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چكيده
حسابداری زیست محیطی براساس مفاهیم ،معیارها و ارزشهای زیست محیطی و اقتصادی بنا شده است .عملکرد زیست
محیطی منجر به بهبود عملکرد مالی شرکتها میشود .در این راستا حسابرسی محیط زیست اساساً یک ابزار مدیریت زیست محیطی
برای اندازهگیری اثرات فعالیتهای خاص در محیط زیست در برابر معیارها یا استانداردهای تعیین شده است که به ارتقای کیفیت
گزارشگری مالی کمک خواهد کرد .حسابرسی محیط زیست برای کمک به بهبود فعالیتهای انسانی موجود ،با هدف کاهش اثرات
نامطلوب این فعالیت ها بر محیط زیست مورد استفاده قرار میگیرند .بر همین اساس این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار مدیریت
شرکت بر رابطه حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی میپردازد .در این تحقیق تعداد  571شرکت پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 5331 -5314بررسی شده است .جهت آزمون فرضیهها با انجام تحلیلهای آماری به روش
دادههای پانل از ابزار نرم افزاری  Eviewsو مدل رگرسیون خطی استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد ساختار مدیریت
شرکت بر رابطه حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت تأثیر دارد.
واژههاي كليدي :حسابرسی زیستمحیطی ،کیفیت گزارشگری مالی ،ساختار مدیریت شرکت.
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 -1مقدمه
حسابرسی محیط زیست یکی از شاخههای حسابداری است
که به طور کلی از یک سو در پی اعتباار بششای باه اطالعاات
زیست محیطی سازمان و از سوی دیگار باه دنباال حفاظات از
محیط زیست برای دستیابی به تو سعهی پایدار ا ست .با جهانی
شدن موضوع حفاظت از محیط زیست و به دنباال آن تصاوی
قوانینی همچون قانون هوای پاک و قانون جامع محیط زیسات،
بسیاری از موسسات دولتی و خصوصی در دنیا حسابرسی زیست
محیطی را پذیرفتهاند (آزادی و همکاران .)5313،پروژه حفاظت
از محیط زیست آمریکا ) (EPAاز سال  5117بطور فزاینادهای
حسابرسی محیط زیسات را در برناماه اساتراتژیک خاود بارای
بهبااود سااازگاری بااا محاایط زیساات گنجانااده اساات (ایااوانز و
همکاران .)1655،در حال حاضار در کشاور ماا نیاز گاامهاای
ارزشامندی در جهات بکاارگیری حسابرسای محایط زیسات
برداشته شاده اسات .در ایان راساتا دیاوان محاسابات کشاور
حسابرسی محیط زیسات را در دساتور کاار قارار داده و بارای
عملیاتی شدن آن برخی از الزامات قانونی مورد نیاز را نیز تدوین
نموده است
از سوی دیگر استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی،
حسابرس را ملزم به ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی میکند .به
عنوان نمونه ،بیانیه استانداردهای حسابرسی شماره 16
حسابرس را ملزم به قضاوت درباره قابلیت پذیرش اصول
حسابداری بکار رفته در گزارشگری مالی توسط شرکت میکند.
در عین حال که کیفیت حسابرسی باال ،اطمینان بیشتری از
کیفیت گزارشگری مالی فراهم میکند ،کیفیت گزارشگری خود
تابعی از سیستم گزارشگری مالی و ویژگیهای ذاتی است
(دیفوند و ژانگ .)1654 ،در مطالعات حسابداری ،از کیفیت سود
به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی
استفاده شده است .زیرا سود ،بشش اصلی از خروجیهای فرآیند
گزارشگری مالی است .کیفیت سود (کیفیت گزارشگری مالی) از
دو منبع ویژگیهای ذاتی و ویژگیهای سیستم گزارشگری مالی
ناشی میشود..ویژگیهای ذاتی ناشی از مدل کس و کار و
محیط عملیاتی شرکت مانند اندازه شرکت ،نوسانات جریانهای
نقدی عملیاتی ،نوسانات فروش و چرخه عملیاتی است .ویژگی-
های سیستم گزارشگری مالی از سیستم حسابداری و فرآیند
گزارشگری مالی شرکت مانند ترکی هیات مدیره ،قراردادهای
پاداش و ساختار مالکیت ،فعالیتهای نظارتی شامل حسابرسی
داخلی و مستقل ،قوانین بورس اوراق بهادار و اجرای آنها ناشی
می شود .بین این دو جزء کیفیت گزارشگری مالی ارتباط وجود
دارد .برخی از ویژگیهای سیستم گزارشگری مالی باعث به
ایجاد ویژگیهای ذاتی هستند و بر عکس .برای نمونه ،ساختار
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مدیریتی مانند ترکی اعضای هیات مدیره بر مدلهای کس و
کار شرکت و در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی اثر میگذارد.
(فرانسیس و همکاران .)1660 ،1661 ،در این راستا هدف
پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار مدیریت بر رابطه حسابرس ی
زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی شرکتها میباشد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
حسابرسی محیط زیست در تعریف کلی ،شامل فرآیندی
منظم و قاعدهمند جهت جمعآوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد،
فعالیتها و اطالعات گزارش شده زیست محیطی ،به منظور
تعیین درجه انطباقِ این فعالیتها و اطالعات با معیارهای از
پیش تعیین شده و گزارش نتایج به استفادهکنندگان از اطالعات
زیستمحیطی در تصمیمات خود میباشد (حساس یگانه و
عظیمی.)5330،
کشورهای انگلستان و آمریکا اولین گام را در شناخت
حسابرسی زیست محیطی برداشتند .قوانینی طی دهههای  76و
 36قرن گذشته در آمریکا تصوی شد که بر اساس آن ،شرکتها
مسئول جبران خساراتی شدند که عملکرد آنها به محیط زیست
وارد میکند .در انگلستان تعدادی از شرکتهای بزرگ از جمله
شرکت بریتیش پترولیوم برای اولین بار رهنمودهای حسابرسی
زیست محیطی را مطرح کردند .در سال  5111سران کشورها در
ریودوژانیرو گرد هم آمدند تا برای حفظ زمین به شیوه پایدار
اقدام نمایند .در سال  5113اینتوسای در اجالس وین ،اهداف
حسابرسی زیست محیطی را تعیین نمود و طی نشست قاهره در
سال  5111موضوع اصلی گردهمایی اینتوسای به حسابرسی
زیست محیطی اختصاص یافت و جهت پیشبرد اهداف مورد
نظر ،کارگروهی تحت عنوان کارگروه حسابرسی زیست محیطی
که بزرگ ترین کارگروه وابسته به اینتوسای می باشد تشکیل
شد .فلسفه وجودی این کارگروه ،این است که به موسسات عالی
حسابرسی و دولتهای مربوط ،جهت بهبود محیط زیست از
طریق تبادل اطالعات و افزایش سطح همکاری کمک
کند(میرنجفی و عصاری.)5314،
حسابرسی محیط زیست منافع مششصی را به شرح زیار بارای
سازمانها ایجاد می کند.
الف) بهبود باازده ناشای از باهکاارگیری مناابع ساازمان و
افزایش صرفهجویی در منابع.
ب) امکان استفاده از اطالعات ارزشامند زیسات محیطای
برای تصمیمگیری در مورد اثارات زیسات محیطای و
تدوین استراتژی جدید زیست محیطی .
ج) کمک به کارکنان و مدیران در کس آگاهی در زمیناه
عملکرد و رویههای زیست محیطی سازمان.
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گزار ش نهایی حسابرسی محیط زیست به مادیریت باه عناوان
یک ابزار کنترل داخلی کمک خواهدکرد .ایان اطالعاات بارای
همه ی کسانی که عالقه دارند در مورد شرایط و عملکرد زیست
محیطی سازمان اطالعات بیشتری داشاته باشاند ،مفیاد اسات
(مارکز.)1660 ،
د) فرآیندهای حسابرسی محیط زیست باعث ایجاد عادات
و سیستمهایی میشوندکه قادر خواهند باود فعالیات-
های مربوط به مدیریت محیط زیست را بهبود بششند
و قبل از اینکه موضوعات زیست محیطی به مشاکالت
اساسی برای سازمانها تبادیل شاوند ،آنهاا را کشاف
کند(دارنال و همکاران.) 1663،
ها) هانتر و لمون ( )5113اعتقاد دارند حسابرسی محایط
زیست مایتواناد بارای بهباود جنباههاای تکنیکای،
سازمانی و عملیاتی شرکت بهکار گرفته شود .این ناوع
حسابرسی قاادر اسات حاوزههاای ساازمانی نیازمناد
بهبودهای فنآوری ،تغییارات مادیریتی و عملیااتی را
شناسایی کند.
انواع حسابرسی محيط زیست
انواع حسابرسی محیط زیست عبارتند از :
الف) حسابرسی رعایت :هدف این حسابرسی اثبات رعایت
همه ی هنجارهای الزامی در مورد محیط زیست در فعالیتهای
سازمان است .حسابرسی رعایت از نوع تدافعی است و به عنوان
یک ابزار مسئولیتهای گذشته (حسابرسای حاوادط طبیعای)،
مسئولیتهای جاری ( حسابرسی اداری یا بدهی ) و مسائولیت
های آیناده (حسابرسای ریساکها) را در بنگااههاای اقتصاادی
بررسی میکند .معماوالً حساابرس براسااس شاواهد و مادارک
گردآوری شده دربارهی حوادط و بالیای طبیعی اظهارنظر می-
کند حسابرسی اداری یا بادهی بررسای و ارزیاابی بادهیهاای
کیفری و داخلی به وجودآمده بر اثر فعالیتهای زیست محیطی
سازمان است.
هدف اصلی حسابرسی ریسکها ،شناسایی و محادودکردن
ریسکهای مربوط به محیط زیسات و تاالش گساترده بارای
کاهش ریسکهای قانونی و اقتصادی احتمالی تهدیادکننادهی
است.
ب) حسابرسییی آرنینییدها :ایاان نااوع حسابرساای پویااایی
بیشتری نسبت به حسابرسی رعایات دارد و عاالوه بار در نظار
گرفتن بدهیهای بالقوه ،راهحلهاای قاانونی و تکنیکای بارای
حفاظت از محیط زیست ،کاهش هزیناههاا ،افازایش سارمایه-
گذاری ها و منافع حاصل از آنها را نیز مدنظر قرار میدهد .هدف
حسابرسی فرآیند اجرای فرآیندها ،فعالیتها و سرمایهگذاریها

