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تداوم انتخاب حسابرس متخصص و حق الزحمه حسابرسی
آیت عموزاده ، 1حسین عزیزی

نژاد2

 1دکترای تخصصی حسابداری ،مشاور مالی کارگزاری بانک اقتصاد نوین(نویسنده مسئول)
 2مدرس دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری

چکیده
هدف از این مقاله بررسی تأثیر تداوم کوتاه مدت و بلندت مدت حسابرس متخصص در صنعت بر حقالزحمه حسابرسی است.
به همین منظور دادههای مربوط به  76شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دورهی زمانی سالهای  1392تا 1398
مورد استفاده قرار گرفت .برای آزمون فرضیهها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش دادههای تابلویی استفاده شد .نتایج
بیانگر این است که تداوم کوتاه مدت حسابرس متخصص با حق الزحمه حسابرسی رابطهی مثبت و معنیداری دارد .از طرفی،
نتایج نشان می دهد که تداوم انتخاب بلندمدت حسابرس متخصص تاثیر منفی و معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد.
حسابرسان متخصص در بلند مدت توانایی شناسایی و برنامه ریزی مناسب برای مواجهه با مشکالت صاحبکار را داشته و زمان
کمتری را نیز صرف آشنایی با رویهها و دستورالعملهای صاحبکار مینمایند.
واژههای كلیدی :حسابرس متخصص ،تداوم کوتاه مدت و تداوم بلندمدت
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مقدمه
مشکالت نمایندگی در نتیجهی تضاد منافعی است که بین مدیران و سهامداران ایجاد میشود .همچنین ،همین تضاد منافع به
نحو دیگری میان سهامداران کنترلکننده ی شرکت (سهامداران عمده) و سهامداران اقلیت نیز وجود دارد .وجود چنین تضاد
منافعی باعث ایجاد مسائل و مشکالت نمایندگی و در نهایت منجر به هزینههای نمایندگی شده که به شرکت و ذینفعان آن
منتقل میشود .در همین راستا ،هزینههای نمایندگی ناشی از تالشهای مالکان برای کنترل مدیران ،اغلب قابل توجه و با
اهمیت است .از سویی دیگر ،مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنان نسبت به منافع سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش
ثروت سهامداران هستند (جنسن .)1986،بنابراین ،هر دو گروه (مالکان و مدیران) مایل به استفاده از خدمات حسابرسی
مستقل هستند ،بدین ترتیب ،حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی
محسوب میشود.
عالوه بر این ،حسابرسان مستقل ب ه دلیل ارائه خدمات حسابرسی ،نقش مهمی را در جهت حفظ منافع عمومی در بازارهای
سرمایه ایفا میکنند .گزارش های حسابرسی یکی از مواردی است که به عنوان راهنمای سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری
استفاده می شود و کیفیت پایین این گزارشها میتواند به تخصیص اشتباه منابع در جامعه منجر شود .تخصص در صنعت
معیاری مهم برای موسسههای حسابرسی است که میتواند برای همراستا شدن حسابرس با ویژگیهای مشتری خاص و
نیازهای خدماتی او مورد استفاده قرار گیرد .تخصص صنعتی حسابرس اجازه میدهد که شرکتهای حسابرسی از استراتژی
متمایزی برای خدمت دادن به گروه نسبتا بزرگی از مشتریان که ویژگیهای اساسی مشابهی دارند ،استفاده کنند (میهو و
ویلکینز.)2003 ،
تداوم انتخاب حسابرس از موضوعاتی است که قانون گذاران توجه ویژهای به آن نشان داده اند .به طور کلی قانون گذاران و
فعاالن بازار سرمایه عالقه مند به دانستن این موضوع هستند که آیا رابطه بلندمدت بین شرکتها و حسابرسان شان می تواند
باعث خدشه دار شدن استقالل حسابرس و کاهش کیفیت حسابرسی شود؟ (الونسون و همکاران .)2007 ،دان و همکاران
( ) 2000معتقدند حسابرسانی که در صنعت خاصی تخصص دارند ،به دلیل داشتن توانایی بیشتر در شناسایی و برخورد با
مشکالت ویژهی آن صنعت میتوانند حسابرسی با کیفیت باالتری انجام دهند .افزون بر این ،هر چه موسسهی حسابرسی
تجربه ی بیشتری در صنعت خاص کسب کند ،به دلیل ایجاد شهرت ،عالقهی بیشتری به ارایه حسابرسی با کیفیت برتر پیدا
میکند.
