قرار گیرد .فقدان پژوهش های کافی در زمینه تجدید ارائه
صورتهای مالی و نیز اهمیت تاثیر تجدید ارائه صورت های
مالی بر قابلیت اتکای اطالعات حسابداری ،تردید سرمایهگذاران
نسبت به درستکاری مدیریت و اثربخشی عملیات حسابرسی
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این انگیزه را در محقق به وجود آورد تا موضوع فوق را بهعنوان
یک مطالعه پژوهشی برگزیند .هدف نخست این پژوهش،
بررسی رابطه بین تاخیر غیرعادی گزارش حسابرس و تجدید
ارائه صورت های مالی آتی میباشد .هدف دوم پژوهش نیز آن
است تا جامعه حسابداران رسمی کشور ،سازمان بورس اوراق
بهادار ،سرمایهگذاران ،تحلیلگران مالی و سایر استفاده کنندگان
صورتهای مالی را از رابطه مذکور آگاه نماید .انتظار می رود
نتایج این پژوهش بتواند دستاورد و ارزش افزوده علمی به شرح
زیر داشته باشد:
اول اینکه نتایج پژوهش میتواند موجب گسترش مبانی
نظری پژوهشهای گذشته در ارتباط با تجدید ارائه صورتهای
مالی شود .دوم اینکه ،شواهد پژوهش نشان خواهد داد که تا
چه اندازه تاخیر غیرعادی گزارش حسابرس میتواند بر تجدید
ارائه صورتهای مالی آتی شرکت تأثیرگذار باشدکه این موضوع
بهعنوان یک دستاورد علمی میتواند اطالعات سودمندی را در
اختیار تدوینکنندگان مقررات بازار حسابرسی ،قانونگذاران
بازار سرمایه و سایر استفادهکنندگان اطالعات حسابداری قرار
دهد .سوم اینکه ،نتایج پژوهش میتواند ایدههای جدیدی را
برای انجام پژوهشهای جدید در حوزه حسابرسی و تجدید
ارائه صورتهای مالی پیشنهاد نماید.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
تأخير غيرعادی گزارش حسابرس و تجدید ارائه
صورتهای مالی
در ادبیات حسابداری و حسابرسی ،پیرامون ارتباط بین
تاخیرغیرعادی گزارش حسابرس و تجدید ارائه صورتهای
مالی ،دیدگاههای متناقضی وجود دارد.نچل و همکاران()8551
و تانیی وهمکاران( ،)8595بر مبنای این استدالل که تاخیر
گزارش حسابرس بیانگر تالش بیشتر حسابرس و متعاقبا
احتمال باالتر کشف تحریف های با اهمیت صورت های مالی
می باشد،یک رابطه منفی بین تاخیر گزارش حسابرسی و
تجدید ارائه صورت های مالی را پیش بینی می کنند.شواهد
نظری و تجربی موجود نیز از این استدالل پشتیبانی میکنند.
اُکیف و همکاران( )9110برای نخستین بار یک مدل نظری در
خصوص رابطه بین کیفیت حسابرسی (سطح اطمینان بخشی)
با تالش حسابرس(سطوح مختلف ساعت کار) و ویژگی های
صاحبکار ارائه نمودند .نچل و همکاران( )8551با لحاظ کردن
هزینه دستمزد حسابرسی به عنوان نهاده و همچنین فعالیت
های مربوط به گردآوری شواهد مورد نیاز جهت اطمینان
بخشی به عنوان ستانده ،مدل مزبور را توسعه دادند .یکی از
مفروضات اصلی این مدل آن است که با افزایش تالش
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حسابرس(حجم بیشتر شواهد گردآوری شده) ،احتمال کشف
تحریفهای با اهمیت صورت های مالی افزایش یافته و بدین
ترتیب احتمال تجدید ارائه صورتهای مالی نیز کاهش می
یابد(نچل و همکاران .)8551،افزون بر این ،شواهد تجربی
متعددی در تایید فرضیه فوق(فرضیه تالش اثربخش) ارائه شده
است،برای نمونه بِدارد و جانستون( )8550دریافتند که
حسابرسان در برنامه ریزی عملیات حسابرسی خود برای
صاحبکارانی که دارای ریسک باالتر مدیریت سود می
باشند،ساعت کار حسابرسی بیشتری را برآورد می نمایند.شِلمن
و نچل( )8595نیز به این نتیجه رسیدند که حسابرسان در
مواجهه با شرکتهای دارای کیفیت اقالم تعهدی پایین تر،
حجم بیشتری از عملیات حسابرسی را اجرا می کنند.
همچنین ،با بکارگیری حق الزحمه غیرعادی حسابرسی به
عنوان سنجه تالش حسابرس ،لوبو و ژائو( )8598به رابطه
منفی میان تالش حسابرس و تجدید ارائه صورت های مالی
دست یافتند .بر پایه استدالل فوق چنین انتظار می رود که
تالش اضافی حسابرس موجب عملیات حسابرسی اثر بخشتر
شده  ،از این رو با تاخیر گزارش حسابرس که ناشی از تالش
بیشتر ح سابرس بوده ،احتمال تجدید ارائه صورت های مالی
آتی کاهش می یابد.
از سوی مقابل این دیدگاه وجود دارد که طوالنی شدن
غیرمعمول مدت زمان حسابرسی ،اطالعاتی را در خصوص
ریسک مرتبط با کار حسابرسی به بازار مخابره می کند .همسو
با این دیدگاه ،شواهد تجربی موجود(لی و رامش8551،؛بارتوف
و همکاران )8599،نیز از واکنش منفی بازار نسبت به تاخیر
ارائه صورتهای مالی حکایت دارد.از آنجا که زمان تکمیل
عملیات حسابرسی ،به عنوان یک عامل اثرگذار بر تاخیر ارائه
صورت های مالی می باشد(برایانت-کاتچر و همکاران،)8552،
از این رو تاخیر غیر عادی در گزارش حسابرسی ،نه به عنوان
یک خبر خوب بلکه گویای یک خبر ناخوشایند می باشد .به
عبارت دیگر ،واکنش منفی بازار به وقفه ارائه صورت های
مالی،که ناشی از تاخیر غیر عادی در زمان ارائه گزارش
حسابرسی باشد به این علت است که بازار یک چنین تاخیر غیر
عادی در گزارش حسابرسی را به عنوان نشانه ای از وجود
حسابرسی مسئله دار9تفسیر می نماید .چنان چه تاخیر غیر
عادی در ارائه گزارش حسابرسی ناشی از بکارگیری قضاوت
های حرفه ای قابل مالحظه برای حل مسائل گزارشگری مبهم
و ذهنی باشد ،آن گاه این تاخیر مبین تالش غیر اثربخش
حسابرسی می باشد .بزعم متخصصین حرفه حسابرسی ،وجود
مسائل گزارشگری ذهنی و قضاوتی و یا به کارگیری
استانداردهای حسابداری غیر صریح ،زمان مورد نیاز برای