به گونهای است که به محیط زیست آسی نرسانند .همچناین،
باعث میشودکه بدهیهای احتمالی مربوط به تشطی از قوانین
زیست محیطی ،در تصمیمگیاریهاای مادیریت در نظرگرفتاه
شااوند .حسابرساای فرآیناادها را ماایتااوان بااه مااواردی ماننااد
حسابرسی اثرات زیست محیطی تحصیل یا خرید یک شارکت،
حسابرسی زیست محیطی تاثیر تاسیس یا اساتقرار یاک بنگااه
اقتصادی ،حسابرسی اثرات زیسات محیطای محصاوالت تولیاد
شده و حسابرسی کافی بودن رویههای زیست محیطی مدیریت
طبقهبندی کرد( .شرفی.) 5314 ،
مراحل حسابرسی محيط زیست
حسابرسی محیط زیست به طور اساسی شاامل دو مرحلاه
ارزیابی و اعتباردهی یا همان تأیید اسات .در مرحلاه ارزیاابی،
قضاااوتهااای تشصصاای و اظهارنظرهااای گسااتردهای درباااره
خطرهای زیسات محیطای ایجااد شاده از طریاق فرآینادهای
شرکت انجام میشود .این جنباه حسابرسای شاامل بررسای و
ارزیابی فعالیتهای مدیریت شرکت و اثربششی این فعالیاتهاا
در طول دوره مالی است .رویههای شرکت ،قاوانین و مقاررات،
روشهای عملیاتی ،سیستمهای کنتارل آلاودگی ،انگیازههاای
آموزشای و ضارورتهاای زیسات محیطای و هیاره در مرحلااه
ارزیابی بررسی مایشاوند .در مرحلاه تأییاد نیاز حساابرس باا
استفاده از بررسیهاای انجاام شاده در مرحلاه اول نسابت باه
عملکرد سازمان اظهار نظر میکند .برنامهریزی و اجرای فرایناد
حسابرسی مراحلی هستند که به وسایله ماارکز ( )1660ارائاه
شده استکه در آن در مرحله برنامهریازی امکاناات الزم بارای
اجاارای حسابرساای فااراهم ماایشااود .کارآماادی بیشااتر گااروه
حسابرسی در این مرحلاه ،موجا کام شادن زماان و هزیناه
حسابرسی و افزایش بهرهوری گروه حسابرسی در مراحل بعدی
خواهد بود .در این مرحله ،هدفها ،ماموریاتهاا ،فعالیاتهاای
مورد نظر معیارها ،اولویتها و روشهاای حسابرسای مشاش
شده ،آنگاه آماده سازی برنامه حسابرسای آهااز ،عماق و دامناه
رسیدگی تعیین ،منابع اطالعاتی و مدیریتی مربوط بارای تهیاه
برنامه حسابرسی و تغییر در اولویتهاا مشاش مایشاوند .در
مرحله اجرای فرایند حسابرسی و پس از کس اطالعات اولیه و
تهیه برنامه حسابرسی ،مرحلاه بعادی پاردازش اطالعاات الزم
برای انجام حسابرسی است که در این مرحله تجزیاه و تحلیال
اطالعات و شرایط زیست محیطی سازمان انجام خواهد شد.
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راهبري شركتی و مسئوليت اجتماعی
راهبری شارکتی ماثثر باه منزلا سااز وکااری بارای حال
مشکالت نمایندگی می تواند کمیت و کیفیت افشاا را افازایش
دهد .مدیران برای جذب سرمایه گذاران باید هنگام تهی گزارش
ساالن شرکت ،باه افشاای فعالیات هاای مسائولیت اجتمااعی
شرکت همچون ابزار مثثری برای ارتباط با سرمایه گذاران نگااه
کنند ( سان و همکاران.)1651 ،
از سوی دیگر مدیران هیر موظف نیز از طریق بهبود افشای
اختیاری ،شانس رفتار فرصت طلبانه را از سهامدار عمده سال
می کنند .مدیران هیر موظف که با مادیریت کمتار همترازناد،
ممکن است به منظور تضمین توافق بین فعالیت های سازمان و
ارزش های اجتماعی یا کس مشروعیت سازمانی ،تمایل داشته
باشند شرکت ها را به افشا ی اطالعات بیشتری بارای سارمایه
گذاران تشویق کنند (انگ و مک.)1663 ،
 -1-2پيشينه پژوهش
ارنهارت و لئونارد ( )1650تحقیقی با عنوان " ارتباط باین
حسابرسی زیست محیطی و گزارشگری مالی باتاکید بار نقاش
ساختار شرکت ها" انجام دادند .نتایج بدست آمده حاکی از این
می باشد که ساختارشرکت ها بر رابطه بین حسابرسای زیسات
محیطی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها تأثیر دارد
عربصاااالحی و میرزائااای ( )5311باااه بررسااای کیفیااات
گزارشگری و کیفیت حسابرسی پرداختند .پژوهش آنهاا نشاان
می دهد درک مفهوم کیفیت حسابرسی در ارتباط باا کیفیات
گزارشگری مالی حاصل می شود و کیفیت حسابرسی به عنوان
یک جزء جدید به اجزای قبلی کیفیت گزارشگری مالی اضاافه
می شود.
رضازاده و همکاران ( )5316طی یک تحقیق پیمایشی باه
شناسایی موانع اجراى حسابرسى محیط زیست توساط دیاوان
محاسبات کشور در دستگاههاى دولتى کشور از دیدگاه مدیران و
حسابرسان این دیوان پرداختند .نتایج حاصل از ایان پاژوهش
حاکی از آن بود که فقدان چارچوب مناسا باراى گزارشاگری
مالى و هیرمالى دستگاههاى دولتى ،عدم شناخت کافى مدیران
دستگاههاى دولتى از نقش و اهمیت حسابرسى محیط زیسات،
نداشتن دانش و تجرباهی کاافى حسابرساان دیاوان درباارهی