با در ن ظر گرفتن اهمیت خدمات حسابرسی و عدم امکان مشاهدهی مستقیم کیفیت حسابرسی ،پیدا کردن روشی اثربخش
برای کنترل کیفیت حسابرسی ،امری ضروری است .مهمترین جنبهی کنترل و مدیریت کیفیت حسابرسی را میتوان حق
الزحمه حسابرسی دانست .حق الزحمه خدمات حسابرسی شرط ضروری برای اطمینان نسبت به کیفیت حسابرسی است.
اگرچه حق الزحمه بیشتر حسابرسی همیشه بیانگر هزینه حسابرسی با کیفیت باالتر نیست اما ،عالوه بر داشتن کیفیت
حسابرسی مناسب ،موسسات حسابرسی هزینه ی استانداردی را برای انجام کار خود در نظر میگیرند که به طور طبیعی حق
الزحمه دریافتی آنها بیشتر از این هزینههاست .در صورت وجود رقابت در بازار ،موسسات حسابرسی عالوه بر دریافت حق
الزحمه کمتر ممکن است که صاحبکاران خود را نیز از دست بدهند .در صورتی هم که موسسات حسابرسی حق الزحمه خیلی
باالتری را نسبت به هزینههای صرف کرده برای انجام حسابرسی درخواست کنند ،دیدگاه جامعه نسبت به کیفیت کار آنها با
تردید همراه خواهد شد .بنابراین می توان مشاهده کرد که تحقیقات تجربی در رابطه با حق الزحمه حسابرسی شرکتهای
بورسی در ایران ،اطالعات مناسبی را برای سرمایهگذاران به منظور تفسیر حق الزحمهی حسابرسی فراهم میآورد.
با توجه به توضیحات فوق ،مساله ی اساسی در این تحقیق ،بررسی تأثیر تداوم انتخاب حسابرس متخصص در صنعت بر حق
الزحمهی حسابرسی است تا بتوان با کمک نتایج آن ،مدیران و سرمایهگذاران را در ارزیابی حق الزحمهی حسابرسی یاری کرد.
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مبانی نظری
مفهوم حق الزحمه حسابرسی
با در نظر گرفتن قیمت سایر محصوالت ،حق الزحمه حسابرسی نیز بازتابی از ارزش بازار خدمات حسابرسی است .خدمات
مربوط به حسابرسی به طور معناداری متفاوت از سایر خدمات هستند .این تفاوت را میتوان در ارتباط خاص بین طرف تقاضا
کننده و طرف درخواست کننده خدمات حسابرسی مشاهده کرد .طرف عرضه کننده خدمات حسابرسی ،حسابرس مستقل بوده
و طرف تقاضاکننده این خدمات مالکان ،اعتبار دهندگان ،مدیران و سرمایهگذاران خارجی میباشند .مدیران داخلی شرکتها
برای انجام وظایف خود نسبت به مالکان خارجی درخواست خدمات حسابرسی میدهند .بنابراین ،شکلگیری حق الزحمه
حسابرسی نتیجه ی تعادل بین عرضه کننده و تقاضا کننده نیست ،بلکه نخست موسسهی حسابرسی است که این هزینه را
تعیین میکند .با توجه به عدم ارتباط مستقیم بین سرمایهگذاران و موسسه حسابرسی امکان تعیین کیفیت خدمات حسابرسی
به طور مستقیم وجود ندارد .بنابراین می توان حق الزحمه حسابرسی را با کیفیت حسابرسی ،برای اطمیناندهی به سرمایه-
گذاران ،مرتبط ساخت .هنگامی که حق الزحمهی حسابرسی از میزان استاندارد پایینتر باشد ،حاشیه سود موسسه حسابرسی
نیز کاهش مییابد ،از اینرو ،موسسه حسابرسی برای دستیابی به سودی معقول به ناچار رویههای استاندارد حسابرسی را به
طور کامل به اجرا در نمیآورد و به عبارتی کیفیت حسابرسی کاهش مییابد .حق الزحمههای حسابرسی بازتابی از کیفیت
حسابرسی برای استفاده کنندگاه خارجی از صورتهای مالی است.