تکمیل عملیات حسابرسی را افزایش می دهد .وقتی چنین
مسائلی منجر به بروز اختالفات و مناقشاتی بین تیم حسابرسی
و مدیریت شرکت صاحبکار میگردد ،آن گاه ممکن است که
برای حل این اختالفات نیاز به برگزاری جلسات بیشتری با
کمیته حسابرسی باشد که این موضوع می تواند به طوالنی تر
شدن مدت زمان حسابرسی و به تبع آن ،به افزایش فشار برای
اتمام کار حسابرسی بیانجامد(گیبینز و همکاران .)8559،بزعم
پالم لی و یان( )8595عدم وجود استانداردهای حسابداری
صریح و رهنمودهای الزم از عوامل اصلی جهت تجدید ارائه
صورتهای مالی از سوی صاحبکار می باشند .همچنین شایان
ذکر است عوامل دیگری نیز وجود دارند که می توانند از اثر
بخشی تالش اضافی حسابرسی بکاهند .برای مثال ،پژوهشهای
اخیر نشان می دهند که فشار تراکم کاری حسابرسی یا
محدودیت زمانی ،کیفیت حسابرسی را تضعیف می کند(لوپز و
پیترز  .)8598همچنین مطالعات پیشین اذعان می دارند که
وابستگی اقتصادی بین صاحبکار و حسابرس ،استقالل و شک
گرایی حرفه ای حسابرسی را کاهش داده (دی
آنجلو9129،؛نلسون ،)8551،و قضاوت حرفهای حسابرس را
خدشهدار میسازد (بازرمن و همکاران .)9112،عالوه بر این،
حبیب و بویان ( )8599و رومانوس و همکاران( )8552نشان
دادند عدم برخورداری حسابرس از دانش خاص صنعت
صاحبکار ،به طوالنی تر شدن زمان تکمیل عملیات حسابرسی
منتهی شده و از اثر بخشی آن می کاهد.
بر پایه مطالب فوق می توان دو دیدگاه متناقض در
خصوص ارتباط میان تاخیر غیر عادی گزارش حسابرس با
تجدید ارائه صورتهای مالی آتی متصور شد .از یک سو ،تاخیر
غیر عادی گزارش حسابرس دال بر تالش بیشتر حسابرس و اثر
بخشی بیشتر عملیات حسابرسی بوده که متعاقبا به افزایش
احتمال کشف تحریف های با اهمیت و به تبع آن کاهش وقوع
تجدید ارائه صورت های مالی ،می انجامد .از سوی دیگر ،این
دیدگاه وجود دارد که تالش غیرعادی حسابرس ،لزوماً به
معنای اثربخشی عملیات حسابرسی نبوده  ،بلکه ممکن است
حاکی از وجود مسائل گزارشگری مبهم و عدم وجود
استانداردهای صریح حسابداری باشد ،که این به نوبه خود
احتمال عدم کشف تحریفهای بااهمیت را افزایش داده و بدین
سان احتمال تجدید ارائه صورتهای مالی آتی را بیشتر
میکند .بر اساس مطالب فوق ،فرضیه اول پژوهش به صورت
زیر تدوین میشود:
فرضیه اول -بین تأخیر غیرعادی گزارش حسابرس با تجدید
ارائه صورتهای مالی آتی رابطه معناداری وجود دارد.
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وابستگی اقتصادی ،تأخير غيرعادی و تجدید ارائه
صورتهای مالی
وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار ،تهدیدی بالقوه
برای اثربخشی حسابرسی محسوب میشود .دی آنجلو()9129
بر مبنای مفهوم "شبه رانت "8بیان میدارد که حسابرس
مستقل در سالهای اولیه حسابرسی ،متحمل هزینههای اولیه
میشود ،لذا به منظور جبران آنها ،تمایل به حفظ صاحبکار
داشته که این امر ممکن است استقالل حسابرس را به خطر
اندازد .به طور مشابه ،آستانا و بون ( )8598و بلنکلی و
همکاران( )8590اذعان میدارند که وابستگی اقتصادی بین
حسابرس و صاحبکار ،شرایطی را بوجود میآورد که تمایل
حسابرسان در اعمال مراقبتهای حرفهای و قضاوت بیطرفانه
در خصوص شواهد گردآوری شده را به طور قابل توجهی
کاهش داده ،از این رو احتمال تجدید ارائه صورتهای مالی
افزایش مییابد .لذا با توجه به وجود دو دیدگاه مختلف در
خصوص نحوه تاثیر تاخیر غیرعادی گزارش حسابرس بر تجدید
ارائه صورتهای مالی ،از یک سو ،چنانچه تاخیر غیرعادی
گزارش حسابرس مبین تالش اثربخش حسابرس باشد ،این
انتظار وجود دارد که وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار،
رابطه منفی میان تأخیر غیرعادی گزارش حسابرسی و تجدید
ارائه صورتهای مالی را تضعیف نماید .در مقابل ،در صورتی که
تأخیر غیرعادی حاکی از وجود برخی مسائل در اجرای عملیات
حسابرسی باشد ،آنگاه انتظار میرود که وابستگی اقتصادی
حسابرس ،رابطه مثبت بین تأخیر غیرعادی و تجدید ارائه
صورتهای مالی را تشدید نماید .بدین ترتیب ،فرضیه دوم
پژوهش به شرح زیر ارائه میشود:
فرضیه دوم -وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار ،رابطه
بین تأخیر غیرعادی گزارش حسابرس و تجدید ارائه صورتهای
مالی آتی را تعدیل میکند.
تخصص صنعت حسابرس ،تأخير غيرعادی و تجدید ارائه
صورتهای مالی
تخصص صنعت حسابرس ،به تجربه و مهارتهای عملی و
آموزشی ناشی از حسابرسی در یک صنعت خاص ،اطالق
میگردد(بلنکلی و همکاران .)8590 ،آگاهی و دانش بیشتر
حسابرس از صنعت صاحبکار ،بر کارایی و اثربخشی تالش
حسابرس اثرگذار بوده و در نتیجه ،احتمال کشف اشتباهات و
تحریفات بااهمیت صورتهای مالی افزایش و احتمال تجدید
ارائه صورتهای مالی نیز کاهش مییابد .نتایج مطالعات تجربی
استنلی و دزورت( )8552از وجود رابطه منفی میان تخصص
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صنعت حسابرس و تجدید ارائه صورتهای مالی حکایت دارد.
رومانوس و همکاران( )8552نیز در پژوهش خود به نتایج
مشابهی دست یافتند .نظر به وجود دو دیدگاه مختلف پیرامون
اثربخشی تالش اضافی حسابرس ،انتظار میرود که بکارگیری
حسابرسان متخصص صنعت ،رابطه منفی(مثبت) بین تأخیر
گزارش حسابرس و تجدید ارائه صورتهای مالی را
تشدید(تضعیف) نماید .بر پایه استدالل فوق ،سومین فرضیه
پژوهش نیز به شرح زیر تبیین میگردد:
فرضیه سوم -بکارگیری حسابرسان متخصص در صنعت ،رابطه
بین تأخیر غیرعادی گزارش حسابرس و تجدید ارائه صورتهای
مالی آتی را تعدیل میکند.
 -1-2پيشينه پژوهش
میرز و همکاران ( )8558به بررسی رابطه تداوم انتخاب
حسابرس و احتمال تجدید ارایه صورت های مالی پرداختند.
نتایج تحقیق نشان داد که با تداوم انتخاب حسابرس ،احتمال
بیشتری وجود دارد که اشتباهات موجود در صورت های مالی
میاندوره ای هنگام تنظیم و ارائه صورت های مالی ساالنه کشف
و اصالح شود در حالی که تداوم انتخاب حسابرس همگرایی قابل
توجهی با اصالح و ارائه دوباره صورتهای مالی ندارد.
سرنییواسان ( )8550در پژوهشی به بررسی رابطه بین
اعضای کمیته حسابرسی و تجدید ارائه اقالم صورتهای مالی
پرداخت .نمونه آماری این تحقیق مشتمل بر  051شرکت طی
سال های  9112تا  8559بوده است .با بهره گیری از مدلهای
رگرسیون چند متغیره  ،نتایج نشان داد که بین تعداد اعضای
کمیته حسابرسی در شرکتهای مورد مطالعه و میزان تجدید
ارائه اقالم صورتهای مالی ،رابطه منفی معناداری وجود دارد.
استنلی و دزورت( ،)8552با بهره گیری از نمونه ای مشتمل بر
 828شرکت از مجموع شرکت های حاضر در بازار سهام آمریکا
طی سال های  8555تا  8550و با استفاده از مدل رگرسیون
چند متغیره ،به بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و
تجدید ارائه صورتهای مالی پرداختند .یافتههای تحقیق نشان
داد که شرکتهایی که توسط حسابرسان متخصص در صنعت
حسابرسی شده اند ،تجدید ارائه صورت های مالی کمتری
دارند .رومانوس و همکاران ( ) 8552در پژوهش خود رابطه
بین تخصص صنعت حسابرس ،تغییرات حسابرس و تجدید ارائه
صورت های مالی را بررسی نمودند.نتابج تحقیق نشان داد که
تغییر از یک غیر متخصص به یک حسابرس متخصص احتمال
تجدید ارائه را افزایش می دهد و تغییر از یک متخصص به یک
غیر متخصص احتمال تجدید ارائه را کاهش می
دهد.کارامانیس و لنوکس( )8552در پژوهشی با عنوان" تالش
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حسابرس و مدیریت سود" و با انتخاب نمونه ای مشتمل بر
 1282شرکت -سال مشاهده طی سال های  9110تا 8558
دریافتندکه بین تالش حسابرس و اقالم تعهدی اختیاری به
عنوان معیار مدیریت سود ،رابطه منفی معناداری وجود دارد.
بلنکلی و همکاران ( )8598در پژوهش خود به بررسی رابطه
بین حقالزحمه غیرعادی حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای
مالی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین حقالزحمه
غیرعادی حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه منفی
معناداری وجود دارد .فرانسیس و همکاران ( )8598تاثیر اندازه
موسسه حسابرسی بر تجدید ارائه صورتهای مالی صاحبکار را
در میان نمونه ای متشکل از  829شرکت آمریکایی مورد
بررسی قرار دادند .یافته های پژوهش آن ها نشان داد،
بکارگیری موسسات حسابرسی بزرگتر در شرکتها ،سبب
کاهش تجدید ارائه صورتهای مالی میگردد .لوبو و
ژائو( )8598به بررسی رابطه بین تالش حسابرس با تجدید
ارائه صورت های مالی شرکت ها پرداختند .نمونه آماری این
پژوهش شامل  80052شرکت – سال مشاهده از شرکتهای
حاضر در بازار سهام آمریکا طی سالهای  8555تا  8599بوده
است .یافتههای پژوهش آنها نشان داد که با افزایش تالش
حسابرس ،احتمال وقوع تجدید ارائه صورت های مالی کاهش
می یابد .بلنکلی و همکاران( )8590تاثیر وابستگی اقتصادی و
تخصص صنعت حسابرس بر رابطه بین تاخیر غیرعادی گزارش
حسابرس با تجدید ارائه صورت های مالی را برای نمونه ای
متشکل از  2580شرکت-سال مشاهده در بورس آمریکا بررسی
نمودند .یافته های پژوهش آن ها حاکی از آن است که بین
تاخیر غیرعادی گزارش حسابرس با تجدید ارائه صورت های
مالی شرکت رابطه مثبت معناداری وجود دارد .عالوه براین
وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار ،رابطه مثبت بین
تاخیر غیرعادی گزارش حسابرس و تجدید ارائه صورت های
مالی را تشدید میکند .با این حال ،شواهدی مبنی بر تاثیر
معنادار تخصص صنعت حسابرس بر رابطه بین تاخیر غیرعادی
گزارش حسابرس با تجدید ارائه صورت های مالی شرکتها،
یافت نشد .هونگ چان و همکاران( )8590با استفاده از
دادههای نمونهای متشکل از  0580شرکت -سال مشاهده از
شرکتهای حاضر در بورس سهام چین دریافتند که تاخیر
طوالنی مدت گزارش حسابرس ،احتمال تجدید ارائه
صورتهای مالی را در سال آتی افزایش میدهد .هی()8590
در پژوهش خود به بررسی تاثیر تجربه و تخصص صنعت
حسابرس بر تجدید ارائه صورتهای مالی شرکتها پرداخت.
نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش تجربه حسابرس ،احتمال
تجدید ارائه صورتهای مالی آتی کاهش مییابد .عالوه براین،