حسابرساى محایط زیسات ،نباود معیارهااى مناسا باراى
حسابرسى محیط زیست ،عادم کفایات اختیاار قاانونی دیاوان
محاسبات براى اجراى حسابرساى محایط زیسات و برخاوردار
نبودن حسابرسى محیط زیست از جایگاه ساازمانى مناسا در
دیوان محاسبات کشور از موانع اصلی اجراى حسابرسی محایط
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زیست و گسترش آن توسط دیوان محاسابات در دساتگاههای
دولتی کشور است.
علی اصغرپور و میر نجفی ( )5313در تحقیق خود دو دسته
از چالشها و دشواریهای درون و برون سازمانی را برای اجرای
حسابرسی زیست محیطی توسط دیاوان محاسابات در کشاور
شناسایی کردند .چالشهای درون سازمان مانند کمبود نیروی
انسانی متشص  ،عدم تجربه کافی دیوان محاسابات کشاور در
زمینه حسابرسی محایط زیسات و عادم وجاود اساتانداردها و
دستورالعملهای حسابرسی زیست محیطی در کشاور .چاالش
های برون سازمانی مانند عدم وجود باناک اطالعااتی کامال و
جامع و آمار دقیق از اطالعاات زیسات محیطای ،عادم وجاود
استانداردهای مدون حسابداری محیط زیست و در نتیجه عادم
استقرار سیستم حسابداری محیط زیست در دستگاههای کشور،
قابل احصاء ،مشش و ملموس نبودن هزیناههاا و زیاانهاای
ناشی از تشری محیط زیست به دلیل لحاظ نشدن ارزشهاای
اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینههای ناشای از
آلودگی هوا و تشری محیط زیست در فرآیناد توساعه و عادم
انعکاس آنها در حسابهای ملی ،عدم آگاهی مدیران دستگاهها و
سازمانها نسبت به اهمیت و جایگاه محایط زیسات و مزایاای
حسابرسی محیط زیست و فقدان ضمانت اجرایای کاافی بارای
برخی از قوانین و مقررات زیست محیطی.
حیاادرپور و قرناای( )5314تحقیقاای بااا عنااوان" تااأثیر
حسابداری زیست محیطی بار شااخ هاای ماالی و عملیااتی
شرکتهای تولیدی " انجام دادناد .نتاایج نشاان دهناده تاأثیر
حسابداری محیط زیسات بار شااخ هاای ماالی و عملیااتی
شرکت ها شامل میزان تولید شرکت های تولیدی ،میزان کاهش
تولید ضایعات ،کمک های بالعوض فنای بیارون از ساازمان باه
شرکت های تولیدی ،نوع کاالهای تولیاد شاده و نسابت بادهی
خدمات (بازپرداخت اصل و فرع بدهیهای بلند مدت) باه کال
بدهیهای شرکتهای تولیدی میباشد.
 -3روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از آن جهت که با استفاده از مدلها ،روشها
و نظریههای موجود به دنبال بهبود وضاعیت تصامیمگیاری در
شرکتهای قلمرو تحقیق میباشد ،از ایان رو؛ از لحااظ هادف
تحقیق ،کاربردی است .و از آنجایی که این پژوهش باه بررسای
وضع موجود میپردازد ،در قلمروی پژوهشهای توصیفی قارار
دارد .و از آن جایی که به برآورد مدل رگرسیون پرداخته اسات
پژوهش توصیفی از نوع علّی است .تحقیق توصیفی آنچه را کاه
هست توصیف و تفسیر میکند و باه شارایط و رواباط موجاود،
عقاید متداول ،فرایندهای جاری ،آثار مشهود یا روناد هاای در
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گسترش توجه دارد .توجه آن در درجه اول به حال اسات ،هار
چند که هالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود
مربوط میشوند ،مورد بررسای قارار مایدهاد .بناابراین؛ از آن
جهت که در گردآوری دادهها از اطالعات عملکردی شارکتهاا
بر مبنای صورتهای مالی تاریشی استفاده مایشاود ،از لحااظ
طرح تحقیق ،پس رویدادی است.
جامعه آماری این پژوهش از کلیه شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال  5331تاا پایاان
سال  5314در بورس فعال بودهاند ،تشکیل شاده اسات .بارای
انتشاب نمونه تحقیق از روش نمونهگیری حذفی به شارح ذیال
استفاده میشود.
 تعداد کل شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس
()476
اوراق بهادار تهران در پایان سال :5314
شرکت
 تعداد شرکتهای حذف شده قبل از : 5314/51/11
()541
 تعداد شرکتهای درج شده بعد از : 5331/65/65
( )30شرکت
 تعداد شرکتهایی که پایان سال مالی آنها منتهی به
 51/11نیست و یا تغییر سال مالی داشتهاند و
اطالعات آنها در دسترس نبود )16( :شرکت
 تعداد شرکتهایی که در گروه شرکتهای هلدینگ،
سرمایهگذاری یا واسطهگریهای مالی بودهاند)06( :
شرکت
 تعداد شرکتهای جامعه آماری هربالگری شده:
( )571شرکت
 -4آرضيه و مدل پژوهش
فرضیه این پژوهش برای پاسشگویی به ساوال اصالی تحقیاق و
رسیدن به اهداف تحقیق عبارت است از:
ساختار مدیریت بر رابطه حسابرسی زیست محیطای و کیفیات
گزارشگری مالی شرکتها تأثیر دارد.
مدل تحقیق عبارت است از:
+