دمسکی و سویرینگ ( )1974بیان میکنند که حسابرس مستقل بخشی مهم از سیستم گزارشگری مالی را تشکیل میدهد.
استفاده از حسابرس مستقل میتواند بیانگر ایفای تعهدات مدیریت صاحبکار نسبت به سرمایهگذاران باشد و حق الزحمه
حسابرسی را میتوان هزینه ای در نظر گرفت که صاحبکار در ازای ایفای این تعهدات به حسابرس پرداخت میکند .از طرفی
میزان حق الزحمه حسابرسی به میزان کار صورت گرفته برای بررسی صورتهای مالی نیز بستگی دارد .تفاوت در حق الزحمه
حسابرسی موسسات مختلف ناشی از تفاوت در میزان و به نوعی کیفیت کار آنهاست و این حق الزحمه باید هزینههای صورت
گرفته توسط موسسات را پوشش دهد.
سیمونیک ( )1980حق الزحمه موسسات حسابرسی را به سه بخش تقسیم میکند :اول ،هزینههای ذاتی حسابرسی (شامل
رویه های حسابرسی مورد نیاز ،انتشار گزارش و هزینه فرصت از دست رفته) ،سپس ،هزینههای مورد انتظار (شامل ریسک و
هزینههای ناشی از اجرای حسابرسی ) و در نهایت ،سود موسسه حسابرسی .صاحبکاران امیدوار به کاهش هزینه سیستمهای
گزارشگری بوده و در مقابل حسابرسان امیدوار به کسب سودی معقول از انجام حسابرسی هستند و حق الزحمه حسابرسی
نتیجهی حداکثر کردن منافع دو طرف است.
تخصص حسابرس و حق الزحمه حسابرسی
در مورد رابطهی بین تخصص حسابرس و حق الزحمهی حسابرس ،چندین دیدگاه وجود دارد .گروهی معتقد هستند که
حسابرسان متخصص به دلیل برخورداری از دانش تخصصی نسبت به شرایط صنعت صاحبکار ،توانایی بیشتری در ارائه
حسابرسی با کیفیتتر برای کاهش ریسک اطالعاتی دارند .به بیان دیگر ،آنان توانایی کسب ارزش افزوده بیشتری را دارند.
کراس ول ( )1995بر این عقیده است که افزایش تخصص برای موسسهی حسابرسی صرف ناشی از حق الزحمه را به دنبال
دارد .با افزایش اعتبار موسسهی حسابرسی در بین صاحبکاران این صرف حاصل میشود .به عبارتی با افزایش دانش حسابرس،
اعتبار او در آن صنعت خاص نیز افزایش مییابد ،این اعتبار برای او بازدهی مناسبی را به دنبال خواهد داشت و این بازدهی را
میتوان در قالب افزایش در حق الزحمه مشاهده کرد.
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دیدگاه بعدی در رابطهی با ارتباط بین تخصص حسابرس و حق الزحمهی حسابرسی بر پایهی معیارهای اقتصادی استوار است،
که بیانگر کارایی عملیاتی حسابرسی است (چاس1999 ،؛ دیفوند و همکاران .)2002 ،منبع اصلی این معیارها را میتوان
هزینههای ثابت عنوان کرد یعنی حالتی که میانگین هزینههای ثابت کمترین مقدار ممکن باشد .به بیان دیگر ،موسسات
حسابرسی با افزایش سرمایهگذاری در جهت تخصصی شدن ،بخشی از بازار را از دست میدهند که باعث افزایش میانگین
هزینههای ثابت آنها می شود اما ،از سویی با افزایش تخصص آنها در بازار ،بخش جدیدی از بازار را به دست میآورند که به
نوعی ،جبران کاهش بخشی از سهم قبلی آنها در بازار میشود .با کاهش هزینههای ثابت موسسه حسابرسی متخصص ،حق
الزحمهی کمتری را می تواند درخواست کند که باعث افزایش دیدگاه مثبت صاحبکار و جامعه نسبت به او میشود (واعظ،
رمضان احمدی و رشیدی .) 1393 ،همچنین با افزایش تخصص حسابرس ،توانایی حسابرس برای درک مشکالت صنعتی که
صاحبکار در آن فعالیت میکند ،افزایش مییابد و از سویی فرصتهای مناسبی نیز برای رشد ،ارتقا و کسب درآمدهای ممکن
برای موسسهی حسابرسی فراهم میشود .با دستیابی به این ایدهآلها ،موسسهی حسابرسی سهم بیشتری از بازار را در آن
صنعت کسب کرده و با صاحبکاران بیشتری در آن صنعت در ارتباط خواهد بود ،لذا موسسه با توجه به کسب بازدهی مناسب
در آینده ،میتواند حق الزحمهی کمتری را مطالبه کند.