شرکتهایی که توسط حسابرسان متخصص در صنعت
حسابرسی شدهاند ،تجدید ارائه کمتری دارند .جیانگ و
همکاران ( )8590به بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر تجدید ارائه
شرکتها در بازار سرمایه چین پرداختند .نمونه مورد بررسی
این تحقیق شامل 002شرکت -سال مشاهده بود .نتایج پژوهش
بیانگر آن است که دستکاری سود ،احتمال تجدید ارائه
صورتهای مالی را افزایش میدهد ،اما حسابرسی باکیفیت باال
این اثر را محدود میکند .مک فسل و سلرز( )8592طی
پژوهشی تاثیر ارائه خدمات مشاورهای توسط موسسات بزرگ
حسابرسی را بر تاخیر گزارش حسابرس و تجدید ارائه
صورتهای مالی شرکتهای آمریکایی طی سالهای  8555تا
 8551بررسی نمودند و دریافتندکه ارائه خدمات مشاورهای
موجب تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی شده و احتمال تجدید
ارائه صورتهای مالی را نیز افزایش میدهد.
نیکبخت و رفیعی( )9819طی پژوهشی به بررسی عوامل
موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی بر روی  858شرکت
بورسی طی سال های  9820تا  9822پرداختند .یافته های
پژوهش آنها نشان داد که متغیرهای سودآوری ،اهرم مالی،
طول دوره تصدی مدیریت ،تغییر مدیریت ،تغییر حسابرس و
اندازه موسسه حسابرسی بر وقوع تجدید ارائه صورتهای مالی
موثر است .واعظ و احمدی ( ) 9818تاثیر حق الزحمه
غیرعادی حسابرسی و تعداد بند اظهارنظر حسابرس بر تاخیر
در ارائه گزارش حسابرسی را بررسی نمودند.در این تحقیق
نمونه ای مشتمل بر  951شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران طی سال های  9822تا  9819انتخاب گردید.
نتایج تحقیق بیانگر آن است که تجربه حسابرس و حق الزحمه
غیرعادی حسابرسی با تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی ،رابطه
منفی معناداری دارد .حیدری( )9818با استفاده از داده های
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال
های 9828تا  9819به بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت
های مالی با تغییر حسابرس مستقل پرداخت .نتایج نشان داد
که بین تجدید ارائه صورتهای مالی با تغییر حسابرسان رابطه
معناداری وجود ندارد .اما ،بین تجدید ارائه با اهمیت صورت
های مالی با تغییر حسابرسان مستقل رابطه معنادار وجود دارد.
عالوه بر این ،هرچه کیفیت حاکمیت شرکتی باال باشد ،احتمال
تغییر حسابرس مستقل در شرکت های مشمول تجدید ارائه
صورت های مالی بیشتراست .کوکبی و همکاران( )9810تاثیر
کارایی عملکرد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر تجدید
ارائه صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس ارواق
بهادار تهران طی سال های  9822تا  9818را مورد بررسی قرار
دادند .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
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رگرسیون چند متغیره نشان داد که کارایی عملکرد حسابرسی
داخلی و کمیته حسابرسی بر تجدید ارائه صورت های مالی
شرکت ها تاثیر معکوس دارد .احمدپور و همکاران( )9810به
بررسی اثر تعدیل کنندگی تخصص حسابرس در صنعت بر
رابطه بین استقالل هیئت مدیره و مدیریت سود شرکتها
پرداختند .نتایج نشان داد که تخصص حسابرس در صنعت و
استقالل هیئت مدیره تأثیری معکوس و معنادار بر مدیریت
سود دارند .عالوه براین ،آنها دریافتند که رابطه معکوس بین
مدیریت سود و استقالل هیئت مدیره در شرکتهایی که توسط
حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی میشوند نسبت به
شرکتهایی که بهوسیله حسابرسان غیرمتخصص صنعت
حسابرسی میشوند ،ضعیفتر است.