+
+

+
+

+
+

=
+

که در آن:
الف :متغير وابسته
 :FRQکیفیت گزارشگری مالی میباشد (متغیر وابسته) کاه باه
صورت زیر محاسبه میشود:

برای محاسبه کیفیت گزارشگری مالی ابتدا براساس مدل ماک
نیکولز ( ،)1661کیفیات اقاالم تعهادی را محاسابه مایکنایم
سپس قدر مطلق خطای باقی مانده را به عنوان نماینده کیفیت
گزارشگری مالی درنظر میگیریم .این معیار بر اساس این نظار
میباشد که اقالم تعهدی از طریق کاهش هموارسازی ناشای از
تغییرات در وجه نقد باعث افزایش آگاهی دهندگی ساود مای-
گردد و و در تحقیقات قبلی نیز در این زمینه مورد استفاده قرار
گرفته است.
کیفیت اقالم تعهدی :کیفیت اقالم تعهدی بر اساس مدل ماک
نیکولز ( )1661محاسبه میشود .مدل مک نیکولز به شرح زیر
است:

در معادله فوق:
 :برابر با تغییر در حسابهای سرمایه در گردش شرکت
 iدر سال  tکه به شکل زیر محاسبه میشود:
تغییر در حسابهای سرمایه در گردش = افازایش در حسااب-
های دریافتنی  +افزایش موجودی کاال  +کااهش حساابهاای
پرداختناای و باادهیهااا  +کاااهش در مالیااات پرداختناای +
افزایش(کاهش) در سایر داراییها(بدهیها)
 :میانگین داراییهای شرکت  iدر سال t
 :وجه نقد حاصل از عملیات شرکت iدر سال t-1
 :وجه نقد حاصل از عملیات شرکت iدر سال t
 :وجه نقد حاصل از عملیات شرکت iدر سال t
 :تغییر در حساب فروش شرکت  iدر سال t
 :اموال ماشین آالت و تجهیزات شرکت  Iدر سال t
 :خطای باقی مانده
ضرای متغیرها(شی )
تا
 :مقدار ثابت محاسبه شده توسط مدل رگرسیون
 :خطای باقی مانده
ضرای متغیرها(شی )
تا
 :مقدار ثابت محاسبه شده توسط مدل رگرسیون
مقدار خطای باقی مانده در معادله شماره ( )1بیانگر این اسات
که خطای برآورد در اقالم تعهدی جاری ارتباطی با جریان وجه
نقد عملیاتی ندارد و به وسیله تغییر در درآمد و ماشین آالت و
تجهیزات قابل تبیین نیست .در این تحقیاق ایان قادر مطلاق
خطای باقیمانده به عناوان نمایناده کیفیات گزارشاگری ماالی
مورد استفاده قرار میگیرد.
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فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران








NDACCi ,t   0 (1 / Ai ,t 1 )   1 REVi.t 1   2 RECi ,t   3 PPEi ,t   i ,t

ب :متغيرهاي مستقل
= حسابرسی زیست محیطی (از آنجاییکاه ایان ناوع
حسابرسی در ایاران الزامای نیسات اگار بنادهاایی درگازارش
حسابرسی شرکت در رابطاه باا مساائل زیسات محیطی(مانناد
اشاره به دعاوی حقوقی بین شرکت و سازمان محایط زیسات)
وجود داشته باشد  5و در هیر اینصورت صفر تعلق میگیرد).

NDACCi ,t

شرکت iدر پایاان ساالt

:اقالم تعهدی هیر اختیاری
که بر مجموع داراییهای شرکت در پایان سال t-1تقسیم شاده
است.
در نهایت ،اقالم تعهدی اختیاری از طریق رابطه( )4-5محاسبه
میگردد:
DACCi ,t  TACCi ,t  NDACCi ,t

ج :متغير تعدیل كننده
 =CMSساختار مدیریت (تعداد اعضا موظف نسبت به اعضا هیر
موظف هئیت مدیره) .هرچقدر این نسبت کوچکتر باشد نشاان
دهنده استقالل و نظارت اثر بشش هیات مدیره میباشد.

در رابطه فوق قدر مطلق بیشتر نشان دهنده کیفیت پاایین تار
اقالم تعهدی اختیاری است(دیچو)1661،
 -4یاآتههاي پژوهش

د :متغير هاي كنترلی

نزمون نرمال بودن متغيرهاي پژوهش

 =SIZEاندازه شرکت (از لگاریتم داراییهای شرکت)
 : Eqincبازده حقوق صاحبان سهام تقسیم بر کال دارایایهاای
ابتدای دوره
( Cashنقدینگی) :جریانهاای نقادی عملیااتی تقسایم بار کال
داراییهای ابتدای دوره
 : ABACCاقالم تعهدی اختیاری معادل تفاوت باین مجماوع
اقالم تعهدی و اقالم تعهدی هیر اختیاری میباشاد .باه منظاور
برآورد اقالم تعهدی هیر اختیاری ابتدا مدل تعدیل شاده جاونز
به شکل زیر تشمین زده میشود:

فرض بر این است که جملاه اخاالل باه نحاوی اسات کاه
پراکندگی آن در مجاورت میاانگین حاداک ر اسات و هرچاه از
میانگین دورتر شویم پراکندگی در سمت راست و چا آن باه
یک نسبت کاهش مییابد .این فارض باه خصاوص وقتای کاه
حجم نمونه بزرگ باشد ،معقاول اسات .در صاورت نقان ایان
فاارض ،آزمااون فرضاایه و ساااختن فاصااله اطمینااان در مااورد
پارامترهای رگرسیون به شیوه متداول از درجاه اعتباار سااقط
است .تعیین نرمالیتی توزیع اجزای اخالل مادل باا اساتفاده از
شیوههای متعددی امکانپذیر اسات .در ایان مطالعاه از آمااره
جارک -برا استفاده شده است .در صورتی که آماره این آزماون
در سطح خطای  1درصد معنادار باشد ،اجزای اخاالل مادل از
توزیع نرمال پیروی میکنند .همانگونه که در نمودار 5مالحظه
میشود ،بررسی مقدار این آمااره گویاای آن اسات کاه فارض
نرمال بودن جزء اخالل برقرار است.
با توجه نتایج آزمون ،متغیر وابسته تحقیق نرمال میباشاد و از
آزمونهای پارامتریاک جهات بررسای رابطاه باین متغیرهاای
تحقیق بررسی خواهد شد.

TACCi ,t   0 (1 / Ai ,t 1 )  1REVi.t 1   2 RECi ,t   3 PPEi ,t   i ,t

:TACCi.tمجموع اقالم تعهدی شرکت iدر پایاان ساال tتقسایم
شده بر مجموع داراییهای شرکت در پایان سال.t-1
 : Ai,t 1مجموع داراییهای شرکت در پایان سال.t-1

: REVi ,tتغییر در درآمد شرکت iطی ساال tتقسایم شاده بار
مجموع داراییهای شرکت در پایان سال.t-1
: RECi,tتغییر در خال دریافتنیهای شرکت iدر پایان
تقسیم شده بر مجموع داراییهای شرکت در پایان سال.t-1

ساالt

PPE

شرکت iدر پایان ساالt

i ,t
:اموال ،ماشین آالت و تجهیزات
تقسیم شده بر مجموع داراییهای شرکت در پایان سال.t-1
معادله فوق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای هر