به بیان دیگر ،هنگامی که یک موسسه ی حسابرسی برای اولین بار به حسابرسی صاحبکار دعوت میشود ،برای آشنایی با نحوه-
ی عملکرد صاحبکار در صنعت و نیز عملیات داخلی صاحبکار نیاز به زمان و صرف وقت بیشتری دارد که باعث افزایش در
هزینههای صاحبکار و همزمان حق الزحمهی حسابرس میشود و کارایی عملیات حسابرسی را پایین میآورد .اما ،با افزایش
تخصص حسابرس در صنعتی که صاحبکار در آن فعالیت دارد ،در شروع کار نیازی به شناخت گسترده از ماهیت و جنبههای
منحصر به فرد فعالیت صاحبکار نیست زیرا حسابرس متخصص قبال این دانش و شناخت را کسب کرده و با جنبههای مختلف
کاری صاحبکار آشنا است .این افزایش شناخت برای حسابرس باعث کاهش هزینه میشود و با توجه به کارایی حسابرس و
کاهش زمان مورد نیاز برای شناخت فعالیت صاحبکار ،موجب کاهش حق الزحمهی حسابرسی نیز میشود (آکیف و همکاران،
.)1994
در نهایت اگرچه حسابرسی عملی هزینه بر است اما ،به نحوی به صرفه برای صاحبکاران نیز تلقی میشود .زمانی که حسابرسان
متخصص باشند ،رویههای حسابرسی را به صورت اثربخشی اجرا میکنند .صاحبکاران تمایلی به هدر دادن وقت خود برای
آموزش و تفسیر ساز و کار خود به حسابرسان ندارند و این در حالی است که حسابرسان متخصص زمان زیادی از مدیریت و
کارکنان صاحبکار را برای درک عملیات و ماهیت صنعتی که در آن فعالیت دارند را هدر نمیدهند .بنابراین ،حق الزحمهی کل
حسابرسی موسسات متخصص با در نظر گرفتن مزایای آن برای صاحبکار نسبت به موسسات غیرمتخصص به صرفهتر است
(های و جیتر.)2011 ،
تداوم انتخاب حسابرس و حق الزحمه حسابرسی
زمانی که صاحبکاران حسابرس خود را تغییر میدهند ،برای موسسات حسابرسی افزایش در هزینهی حسابرسی نخستین و
برای صاحبکاران افزایش در هزینه ناشی از تغییر را به دنبال دارد که باعث افزایش در حق الزحمهی حسابرسی میشود.