 -4فرضيههای پژوهش
فرضيه اول -بین تأخیر غیرعادی گزارش حسابرس با تجدیدد
ارائه صورتهای مالی آتی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضيه دوم -وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار ،رابطه
بین تأخیر غیرعادی گزارش حسابرس و تجدید ارائه صورتهای
مالی آتی را تعدیل میکند.
فرضيه سوم -بکدارگیری حسابرسدان متخصدص در صدنعت،

 -3روش شناسی تحقيق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،تحقیقی کاربردی و از نظر
شیوه گردآوری داده از نوع تحقیقات نیمه تجربی پس رویدادی
در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با استفاده از
روش رگرسیون چند متغیره و مدل های اقتصاد سنجی انجام
شده است .جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های
 9821الی  9818تشکیل می دهد و نمونه انتخابی تحقیق نیز
شرکتهایی میباشند که مجموعه شرایط زیر را دارا باشند:
 )9شرکتهایی که تاریخ پذیرش آنها در سازمان بورس اوراق
بهادار قبل از سال  9821بوده و تا پایان سال  9818نیز در
فهرست شرکتهای بورسی باشند .همچنین ،از آن جا که
برای محاسبه متغیر تجدید ارائه صورت های مالی آتی به
دادههای یک سال بعد آن نیاز است ،از این رو دادههای
مورد نیاز شرکت های نمونه باید برای دوره  9ساله (سال
های  9821تا  )9810در دسترس باشد.
 )8به منظور افزایش قابلیت مقایسه  ،سال مالی آنها منتهی به
پایان اسفند ماه باشد.
 )8طی سال های مذکور تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی
نداده باشند.
 )0جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی
نباشند(شرکتهای سرمایهگذاری به علت تفاوت ماهیت
فعالیت با بقیه شرکتها در جامعه آماری منظور نشدند).
 )0میزان حق الزحمه حسابرسی در یادداشتهای توضیحی
صورت های مالی آنها افشا شده باشد.
پس از اعمال محدودیت های فوق تعداد  28شرکت به
عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .دادههای تحقیق حاضر از
لوح های فشرده آرشیو آماری و تصویری سازمان بورس اوراق
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بهادار تهران ،پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران و دیگر
پایگاه های مرتبط و نیز از نرم افزار های تدبیر پرداز و رهاورد
نوین استخراج گردید .تجزیه و تحلیل نهایی داده های
گردآوری شده نیز با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews
صورت گرفته است.

رابطه بین تأخیر غیرعدادی گدزارش حسدابرس و تجدیدد ارائده
صورتهای مالی آتی را تعدیل میکند.
 -5متغيرها و مدل های مورد استفاده
متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق شامل متغیرهای وابسته،
مستقل ،تعدیل کننده و کنترلی به شرح زیر اندازه گیری شده
اند:
 متغير وابسته
متغیر وابسته این پژوهش،تجدید ارائه صورت های مالی
آتی است .متغیر مزبور یک متغیر مجازی صفر و یک بوده که
در صورت وقوع تجدید ارائه در صورت های مالی ،مقدار آن یک
و در غیر اینصورت  5در نظر گرفته می شود .این شیوه اندازه
گیری در مطالعات بلنکلی و همکاران( )8590و نیکبخت و
رفیعی( )9819نیز بکار گرفته شده است.
 متغير مستقل
متغیر مستقل پژوهش حاضر ،تاخیر غیر عادی گزارش
حسابرس بوده که به منظور اندازه گیری آن ،مطابق با پژوهش
نچل و شارما( )8598و کریشنان و یانگ( )8551از مقادیر
باقیمانده حاصل از برآورد مدل تاخیر گزارش حسابرس استفاده
شده که مدل مزبور به شرح زیر می باشد:
LAGi,t =β0+ β1 SIZEi,t+β2 LNFEEi,t + β3CRi,t +β4 ROEi,t
+β5LOSSi,t+ β6 BTMi,t + β7LEVi,t +β8 AGEi,t
+β9TENUREi,t + εi,t

که در آن:
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 : LAGi,tلگاریتم طبیعی تاخیر ارائه گزارش حسابرسی
شرکت  iدر سال  tکه برابر است با تفاضل تعداد روزهای بین
تاریخ پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرس؛ : SIZEi,t
اندازه شرکت  iدر سال  tمعادل لگاریتم طبیعی فروش خالص
شرکت؛  : LNFEEi,tلگاریتم طبیعی حق الزحمه حسابرسی
شرکت  iدر سال  t؛  : CRi,tنسبت جاری شرکت  iدر سال t
حاصل تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری شرکت؛
 : ROEi,tسودآوری شرکت  iدر سال  tکه عبارتست از نسبت
سود خالص به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ؛ : LOSSi,t
متغیری مجازی که اگر شرکت  iدر سال  tزیانده باشد برابر
یک و در غیر اینصورت برابر  5خواهد بود؛  : BTMi,tنسبت
ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت  iدر
سال  t؛ : LEVi,tنسبت کل بدهی به ارزش دفتری دارایی های
شرکت  iدر سال  t؛  : AGEi,tعمر شرکت  iدر سال  tو
 : TENUREi,tطول دوره تصدی حسابرس شرکت  iدر سال t
می باشد.
 متغيرهای تعدیل كننده
متغیرهای تعدیلی مورد استفاده در این پژوهش شدامل دو
متغیر وابستگی اقتصدادی حسدابرس بده صداحبکار و تخصدص
صنعت حسابرس بوده که در ادامه به نحوه اندازه گیری هر یک
از آنها پرداخنه می شود:
وابستگی اقتصادی حسابرس
وابستگی اقتصادی حسابرس یک متغیر مجازی میباشد
که برای سنجش آن به پیروی از بلنکلی و همکاران( )8590از
رویکرد پرتفوی بندی حق الزحمه غیرعادی حسابرسی شرکت
ها استفاده شده است.بدین منظور ابتدا شرکتها در هر سال بر
مبنای حق الزحمه غیرعادی حسابرسی خود از کوچکترین به
بزرگترین مرتب شده و سپس به چارک های مساوی تقسیم می
شوند ،به طوری که در آخرین چارک ،شرکت های با بیشترین
مقدار حق الزحمه غیرعادی حسابرسی قرار می گیرند.
درنهایت ،متغیر مجازی ،عدد یک را در هر سال برای شرکت
های طبقه بندی شده در چارک آخر(وابستگی اقتصادی بیشتر)
و عدد صفر را برای سایر شرکت ها اختیار میکند .در این
پژوهش حق الزحمه غیرعادی حسابرسی ازطریق باقیمانده
رگرسیون مدل حق الزحمه عادی حسابرسی ارایه شده توسط
سیمونیک( )9125برآورد می شود:
LNFEEi,t =β0+ β1 SIZEi,t+β2 ROEi,t + β3LEVi,t +β4
TENUREi,t +β5BIGi,t+ β6 INVRECi,t + β7LOSSi,t
+β8 CRi,t +β9GWTHi,t + εi,t