 , ,
صنعت تشمین زده میشود .سپس پارامترهای  1 2 3به
دست آمده از این رگرسیونها برای تشمین اقالم تعهادی هیار
اختیاری به شکل زیر مورد استفاده قرار میگیرد:
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Series: FRQ
Sample 1389 1394
Observations 720
5.125359
5.079881
7.356613
2.354108
0.777895
0.096617
3.251684

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

3.020517
0.220853

Jarque-Bera
Probability

100

80

60

40

20

0
7

5

6

3

4

نمودار - 1نتایج نزمون نرمال بودن توزیع اجزاي اخالل در مدل پژوهشCGY

تعيين روش بهكارگيري دادههاي تركيبی
پیش از تشمین مدل با استفاده از دادههای ترکیبای ،بایاد
در مورد روش مناس بهکارگیری اینگونه دادههاا در تشماین،
تصمیمگیری نمود .ابتدا باید مشش شود که اصوالً نیاازی باه
در نظر گرفتن ساختار پانل دادهها (تفاوتهاا یاا اثارات خااص
شرکت) وجود دارد یا اینکه میتوان دادههای مربوط به شارکت
های مشتلف را ادهام ( )Poolingکرد و از آن در تشماین مادل
استفاده نمود .در تشمینهای تک معادلهای ،برای اخذ تصامیم
اخیر از آماره آزمون ( Fلیمر) استفاده میشود .بر اساس نتاایج
این آزمون ،درباره رد یا پذیرش فرضیه برابری آثار ثابت خااص
شرکت ها و درنهایت درباره انتشاب روش کالسیک یا روش داده
های پانل تصمیمگیری میشود .جادول  5نتاایج آزماون چااو
(آماره  )Fمربوط به مدل تحقیق را نشان میدهد.

همانگونه که در جدول  1دیده میشود در سطح اطمینان
 11درصد ،در مدل پژوهش فرض صفر آزمون رد شاده اسات،
بنابراین باید از روش دادههای پانل استفاده نمود.
درنتیجه بحث انتشااب از باین مادلهاای اثارات ثابات و
تصادفی پیش میآید که برای ایان منظاور از آزماون هاسامن
استفاده میشود .آماره آزمون هاسمن که برای تششی ثابت یا
تصادفی بودن تفاوت های واحدهای مقطعی محاسابه مایشاود
دارای توزیع کای -دو با درجه آزادی برابر با تعاداد متغیرهاای
مستقل است .نتایج آزمون هاسمن برای مدلهای پاژوهش باه
شرح جدول  1می باشد.
نتایج جدول بیانگر آن است که در مدل پاژوهش بایاد از روش
اثرات ثابت استفاده نمود.

جدول  -1نتایج نزمون (Fليمر) براي انتخاب روش تركيبی ()Poolingیا تلفيقی ()Panel
نماره F

آرضيه صفر ()H0

درجه
نزادي

اثرات خاص شرکت معنیدار نیستند (روش  Poolingمناس است) 517161715

33

p-value

نتيجه نزمون

67666

 H0رد میشود
(روش دادههای پانل انتشاب میشود)

جدول  -2نتایج نزمون هاسمن براي انتخاب بين مدل اثرات ثابت و اثرات تصادآی
آرضيهي صفر ()H0

نمارهي  2

روش اثرات تصادفی مناس است

107303

درجه
نزادي
3

p-value

نتيجه نزمون

67666

 H0رد میشود
(روش اثرات ثابت مناس است)
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نزمون ناهمسانی واریانس

نتایج حاصل از برازش مدل رگرسيونی تحقيق

در این پژوهش برای بررسی وجود مشکل ناهمسانی واریانس از
آزمون بروش پاگان – کوک و ویسبرگ استفاده شده است.
بنا بر نتایج حاصل از این آزماون کاه در جادول  3آورده شاده
است ،در مدل رگرسیون پژوهش ،همسانی واریانس وجود دارد
(زیرا احتمالها یا p-valueهاای محاسابهشاده بیشاتر از 6761
است).

پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آنهاا،
نتایج حاصل از برازش معادله رگرسایون تحقیاق در جادول 4
ارائه شده است.
فرض :H0ساختار مدیریت شرکتها بار رابطاه باین حسابرسای
زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی شرکتها تاثیر ندارد.
فرض :H1ساختار مدیریت شرکت ها بر رابطاه باین حسابرسای
زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی شرکتها تاثیر دارد.

جدول  -3نتایج نزمون بروش پاگان – كوک و ویسبرگ براي كشف ناهمسانی واریانس
آرضيه صفر ()H0

2
نماره  بروش

پاگان – كوک و ویسبرگ
5733

واریانسها همساناند

p-value

نتيجه نزمون

675765

 H0تائید میشود
(همسانی واریانس وجود دارد)

جدول -4خالصه نتایج نماري نزمون پژوهش
متغير

ضریب

سطح معنی داري

نماره t

انحراف معيار

مقدار ثابت

3.978439

0.0000

11.97585

0.332205

حسابرسی زیست محیطی

0.129004

0.0412

2.045614

0.063064

ساختار مدیریت

-0.008900

90 640.

-0.026320

0.338135

ساختار مدیریت* حسابرسی زیست محیطی

-0.000126

0.0203

-1.311123

9.64605

اندازه شرکت

0.170314

0.0000

4.228186

0.040281

بازده حقوق صاحبان سهام

0.000308

0.0213

2.307166

0.000134

وجه نقد
اقالم تعهدی اختیاری

0.072909

0.0000

11.18952

0.006516

3.13E-09

0.1395

1.479473

2.12E-09

ضری تعیین

.84493 71

5.125359

میانگین متغیر وابسته

ضری تعیین تعدیل شده

.77630 75

0.777895

انحراف معیار متغیر مستقل

انحراف معیار معادله رگرسیونی

0.705431

2.149660

معیار اکائیک

مجموع مجذور خطاها

354.8126

2.194180

ضری شوارتزر

آماره F

26.88372

2.166847

احتمال آماره F

0.000000

2084211.