موسسات حسابرسی با پذیرش صاحبکار جدید هزینههای مورد انتظار آینده خود را نیز مدنظر قرار میدهند .در بازارهای
رقابتی ،اگر خالص ارزش فعلی جریانهای ورودی به موسسه مثبت باشد ،در این حالت موسسهی حسابرسی ممکن است برای
جذب صاحبکار جدید و نیز با در نظر گرفتن هزینههای ناشی از حسابرسی نخستین ،حق الزحمه کمتری را درخواست کند(دی
آنجلو.)1981 ،
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چن و همکاران ( )2004اعتقاد دارند که حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیتهای صاحبکار بدست آورده و
تجربه بیشتری کسب میکنند و به این ترتیب تواناییشان در مورد مناسب بودن یا نبودن رویههای حسابداری و گزارشگری
افزایش مییابد .بنابراین ،رابطهی طوالنی مدت حسابرس و صاحبکار میتواند کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد .به اعتقاد آنان
تغییر حسابرس باعث خواهد شد اعتماد سرمایهگذاران به اتکاپذیری صورتهای مالی کاهش یافته و اعتبار حسابرسی کاهش
یابد .از سوی دیگر هزینههای حسابرسی ،چه برای حسابرس و چه برای صاحبکار ،افزایش خواهد یافت .به بیان دیگر ،با افزایش
تداوم انتخاب حسابرس ،این هزینهها حذف میشود .در نتیجه حق الزحمهی حسابرسی کاهش پیدا میکند (سینت.)2004 ،
همچنین وقتی یک موسسه حسابرسی در بلند مدت با یک صاحبکار همکاری میکند ،با ساختار سازمانی شرکت موردنظر،
عملیات ،ساختار کنترل داخلی و گلوگاههای آن آشنا میشود .بنابراین ،برنامهی حسابرسی با حداقل زمان ممکن تدوین می-
شود .از سویی ،رابطهی صاحبکار حسابرس نزدیکتر شده و ممکن است که حق الزحمهی حسابرسی نیز کاهش یابد .حسابرس
با توجه به شناختی که از صاحبکار دارد ،توجه خود را معطوف به زمینههای دارای ریسک بالقوه میکند .به بیان دیگر،
حسابرس وقت خود را صرف عملیات حاشیهای نمیکند که سبب تحمیل هزینههای اضافی به صاحبکار شود .با این اوصاف
می توان انتظار داشت که با افزایش تداوم فعالیت ،حق الزحمهی حسابرسی نیز کاهش یابد (واعظ ،رمضان احمدی و رشیدی،
.)1393
تداوم انتخاب حسابرس متخصص و حق الزحمه حسابرسی
تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که ارتباط بین حق الزحمه حسابرسی پرداختی به حسابرس و معیارهای متفاوت
کیفیت حسابداری (از جمله اقالم تعهدی غیرمنتظره یا اظهارنظر حسابرس) کامال پیچیده است .برخی مطالعات عنوان میکنند
که حق الزحمههای باالی حسابرسی نشاندهنده رشوه میباشد .در حالی که سایر مطالعات حق الزحمه-های باالی حسابرسی
را نشان دهنده تالش بیشتر میدانند .مطالعات صورت گرفته عنوان میکند که تالش بیشتر حسابرسی باید منجر به افزایش
کیفیت حسابداری شود (کارامانیس و لینوکس .)2011 ،به عبارتی ،در سالهای اولیه حسابرسی به علت باال بودن حجم کارها و
نیز تالش بیشتر تیم حسابرسی به منظور افزایش کیفیت کار و جلب نظر مجمع عمومی سهام ،حق الزحمه حسابرسی باالتر
است که منجر به ارایه اصالحات پیشنهادی و نیز افزایش کیفیت گزارشگری میشود .به عبارتی ،انتظار بر این است که
بکارگیری حسابرسان متخصص در کوتاه مدت منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی شود.
برخی از محققان اعتقاد بر این دارند که تالش بیشتر حسابرسی ناشی از نبود و یا کمبود کیفیت حسابداری است (هریبار و
همکاران .)2010 ،این فرضیه که کیفیت گزارشهای مالی حسابرسی شده ،محصول مشترک ادعاهای مدیریت و فرآیند
حسابرسی است و فرآیند حسابرسی بازتابی از تالش حسابرس میباشد ،بنظر بحث برانگیز نمیباشد .در این تحقیق فرض بر
این است که تالش حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی همبستگی دارد اگرچه در برخی مواقع حق الزحمه های حسابرسی باال
را به عنوان رشوه در نظر گرفتهاند (کینی و لیبی )2002 ،ولی احتمال پایداری این رشوه در بلندمدت بعید به نظر میرسد زیرا،
تکرار پرداخت حق الزحمه باال و پایین بودن کیفیت حسابداری ،احتمال نظارت و نیز ریسک از دست دادن اعتبار را افزایش
میدهد .بنابراین ،انتظار بر این است که با تداوم انتخاب حسابرسی متخصص ،حق الزحمه حسابرسی کاهش یابد.
پیشینهی تحقیق
وگا و لوپز ( )2012در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که تداوم بلند مدت حسابرس متخصص باعث افزایش حق الزحمه-
های دریافتی توسط حسابرسان میشود و از طرفی ،کیفیت حسابرسی نیز کاهش مییابد.