 : LNFEEi,tلگاریتم طبیعی حق الزحمه حسابرسی شرکت
 iدر سال  t؛  : SIZEi,tاندازه شرکت  iدر سال  tمعادل لگاریتم
طبیعی فروش خالص شرکت؛  : ROEi,tسودآوری شرکت  iدر
سال  tکه عبارتست از نسبت سود خالص به ارزش بازار حقوق
صاحبان سهام ؛  : LEVi,tنسبت کل بدهی به ارزش دفتری
دارایی های شرکت  iدر سال  t؛  : TENUREi,tطول دوره
تصدی حسابرس شرکت  iدر سال  t؛  : BIGi,tمتغیری مجازی
که چنانچه حسابرس شرکت  iدر سال  tسازمان حسابرسی
باشد مقدار آن یک و در غیر اینصورت عدد  5خواهد بود؛
 : INVRECi,tنسبت موجودی ها و حساب ها و اسناد دریافتنی
به مجموع دارایی ها شرکت  iدر سال  t؛  : LOSSi,tمتغیری
مجازی که اگر شرکت  iدر سال  tزیانده باشد برابر یک و در
غیر اینصورت برابر  5خواهد بود؛  : CRi,tنسبت جاری شرکت i
در سال  tحاصل تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری
شرکت و  : GWTHi,tرشد فروش شرکت  iدر سال  tمی باشد.
تخصص صنعت حسابرس
در پژوهش حاضر برای اندازه گیری تخصص صنعت
حسابرس از مدل پالم رز( )9129استفاده شده است .در این
مدل ،موسساتی به عنوان متخصص صنعت در نظر گرفته می
) در رابطه زیر برقرار باشد:
شوند که سهم بازارشان (

که در آن:
تعداد شرکت های موجود در صنعت  Kام است.
برای محاسبه سهم بازار مؤسسه حسابرسی  iدرصنعت k
) از رابطه زیر استفاده می شود :
(
∑
∑

∑

که در آن:
 :جمع دارایی های شرکت صاحبکار jدر صنعت
که توسط موسسه حسابرسی  iحسابرسی شده است،
 :i=1,2,…,Iشاخص مؤسسه حسابرسی :j =1,2,..,J ،شاخص
شرکت صاحبکار : k =1,2,..,K،شاخص صنعت صاحبکار: ،
تعداد مؤسسات حسابرسی در صنعت  kو  :تعداد شرکت
های صاحبکار حسابرسی شده توسط موسسه حسابرسی  iدر
صنعت  kمی باشد .بدین ترتیب ،اگر شرکت توسط موسسه
حسابرسی متخصص صنعت ،حسابرسی شده باشد عدد  9و در
غیر این صورت به آن عدد  ،5اختصاص می یابد.
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 متغيرهای كنترلی
در این پژوهش برخی از مهمترین متغیرهایی که بر مبنای
پژوهشهای قبلی بهعنوان عوامل مؤثر بر تجدید ارائه صورت
های مالی شناختهشدهاند ،بهعنوان متغیرهای کنترلی مدنظر
قرار گرفتند که عبارتند از:
 )9اندازه شرکت :برای سنجش اندازه شرکت ،مطابق با
پژوهش رومانوس و همکاران( )8552و بلنکلی و
همکاران( )8590از لگاریتم خالص فروش شرکت
استفادهشده است.
 )8اهرم مالی :این متغیر که از طریق نسبت کل بدهی به
داراییهای شرکت اندازهگیری میشود ،در پژوهشهای
نیکبخت و رفیعی( )9819و بلنکلی و همکاران( )8590نیز
به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفتهشده است.
 )8سودآوری :همانند پژوهش مور( )8552و لوبو و
ژائو( )8598از بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان
شاخص سودآوری شرکت استفاده شده است.
 )0نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار :از حاصل تقسیم ارزش
دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار آن محاسبه
شده و در پژوهشهای بلنکلی و همکاران( )8590و آستانا
و بون ( )8598نیز کنترل شده است .
 )0اندازه موسسه حسابرسی :در صورتی که حسابرس شرکت،
طبق فهرست ارائه شده توسط جامعه حسابداران رسمی
ایران ،جزء مؤسساتی باشد که درآمدی بیش از میانگین
درآمد مؤسسات حسابرسی دارد ،به آن عدد یک و در غیر
این صورت عدد صفر ،اختصاص می یابد(نیکبخت و
رفیعی.)9819،
با توجه به اینکه متغیر وابسته(تجدید ارائه صورت های
مالی آتی) یک متغیر مجازی میباشد ،لذا به منظور آزمون
فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون لجستیک استفاده می-
گرددکه این مدل ها به شرح زیر میباشند:
مدل مربوط به آزمون فرضيه اول
=β0+ β1 ABLAG i,t+β2 SIZE i,t + β3LEVi,t +β4
ROE i,t +β5BTMi,t+ β6BIGi,t +εi,t

مدل مربوط به آزمون فرضيه دوم
=β0+ β1 ABLAG i,t+ β2 BOND i,t + β3
ABLAG i,t * BOND i,t +β4 SIZE i,t + β5LEVi,t
+β6 ROE i,t +β7 BTMi,t+ β8 BIGi,t +εi,t