معیارحنان کوئیک
معیار دوربین واتسون

نتایج حاصل از آماره  Fکوچکتر از  %1میباشد که نشان
دهنده این است که کل مدل از لحاظ آماری معنیدار می باشد.
سطح معنی داری کلیه متغیر های مستقل کمتر از  %1می
باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت ساختار مدیریت شرکتها
بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری
مالی شرکتها تأثیر دارد .ضری تعیین قدرت توضیح دهندگی
متغیرهای مستقل را نشان میدهد که قادراند به میزان %75
تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .و اگر معیار دوربین
واتسون بین  571تا  171باشد خودهمبستگی بین متغیرهای
311

تحقیق وجود ندارد با توجه به اینکه معیار دوربین واتسون
 5711میباشد بنابراین خود همبستگی بین مدل تحقیق منتفی
میباشد.
یافتهها بیانگر وجود رابط منفی و معنادار بین ساختار
مدیریت شرکت و حسابرسی زیست محیطی و کیفیت
گزارشگری مال ی است .به عبارت دیگر هرچقدر نسبت اعظای
موظف به اعظای هیرموظف بیشتر باشد کیفیت گزارشگری و
رابطه آن با حسابرسی زیست محیطی کاهش مییابد .مطابق با
نظری نمایندگی ،مدیران هیر موظف هیئت مدیره در مقایسه با
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سایر اعضای هیئت مدیره ،انگیزة قویتری برای نظارت بر کار
مدیران اجرایی و فرایند گزارشگری دارند و درصد باالی آنها در
هیئت مدیره ،موج افزایش گزارشگری مالی داوطلبانه و در
نتیجه ارتقای کیفیت گزارشگری مالی میشود .توجیه نظریه
افشاء داوطلبانه بر مبنای این فرض است که افشاء به عنوان
ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و
سرمایهگذاران استفاده میشود (هاسلدین و موریس.)1651 ،
یافتهها بیانگر وجود رابط م بت و معنادار بین اندازة شرکت
و حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی است.
در ایران شرکتهای بزرگتر فشار اجتماعی بیشتری تحمل می-
کنند و در نتیجه نیاز بیشتری به مشروعیت بششیدن به
فعالیتهایشان در جامعه دارند ،از این رو این شرکتها اطالعات
زیست محیطی و اجتماعی بیشتری نسبت به شرکتهای
کوچکتر افشا میکنند.
 -5نتيجهگيري و بحث
صنایع ،کارخانهها و واحدهای انتفاعی نیز به عنوان یکی از
اجزای این جوامع در تأثیر متقابل با سایر اجزاء در حال رشد
هستند و ابعاد جدیدی را وارد عرصه جهانی میکنند .روشن
است که اداره هر واحد اقتصادی نیازمند به کارگیری سه عامل
منابع انسانی ،منابع پولی (مالی) و منابع طبیعی است .نقش
بالمنازع این سه عامل در تولید و ارائه خدمات موج گشوده
شدن ابعادی نو بر روی علوم درگیر با فعالیتهای تولیدی و
خدماتی شده است .حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی
عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در
دراز مدت منجر میشود (مران جوری و علی خانی.)5316 ،
یکی از بحثهای جدید و بسیار جال مطرح شده در زمینه
فعالیتهای اجتماعی در سالهای  5106و  5176مفهوم
حسابرسی مسوولیتهای اجتماعی شرکت است .چنانچه
شرکتها در مقابل اثراتی که بر اجتماع و محیط میگذارند،
پاسشگو باشند و همانند حسابرسی مالی ساالنه به یک
حسابرسی اجتماعی ساالنه تن در دهند ،به نظر میرسد یک
سیستم ایدهآل در ارزیابی مسوولیتهای اجتماعی شرکت شکل
خواهد گرفت .اما واقعیت این است که یکی از عوامل عدم
استقبال داوطلبانه از حسابرسی مسوولیتهای اجتماعی از
سوی واحدهای تجاری است .خیلی از مباحث حسابرسی که از
فعالیت های اجتماعی ،دانشگاهی و مواردی نظیر آن نشات
میگیرند ،وقتی با واحدهای تجاری در میان گذاشته میشود ،با
بیمیلی و عدم رهبت آنها مواجه میشوند .از طرف دیگر،
مدیران واحدهای تجاری ترس از آن دارند که فشار بر
واحدهای تجاری آنها برای انجام حسابرسی اجتماعی ،آنها را در