واعظ ،رمضان احمدی و رشیدی باغی ( ) 1392در تحقیقی به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی در
شرکت های بورسی پرداختند .نتایج حاصل از تحقیق آنان نشان داد که ارتباط بین معیارهای کیفیت حسابرس(اندازه ،تخصص
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و تداوم انتخاب موسسه حسابرسی) با حق الزحمه حسابرسی معنادار میباشد .همچنین ،آنها در تحقیق خود نشان دادند که با
افزایش تداوم انتخاب حسابرس ،حق الزحمهی حسابرسی نیز افزایش مییابد.
آستانا و بونی ( ) 2012به این نتیجه رسیدند که تغییر حسابرس باعث کاهش حق الزحمهی حسابرسی میشود .موسسات
حسابرسی برای پذیرش کار با صاحبکار جدید حق الزحمهی حسابرسی را کاهش میدهند ،تا بتوانند کار جدید را به دست
بیاورند .و یا به خاطر ساختار بازار در رابطه با حق الزحمهی حسابرسی میباشد.
کامرن ،پرنسایپ و ترمبتا ( )2014به بررسی تاثیر اثر چرخش اجباری حسابرس و کیفیت گزارشگری پرداختند .آنها دوره
تصدی را به سه دوره سه ساله ،شش ساله و نه ساله تقسیم ،و کیفیت گزارش حسابرس در طول دوره تصدی را مقایسه کردند.
حسابرسان پس از نه سال تداوم در انتخاب به اجبار باید تغییر کنند .آنها انتظار داشتند به دلیل تغییر اجباری حسابرسی در
دوره سوم ،کیفیت گزارش حسابرس در این دوره از دو دوره قبل پایینتر باشد .اما نتایج مقایسه کیفیت حسابرسی در این سه
دوره نشان داد که در دوره سوم تصدی ،کیفیت گزارش حسابرسی بیشتر از دو دوره قیل است.
الونسن و همکاران ( )2007به این نتیجه رسیدند که رابطهی معناداری بین تخصص و سطح حقالزحمههای حسابرسی
دریافتی توسط موسسات حسابرسی وجود ندارد .یافتههای آنان نشان میدهد که به عنوان یک سیاست ،شرکتهای محلی
نسبت به دیگر شرکتها ممکن است در تعامل بیشتری با حسابرسان متخصص باشند.
دان و میهو و موریس فلد ( )2000دریافتند که مشتریان موسسههای حسابرسی متخصص در رتبهبندی انجمن تحقیق و
مدیریت سرمایهگذاری ،جایگاه بهتر و با اهمیتتری نسبت به مشتریان حسابرسان غیرمتخصص این موسسهها دارند .شواهد در
بخش دولتی نیز از این استدالل که تخصص در صنعت یکی از شاخصهای مهم کیفیت حسابرسی است ،حمایت میکند.
بالسام و همکاران ( )2003دریافتند شرکتهایی که از خدمات حسابرسان متخصص در صنعت استفاده میکنند ،ضریب واکنش
سود بیشتری نسبت به شرکتهایی دارند که از حسابرس غیر متخصص بهره میگیرند.
کریشنان ( )2003و بالسام و همکاران ( )2003دریافتند که مدیریت سود کمتری در واحدهای تجاری که توسط حسابرسان
متخصص موسسههای بزرگ حسابرسی در مقایسه با حسابرسان غیرمتخصص رسیدگی شدهاند ،وجود دارد و این موضوع را از
طریق تجزیه و تحلیل اقالم تعهدی اختیاری واحدهای مورد رسیدگی نشان دادند.
نتیجه تحقیق لیم ،تن و چنگ ( )2010که به بررسی تاثیر اثر تداوم انتخاب حسابرس متخصص بر کیفیت گزارشگری
پرداختند ،نشان داد تداوم انتخاب حسابرس متخصص باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی میشود .با توجه به این نتایج
کیفیت گزارشگری با تداوم انتخاب حسابرس در شرکتهایی که از حسابرسان متخصص استفاده میکنند نسبت به سایر
شرکتها بیشتر افزایش مییابد.