مدل مربوط به آزمون فرضيه سوم

که در مدل های فوق:
 ،RESi,t+1تجدید ارائه صورت های مالی شرکت  iدر
سال  t+1؛  ،ABLAGi,tتاخیر غیر عادی گزارش حسابرس
شرکت  iدر سال  t؛  ،BONDi,tمتغیر وابستگی اقتصادی
حسابرس شرکت  iدر سال  t؛  ، SPECi,tتخصص صنعت
حسابرس شرکت  iدر سال  t؛  ،SIZEi,tاندازه شرکت ،معادل
لگاریتم فروش سالیانه شرکت  iدر سال  t؛  ،LEVi,tاهرم مالی
که برابر است با نسبت بدهی به مجموع دارایی های شرکت i
در سال  t؛  ، ROEi,tبازده حقوق صاحبان سهام شرکت  iدر
سال  t؛  ،BTMi,tنسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق
صاحبان سهام شرکت  iدر سال  tو  ،εi,tجزء خطای مدل
رگرسیون میباشد.
 -6یافته های پژوهش
 -1-6آمار توصيفی
به منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها  ،همچنین
برآورد مدل و تجزیه و تحلیل دقیق آنها ،آشنایی با آمار
توصیفی مربوط به متغیرها الزم است .نگاره ( ،)9آمار توصیفی
متغیرهای مورد آزمون که شامل برخی شاخص های مرکزی و
پراکندگی می باشد را برای نمونه ای متشکل از  095شرکت-
سال مشاهده نشان می دهد .مقایسه میانگین مشاهدات با
میانه آن ها و اختالف اندک آن ها ،بیانگر نرمال بودن توزیع
مشاهدات می باشد.
همان گونه که در این نگاره مالحظه می شود ،طی دوره
مورد بررسی بیش از  28درصد از شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار ،صورت های مالی خود را تجدید ارائه
کردهاند .عالوه براین ،حدود  09درصد شرکت های نمونه،
توسط موسسات حسابرسی متخصص صنعت حسابرسی شده
اند .اندازه شرکت که از طریق لگاریتم فروش سالیانه شرکت
محاسبه می گردد ،دارای مقدار میانگین  99/29و میانه 99/92
بوده که حداقل و حداکثر مقدار این متغیر به ترتیب برابر با
 95/89و  98/29می باشد .سود خالص شرکت های نمونه نیز
به طور متوسط ،معادل  91درصد ارزش بازار حقوق صاحبان
سهام آن هاست .همچنین ،حدود  28درصد از شرکت های
نمونه توسط موسسات حسابرسی با درآمدی بیشتر از میانگین
درآمد موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ،حسابرسی شده
اند .به عبارت دیگر ،حدود  92درصد شرکت های نمونه توسط
موسسات کوچک تر حسابرسی شداند.

=β0+ β1 ABLAG i,t+ β2 SPEC i,t + β3 ABLAG
i,t * SPEC i,t +β4 SIZE i,t + β5 LEVi,t +β6
ROE i,t +β7 BTMi,t+ β8 BIGi,t +εi,t
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نگاره (:)1آماره توصيفی متغيرهای تحقيق
متغير

تعداد مشاهدات

ميانگين

ميانه

حداقل

حداكثر

انحراف معيار

RES

095

5/281

9/555

5/555

9/555

5/858

ABLAG

095

5/580

5/598

5/558

5/959

5/810

BOND

095

5/802

5/555

5/555

9/555

5/801

SPEC

095

5/090

5/555

5/555

9/555

5/092

SIZE

095

99/201

99/929

95/802

98/251

5/028

LEV

095

5/901

5/982

5/589

5/259

5/928

ROE

095

5/910

5/922

5/551

5/998

5/920

BTM

095

5/082

5/058

5/552

0/098

9/981

BIG

095

5/289

9/555

5/555

9/555

5/892

 -2-7نتایج آزمون فرضيه ها
در این پژوهش به منظور برآورد مدلهای پژوهش از
تکنیک داده های ترکیبی استفاده شده است .در داده های
ترکیبی ابتدا به منظور انتخاب بین تلفیقی یا تابلویی بودن داده
ها ،باید از آزمون  Fلیمراستفاده شود .با توجه به نتایج بدست
آمده که در نگاره شماره( )8ارائه شده است ،سطح معناداری
آماره  Fلیمر برای تمامی مدلها بیشتر از  5/50است ،بنابراین
فرضیه  H0آزمون پذیرفته شده و بیانگر آن است که برای
تخمین مدلهای پژوهش باید از روش دادههای تلفیقی استفاده
شود.
نگاره (:)2نتایج آزمون  Fليمر برای مدلهای تحقيق
مدل

آماره F

درجه

سطح

آزادی

معناداری

نتيجه

مدل ()9

9/998

()888،29

5/982

عدم رد

H0

مدل ()8

9/981

()885،29

5/889

عدم رد

H0

مدل ()8

9/980

()885،29

5/919

عدم رد

H0

قبل از برآورد مدل ،الزم است که مفروضات مدل
رگرسیون شامل نرمال بودن باقیماندههای مدل ،همسانی
واریانس اجزای اخالل ،نبود همخطی بین متغیرهای توضیحی
و عدم وجود خود همبستگی بین اجزای خطای مدل بررسی
گردد .به منظور بررسی نرمال بودن توزیع اجزای اخالل مدل از
آزمون جارک -برا استفاده گردید که نتایج آن در نگاره ()8
نشان داده شده است .از آنجا که سطح معناداری این آزمون
برای مدلهای تحقیق بیشتر از  5/50است ،لذا فرض صفر

مبنی بر نرمال بودن توزیع اجزای اخالل مدلهای مورد بررسی
تایید میشود.
به منظور رفع مشکل احتمالی ناهمسانی واریانس نیز از
دستور  Robustاستفاده گردید .عالوه بر این ،برای اطمینان از
عدم وجود مشکل همخطی بین متغیرهای توضیحی ،آزمون
همخطی با استفاده از عامل تورم واریانس ( )VIFمورد بررسی
قرار گرفت که نتایج این آزمون در نگارههای ( )0( ،)0و ()9
ارائه شده است .با توجه آنکه مقادیر این آماره برای متغیرهای
توضیحی کمتر از  95است ،لذا همخطی بین آنها وجود ندارد.
در نهایت ،به منظور بررسی خودهمبستگی میان اجزاء
خطا از آزمون دوربین واتسن استفاده شد .مقدار این آماره
برای مدلهای پژوهش (نگارههای  2 ،2و  )1در دامنه  9/0تا
 8/0قرار گرفته که حاکی از عدم وجود خودهمبستگی میباشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش (برآورد مدل
شماره )9در نگاره ( )2ارائه شده است.
نگاره ( :)3نتایج آزمون جارك -برا
مدل

آماره جارك -برا

سطح معناداری

مدل ()9

8/529

5/800

مدل ()8

9/102

5/822

مدل ()8

9/992

5/080
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نگاره ( -) 4نتایج آزمون همخطی برای مدل اول
مدل