مقابل آماج انتقادات قرار داده و در تیررس توجه دولت قرار
گیرند .همچنین تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی
دارای ویژگیهای مشترک و معینی هستند که یکی از آنها
«پاسشگویی» است .این تعاریف بر پاسشگویی نسبت به
سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند .تعاریف گستردهتر
نشان میدهند که شرکتها در برابر کل جامعه ،نسلهای آینده
و منابع طبیعی (محیط زیست) مسوولیت دارند .در این دیدگاه،
سیستم حاکمیت شرکتی در حقیقت موانع ،اهرمها و
تعادلهای درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکتها است
که تضمین میکند آنها مسوولیت خود را نسبت به تمام
ذینفعان انجام دهند و در تمام زمینههای فعالیت تجاری ،به
صورت مسووالنه عمل کنند .همچنین ،استدالل منطقی در این
دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط میتوان با در نظر
گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد؛ چرا که شرکتهایی که در
برابر تمام ذینفعان مسوول هستند ،در دراز مدت موفقتر و پر
رونقترند .شرکتها می توانند ارزش آفرینی خود را در دراز
مدت افزایش دهند ،آنها این کار را با انجام مسوولیت خود در
برابر تمام ذینفعان و با بهینهسازی سیستم حاکمیت خود به
طور شایستهای انجام خواهند داد (حساس یگانه .)5334 ،در
این راستا این پژوهش به بررسی تاثیر ساختار مدیریت شرکت
به عنوان یکی از مولفه های حاکمیت شرکتی بر رابطه
حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی میپردازد.
در این تحقیق تعداد  571شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران در دوره زمانی 5331 -5314بررسی شده است.
نتایج تحقیق نشان میدهد ساختار مدیریت شرکتها بر رابطه
بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی
شرکتها تأثیر دارد.
وقتی سازمانها احتمال میدهند که شهرت و اعتبارشان
به وسیله سوانح زیستمحیطی تهدید شده و از مشروعیت آنها
کاسته شده ،در جستجوی مدیریت بر فرایند مشروعیت از
طریق تبلیغ راهبردهای مفید هستند که افشای اطالعات
زیستمحیطی و اجتماعی درگزارشهای ساالنه نمونهای از آن
است همچنین مطابق دیدگاه دی آنجلو ( ،)5135افزایش
کیفیت خدمات حسابرسی موج کاهش عدم تقارن اطالعاتی
بین مدیران و تامینکنندگان سرمایه میشود و کیفیت
اطالعات حسابداری را با کاهش هزینههای انتشاب ناسازگار و
خطر اخالقی بهبود میبششد.
بر اساس نظریه مشروعیت واحدهای تجاری میخواهند
بدانند که آیا فعالیت آنها از نگاه اششاص خارج از سازمان
مشروعیت الزم را دارد یا خیر .نظریه مشروعیت بر این مبنا
استوار است که بین واحد تجاری و جامعهای که واحد تجاری
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در آن فعالیت میکند ،قرارداد اجتماعی وجود دارد .طبق نظریه
قرارداد اجتماعی ،شرکتها با جامعه قرارداد اجتماعی دارند تا
وظایف مششصی را بر اساس عدالت و طبق انتظارات صریح و
قطعی شمار زیادی از افراد جامعه درباره رفتار و عملکرد واحد
تجاری انجام دهند (حنیفا و کوک .)1661 ،نظریه مشروعیت
در حالت کلی پیشنهاد میکند که افشاء اطالعات اجتماعی،
وظیفه شرکت ناشی از فشارهای سیاسی یا اجتماعی است که
شرکتها با آن مواجه میشوند .به عنوان نمونه ،شرکتها تحت
فشار بیشتر ،اطالعات اجتماعی بیشتری افشاء خواهند کرد.
مسائل زیست محیطی از مهمترین معضالت جامعه بشری امروز
است .از آنجاییکه ایران نیز هم چون دیگر کشورها با مشاکالت
بسیاری در این زمینه روبرو است و بیشترین افشای اطالعاات
زیست محیطی و اجتماعی در ایران در گزارش هیئت مدیره باه
مجمع وجود دارد ( طال نیاا و همکااران ،)5313 ،از ایان رو
پیشنهاد میشود مراجع تدوین کنناده اساتاندارد در زمیناهی
حسابداری نسبت به ارائه رویهها و دستورالعملهای مناس برای
افشای اطالعات زیست محیطای و اجتمااعی در گازارشهاای
ساالنه شرکتها اقدام الزم را معمول کنند .همچنین به سازمان
بورس اوراق بهادار پیشنهاد میشود ،تدابیر الزم جهت رتبهبندی
شرکتها از نظر افشای اطالعات زیست محیطای و اجتمااعی و
الزام به ارائه گزارش حسابرسی زیست محیطی اتشاذ نماید.
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آزادی  ،کیهان؛ امین پور ، ،آریا؛ هالمی حسن کیاده ،فرید،
( " ،)5311مبانی حسابرسی زیست محیطی و چالشهای
اجرای آن توسط دیوان محاسبات کشور" ،ماهنامه
پژوهشهای مدیریت و حسابداری ،شماره  57و  ،53ص
.11- 01
پورعلی  ،محمدرضا ؛ حجامی  ،محدثه" ،)5310( ،بررسی
رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران".
فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ،دوره ،3
شماره  ،56ص .531-516
حساس یگانه ،یحیی " ،)5334( ،سیستم های حاکمیت
شرکتی" ،حسابدار ،شماره  ، 501ص .51-54
حساس یگانه ،یحیی و عظیمی ،مجید،)5330( ،
"گزارشهای زیست محیطی شرکتهای سهامی :نیاز به
استانداردها و خدمات اطمینان بشش زیست محیطی"،
حسابدار رسمی ،شماره  ، 51ص .11-3
حیدرپور ،فرزانه؛ قرنی ،محمد" ،)5314( ،تأثیر حسابداری
زیست محیطی بر شاخ های مالی و عملیاتی شرکتهای











تولیدی" ،فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی و
حسابرسی ،دوره  ،7شماره  ،10ص 16-31
ذبیحی ،علی؛ دریاباری  ،آناهیتا سادات " ،)5310( ،بررسی
رابطه بین افشای ابعاد مشتلف مسئولیت اجتماعی شرکت
ها بر اساس مدل نیروانتو و ریسک سقوط قیمت سهام در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران".
فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ،دوره ،0
شماره  ،15ص .05-70
رضازاده ،جواد؛ مظفری ،محمد مهدی و هفاری ،علی،
(" ،)5316بررسی موانع اجرای حسابرسی محیط زیست
توسط دیوان محاسبات کشور در دستگاههای دولتی ایران از
دیدگاه مدیران و حسابرسان" ،دانش حسابرسی ،شماره،41
ص .530-557
رحیمی ،رباب " ،)5311( ،تأثیر درصد هیئت مدیره
هیرموظف و مالکیت نهادی بر مسئولیت پذیری اجتماعی
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،
همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.
شرفی 7خوشنود " ،)5314( ،بررسی ایجاد حسابداری و
حسابرسی سبز در سازمان های دولتی و هیر دولتی با
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