خدادادی ،قربانی و خوانساری( )1393به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر حقالزحمه حسابرسی پرداختند .نتیجه تحقیق آنان
نشان داد که مالکیت خانوادگی و دولتی اثر معناداری بر حقالزحمه حسابرسی دارند ،اما نتایج تحقیق برای تاثیر اثر مالکیت
نهادی و مالکیت مدیریت بر حقالزحمه حسابرسی معنادار نبوده است.
نیکبخت و تنانی( )1389به بررسی عوامل موثر بر حقالزحمه حسابرسی پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد ،متغیرهای
حجم عملیات شرکت ،پیچیدگی عملیات شرکت ،نوع موسسه حسابرسی و تورم ارتباط معناداری با حقالزحمه حسابرسی
دارند ،ولی متغیرهای ریسک حسابرسی ،تحصیالت و تجربه مسئول تهیه کننده صورتهای مالی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر
معناداری وجود ندارند.
فرضیههای تحقیق
با توجه به این که هدف این تحقیق ،بررسی تأثیر تداوم انتخاب حسابرس متخصص بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت-
های بورسی است ،فرضیههای تحقیق به صورت زیر تدوین شدهاند:
فرضیه اول :تداوم موقت حسابرس متخصص بر حق الزحمه حسابرسی شرکتها تأثیر معنیداری دارد.
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فرضیه دوم :تداوم بلند مدت حسابرس متخصص بر حق الزحمه حسابرسی شرکتها تأثیر معنیداری دارد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر بر اساس هدف ،از نوع توصیفی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی است .با توجه به اینکه این تحقیق
میتواند در فرآیند تصمیمگیری سرمایهگذاران مورد استفاده قرار گیرد ،نوع تحقیق کاربردی محسوب میشود .در تحقیق
همبستگی ،هدف اصلی مشخص کردن رابطهی بین دو یا چند متغیر ،اندازه و مقدار آن رابطه است.
روش گردآوری دادهها و اطالعات
در این پژوهش برای گردآوری دادهها و اطالعات ،ابتدا از روش کتابخانهای استفاده شده است .در روش کتابخانهای ،مبانی
نظری پژوهش ،از کتب و مجالت تخصصی فارسی و التین گردآوری میشود .سپس ،برای گردآوری دادههای پژوهش حاضر از
لوح های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،سایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران و
دیگر پایگاههای اینترنتی مرتبط ،اطالعات حسابداری شرکتهای بورسی و دیگر منابع اطالعاتی استفاده شده است.
تعریف متغیرها و اندازهگیری آنها
متغیرهای این پژوهش شامل سه دسته متغیرهای وابسته ،مستقل و کنترل به شرح زیر هستند:
متغیر وابسته
حق الزحمه حسابرسی :در این تحقیق متغیر وابسته حق الزحمهی حسابرسی است که برای محاسبهی آن از لگاریتم طبیعی
حق الزحمهی حسابرسی استفاده شده است (فرگوسن و تیلور.)2007 ،
متغیرهای مستقل
تخصص حسابرس در صنعت :در این تحقیق از سهم بازار به عنوان شاخصی برای اندازهگیری تخصص صنعت موسسهی
حسابرسی استفاده شده است ،زیرا اولویت صنعت را نسبت به دیگر حسابرسان نشان میدهد .هر چه سهم بازار موسسهی
حسابرسی بیشتر باشد ،تخصص صنعت و تجربه ی آن نسبت به دیگر رقبا بیشتر است .سهم بازار موسسهی حسابرسی مجموع
دارایی های تمام صاحبکاران یک موسسه حسابرسی خاص در یک صنعت خاص تقسیم بر مجموع داراییهای صاحبکاران در
این صنعت است و فرمول آن به شرح زیر است (پالمروس:)1986 ،

سهم بازار موسسهی حسابرسی iام در صنعت kام؛  TAمجموع داراییهای صاحبکاران؛  iنماد
در مدل مزبور؛
نماد تعداد صاحبکاران موسسهی حسابرسی iام
موسسهی حسابرسی؛  jنماد شرکت صاحبکار؛  kنماد صنعت مورد نظر؛
در صنعت kام و نماد تعداد موسسات حسابرسی در صنعت kام است.