آماره همخطی

ABLAG

SZIE

LEV

ROE

BTM

BIG

مدل()9

VIF

9/920

9/999

9/918

9/920

9/889

9/881

نگاره ( -) 5نتایج آزمون همخطی برای مدل دوم
مدل

آماره همخطی

ABLAG

BOND

ABLAG* BOND

SZIE

LEV

ROE

BTM

BIG

مدل()8

VIF

9/921

9/928

9/889

9/928

9/912

9/922

9/882

9/880

نگاره ( -) 6نتایج آزمون همخطی برای مدل سوم
مدل

آماره همخطی

ABLAG

SPEC

ABLAG* SPEC

SZIE

LEV

ROE

BTM

BIG

مدل()8

VIF

9/928

9/818

9/882

9/921

9/850

9/929

9/809

9/882

نگاره( :)7نتایج آزمون فرضيه اول
ضرایب

خطای استاندارد

آماره Z

سطح معناداری

C

9/218

5/095

8/212

5/555

متغير
ABLAG

5/582

5/595

8/299

5/552

SIZE

-5/951

5/581

-8/219

5/550

LEV

5/5558

5/558

5/989

5/212

ROE

-5/515

5/581

-8/828

5/588

BTM

5/550

5/558

9/029

5/905

BIG

5/589

5/595

8/008

5/590

آماره

LR

ضریب تعیین مک فادن

28/892

سطح معناداری

5/555

5/089

آماره دوربین واتسن

9/102

در مدل رگرسیون لجستیک فوق ،مالحظه مقدار آماره
 )28/892( LRکه مشابه آماره  Fدر مدل رگرسیون خطی
میباشد ،بیانگر معناداری کلی مدل رگرسیونی در سطح خطای
 9درصد میباشد .همچنین مقدار ضریب تعیین مک فادن در
مدل برآوردی ،برابر با  5/089بوده که برای رگرسیون لجستیک
عدد قابل قبولی است .همان طور که در جدول فوق نیز
مالحظه میشود ،ضریب متغیر تاخیر غیر عادی گزارش
حسابرس ( ،)ABLAGمثبت و در سطح خطای  9درصد معنادار
بوده که حاکی از وجود رابطه مثبت معنادار بین تاخیر غیر
عادی گزارش حسابرس و وقوع تجدید ارائه صورت های مالی
آتی می باشد .بر مبنای این شواهد ،فرضیه اول تحقیق پذیرفته
میشود .نگاره ( )2نتایج برآورد مدل دوم پژوهش را به تصویر
میکشد.
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مالحظه مقدار آماره  LRدر این جدول ،بیانگر معناداری
کلی مدل رگرسیونی برازش شده در سطح اطمینان 5/11
است .با توجه به ضریب تعیین مک فادن میتوان ادعا نمودکه
حدود  09درصد از تغییرات تجدید ارائه صورت های مالی
شرکت ،توسط متغیرهای مدل توضیح داده میشود .همان گونه
که در این جدول مشهود است ،ضریب برآوردی مربوط به
متغیر تعاملی  ABLAG*BONDمثبت و در سطح خطای 9
درصد معنادار بوده که داللت بر آن داردکه با افزایش وابستگی
اقتصادی حسابرس به صاحبکار ،اثر تأخیر غیرعادی گزارش
حسابرس بر تجدید ارائه صورتهای مالی آتی تشدید میگردد.
بدین ترتیب ،فرضیه دوم تحقیق نیز در سطح خطای  9درصد
تأیید میشود .نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش در نگاره()1
نشان داده شده است.
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نگاره( :)8نتایج آزمون فرضيه دوم
متغير

ضرایب

خطای استاندارد

آماره Z

سطح معناداری

C

9/022

5/082

8/951

5/555

ABLAG

5/580

5/595

8/092

5/599

BOND

5/952

5/581

8/912

5/552

ABLAG*BOND

5/812

5/521

8/292

5/555

SIZE

-5/512

5/581

-8/028

5/590

LEV

5/5558

5/558

5/908

5/220

ROE

-5/592

5/588

-8/959

5/589

BTM

5/520

5/525

5/191

5/802

5/512

5/508

9/281

5/599

BIG

آماره

LR

ضریب تعیین مک فادن

15/058

سطح معناداری

5/555

5/002

آماره دوربین واتسن

9/129

نگاره( :)9نتایج آزمون فرضيه سوم
متغير

ضرایب

خطای استاندارد

آماره Z

سطح معناداری

C

9/921

5/098

8/902

5/555

ABLAG

5/998

5/509

8/222

5/550

SPEC

-5/599

5/588

-9/120

5/502

ABLAG*SPEC

-5/519

5/508

-9/281

5/528

SIZE

-5/902

5/520

-8/518

5/582

LEV

5/599

5/582

9/098

5/991

ROE

-5/512

5/509

-8/088

5/590

BTM

5/590

5/599

9/008

5/902

BIG

5/959

5/581

8/080

5/598

آماره

LR

ضریب تعیین مک فادن

20/801

سطح معناداری

5/555

5/009

آماره دوربین واتسن

9/120

با نگاهی به مقدار آماره  LRو سطح معناداری آن می توان
دریافت که مدل لجستیک برازش شده در سطح خطای 9
درصد به طور کلی معنادار است .مقدار ضریب تعیین مک فادن
مدل نیز نشان می دهدکه متغیرهای مستقل مدل ،حدود 00
درصد از تغییرات تجدید ارائه صورت های مالی شرکت را
توضیح می دهند .همان طور که در این نگاره نیز مالحظه می
شود ،ضریب برآوردی و آماره مربوط به متغیر تعاملی
 ABLAG*SPECمنفی بوده ،اما از لحاظ آماری معنادار
نمیباشد .بر این اساس ،فرضیه سوم تحقیق در سطح خطای 0
درصد رد میشود.
 -8نتيجه گيری و بحث
تجدید ارائه صورتهای مالی نه تنها بیانگر مشکالت
عملکرد دوره گذشته است ،بلکه نوعی پیش بینی مشکالت آتی

برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب شده و موجب سلب
اطمینان سرمایهگذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و
به تبع آن ،گزارشگری مالی شرکت میشود .عالوه بر این،
اثربخشی عملیات حسابرسی و تالش حسابرس را نیز زیر سوال
میبرد .از این رو شناسایی عوامل موثر بر تجدید ارائه مالی حائز
اهیمت است .برای این منظور ،در این پژوهش رابطه بین تاخیر
غیرعادی گزارش حسابرس با تجدید ارائه صورتهای مالی آتی
و همچنین اثر تعدیلکنندگی وابستگی اقتصادی و تخصص
صنعت حسابرس بر این رابطه ،مورد بررسی قرار گرفت .تحقیق
حاضر از این حیث دارای اهمیت است که در زمره نخستین
تحقیقات داخلی می باشد که به بررسی این موضوع پرداخته و
از این رو ،می تواند به گسترش ادبیات حسابرسی و حسابداری
در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ،کمک شایانی
نماید .برای دستیابی به این هدف ،نمونه ای متشکل از 28
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شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته
شد و سه فرضیه معرفی گردید .نتایج آزمون فرضیه اول
پژوهش حاکی از آن است که تأخیر غیرعادی گزارش
حسابرس ،احتمال تجدید ارائه صورتهای مالی آتی را افزایش
میدهد .تایید فرضیه مذکور مبین این مطلب است که تالش
اضافی حسابرس که در قالب تاخیر غیرعادی در گزارش
حسابرسی نمایان می شود ،لزوماً به انجام حسابرسی اثربخش و
با کیفیت منجر نشده ،بلکه طوالنیتر شدن غیرعادی عملیات
حسابرسی ممکن است به دلیل وجود مسائلگزارشگری مبهم و
عدم وجود استانداردهای صریح حسابداری بوده که این به نوبه
خود احتمال عدم کشف تحریفهای بااهمیت صورتهای مالی
را افزایش میدهد .بنابراین ،صورتهای مالی دوره آتی با
احتمال بیشتری تجدید ارائه میشوند .نتیجه بدست آمده با
یافتههای پژوهش نچل و شارما( )8598و بلنکلی و همکاران
( )8590مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تأخیر غیرعادی
گزارش حسابرس و تجدید ارائه صورتهای مالی آتی ،مطابقت
دارد .هونگ چان و همکاران( )8590نیز در پژوهش خود به
نتایج مشابهی با این تحقیق دست یافتند و اذعان داشتند که
تاخیر طوالنی مدت گزارش حسابرس ،احتمال تجدید ارائه
صورتهای مالی را در سال آتی افزایش میدهد.
در فرضیه دوم تحقیق ،تاثیر وابستگی اقتصادی حسابرس
به صاحبکار بر رابطه بین تأخیر غیرعادی گزارش حسابرس و
تجدید ارائه صورتهای مالی شرکتها مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان میدهد که وابستگی
اقتصادی حسابرس ،بر رابطه بین تأخیر غیرعادی گزارش
حسابرس و تجدید ارائه صورتهای مالی اثرگذار بوده و این
رابطه را تشدید میکند .این بدان معناست که در صورت
وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار ،حسابرس به منظور
تامین رضایت و حفظ مشتری ممکن است استقالل خود را زیر
پاگذاشته و تحریفات موجود در صورتهای مالی صاحبکار را
نادیده انگارد که این امر به کاهش اثربخشی عملیات حسابرسی
و کیفیت صورتهای مالی و متعاقباً افزایش احتمال تجدید
ارائه صورتهای مالی سال آتی ،منجر میگردد .بدین ترتیب،
وابستگی اقتصادی حسابرس میتواند رابطه مثبت بین تأخیر
غیرعادی گزارش حسابرس با تجدید ارائه صورتهای مالی را
تشدید کند .این نتیجه با نتایج مطالعات انجام شده توسط
بلنکلی و همکاران ( )8590نیز همخوانی دارد .چرا که در
پژوهش مورد اشاره نیز تاثیر مثبت وابستگی اقتصادی
حسابرس ،بر رابطه بین تأخیر غیرعادی گزارش حسابرس و
تجدید ارائه صورتهای مالی مورد تأیید قرار گرفته است.
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فرضیه سوم پژوهش ،تاثیر بکارگیری حسابرسان متخصص
در صنعت را بر رابطه بین تأخیر غیرعادی گزارش حسابرس با
تجدید ارائه صورتهای مالی شرکتها آزمون نموده است.
نتیجه حاصل از آزمون این فرضیه بیانگر آن است که تخصص
صنعت حسابرس ،تاثیر معناداری بر این رابطه ندارد .این در
حالی است که بر پایه مبانی نظری موجود و تحقیقات استنلی و
دزورت( )8552و رومانوس و همکاران ( )8552حسابرسان
متخصص در صنعت صاحبکار به دلیل کسب شناخت بیشتر از
رویههای حسابداری و عملیات تجاری آن صنعت ،درک بهتری
از مسائل خاص شرکت صاحبکار داشته که آنان را قادر
میسازد تا تحریفات با اهمیت صورتهای مالی را بهتر کشف
نموده و عملیات حسابرسی اثربخشی انجام دهند .از این رو،
انتظار میرفت که بکارگیری حسابرسان متخصص در صنعت
صاحبکار باعث کاهش تاثیر تأخیر غیرعادی گزارش حسابرس
بر تجدید ارائه صورتهای مالی آتی شرکتها گردد .اما نتایج
تحقیق حاضر وجود چنین رابطهای را تایید نکرد .از دالیل
احتمالی این امر می توان به استفاده از تعاریف متفاوت برای
سنجش تخصص حسابرس در صنعت در پژوهشهای مختلف،
اشاره نمود .عالوه بر این ،تفاوت در محیط حسابرسی کشور
ایران با سایر کشورها ،میتواند دلیل احتمالی دیگری برای این
مغایرت باشد.
براساس یافتههای پژوهش حاضر ،به سرمایه گذاران و
تحلیلگران مالی پیشنهاد میشود تا در تجزیه و تحلیل
اطالعات ،رابطه بین تاخیر غیر عادی گزارش حسابرس و
تجدید ارائه صورتهای مالی را در مدلهای تصمیمگیری خود
مد نظر قرار دهند و توجه داشته باشند که احتمال ارائه مجدد
صورتهای مالی در شرکتهایی که تاخیر طوالنی مدت در
گزارش حسابرسی دارند ،بیشتر است .همچنین با توجه به
پیامدهای نامطلوب تجدید ارائة صورتهای مالی بر بازار سرمایه
و کاهش اعتماد سرمایهگذاران  ،پیشنهاد میگردد که سازمان
بورس و اوراق بهادار با ایجاد شرایط و ضوابط خاص ،بکارگیری
تجدید ارائه صورتهای مالی را کنترل نموده و امکان سوء
استفاده از آن توسط شرکتها را محدود سازد و شرکت هایی را
که در سالهای متمادی اقدام به تجدید ارائه کردهاند را ملزم
کند تا عالوه بر صورتهای مالی مقایسهای سال جاری و سال
قبل ،صورتهای مالی مقایسهای تجدید ارائه شده و گزارش
شده اولیه را همراه با افشای مبالغ اقالم تجدید ارائه شده و
دالیل آنها ارائه نمایند .عالوه بر این ،با توجه به تاثیر وابستگی
اقتصادی حسابرس به صاحبکار بر رابطه بین تأخیر غیرعادی
گزارش حسابرس با تجدید ارائه صورتهای مالی به
تدوینکنندگان مقررات بازار حسابرسی از جمله جامعه
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 توصیه میگردد تا با،حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی
،وضع الزاماتی جهت کنترل حق الزحمه دریافتی حسابرسان
احتمال وابستگی اقتصادی و مصالحه حسابرس با صاحبکار را
 در راستای کاهش تجدید ارائة،تقلیل داده و بدین ترتیب
.صورتهای مالی شرکتها گام بردارند
فهرست منابع
. تکتم، اسماعیل و معصومی، احمد؛ توکل نیا،احمدپور
 بررسی اثر تعدیلی تخصص حسابرس در صنعت.)9810(
بر ارتباط بین راهبری هیئت مدیره و مدیریت سود مبتنی
 شواهد تجربی از شرکتهای پذیرفته شده:بر اقالم تعهدی
 دانش حسابداری و حسابرسی،در بورس اوراق بهادار تهران
.18-959 صص،90  شماره،0 دوره،مدیریت
 رابطه تجدید ارائه صورتهای.)9818( . مهدی،حیدری
 پژوهشهای تجربی،مالی با تغییر حسابرس مستقل
.912-890 صص،98  شماره، سال سوم،حسابداری
. وحید رضا، حمید رضا و میرابی، صدیقه؛ کردلویی،کوکبی
 تاثیر کارایی عملکرد حسابرسی داخلی و کمیته.)9810(
 دانش،حسابرسی بر تجدید ارائه صورتهای مالی
،99  شماره،0 دوره،حسابداری و حسابرسی مدیریت
.82-80صص
 تدوین.)9819( . افسانه، محمدرضا و رفیعی،نیکبخت
الگوی عوامل مؤثر بر تجدید ارائة صورتهای مالی در
.992-910 صص، 8  شماره، دانش حسابداری،ایران
 تأثیر حق الزحمه.)9818( . وریا، سیدعلی و احمدی،واعظ
غیرعادی حسابرسی و تعداد بند اظهار نظرحسابرسی بر
، نظریه و عمل:حسابرسی.تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی
.9-89 صص،8  شماره،سال اول
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