با پیروی از پالمروس ( ،) 1986موسساتی در این تحقیق به عنوان متخصص صنعت (که با نماد  SPECنشان داده میشود) در
نظر گرفته میشوند که سهم بازارشان بر اساس معادله زیر برقرار باشد:
تعداد شرکتهای موجود در صنعت kام است .بنابراین ،اگر شرکت توسط موسسه حسابرسی متخصص
در مدل مزبور؛
صنعت حسابرسی شده باشد  ،SPEC=1در غیر این صورت  SPEC=0خواهد بود.
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تداوم كوتاه مدت حسابرس متخصص :متغیری موهومی است که اگر حسابرس برای اولین سال به عنوان متخصص طبقه-
بندی شود عدد یک و در غیر این صورت صفر میپذیرد (گاور و اوتکی.)2014 ،
تداوم بلند مدت حسابرس متخصص  :متغیری موهومی است که اگر حسابرس بیش از یک سال به عنوان متخصص طبقه-
بندی شود عدد یک و در غیر این صورت صفر میپذیرد (گاور و اوتکی.)2014 ،
متغیرهای كنترل
تداوم انتخاب حسابرس :به اعتقاد میرز و عمر ( )2003تداوم انتخاب حسابرس ،تعداد سالهای متوالی است که یک
حسابرس مسئولیت حسابرسی یک شرکت را بر عهده میگیرد .برای گردآوری اطالعات تداوم انتخاب حسابرس ،از گزارشهای
حسابرسی شرکتها استفاده خواهد شد.
اهرم مالی :نسبت ارزش دفتری کل بدهیهای شرکت به کل داراییهای شرکت تعریف شده است.
اندازهی شركت :لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت تعریف شده است (فرناندو و همکاران .)2008 ،
زیان شركت :اگر شرکت در طی  2سال متوالی زیان داشته باشد عدد  1و در غیر این صورت عدد صفر را میپذیرد.
عمر شركت :تعداد سالهایی است که شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

مدل تحقیق
با توجه به چارچوب نظری و پیشینه ی تحقیق ،الگوی تحقیق از نوع رگرسیون چند متغیره است .بنابراین ،مدل زیر برای آزمون
فرضیات پیشنهاد میشود:

در مدل مزبور:
 A_Feeحق الزحمه حسابرسی؛  Sh_Spcتداوم موقت حسابرس متخصص؛  L_Spcتداوم بلند مدت حسابرس متخصص؛
 Sizeاندازهی شرکت؛  Lossزیان صاحبکار؛  Levاهرم مالی؛  Ageعمر شرکت صاحبکار؛  Tenureتداوم انتخاب حسابرس؛
است i .نماد شرکت موردنظر و  tنماد سال موردنظر است.
جامعهی آماری و نحوهی انتخاب شركتها
جامعهی آماری مورد مطالعهی این تحقیق ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای  1392تا
 1398است .در این تحقیق ،برای انتخاب نمونه ،از کل دادههای در دسترس استفاده شده است .نخست تمام شرکتهایی که
میتوانستند در نمونهگیری شرکت کنند ،انتخاب شدند .سپس ،از بین کلیهی شرکتهای موجود ،شرکتهایی که واجد هر یک
از شرایط زیر نبودهاند ،حذف شده و در نهایت شرکتهای باقی مانده برای انجام آزمون انتخاب شدهاند:
 -1به منظور همگن شدن نمونهی آماری در سالهای مورد بررسی ،پیش از سال  1392در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته
شده باشند.
 -2به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،دورهی مالی شرکتها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 -3نمونه آماری شامل شرکتهای واسطهگری مالی ،سرمایهگذاری ،لیزینگ ،بانکها و شرکتهای بیمه نمیشود.
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 -4شرکتها طی دوره زمانی این تحقیق تغییر فعالیت یا دورهی مالی نداده باشند.
 -5دادههای مورد نظر شرکتها در دسترس باشد.
در نهایت شرکتهای مورد بررسی در این تحقیق ،شامل  76شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
برای ارائه ی یک نمای کلی از خصوصیات مهم متغیرهای محاسبه شده ،در جدول زیر برخی از مفاهیم آمار توصیفی این
متغیرها ،شامل میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر مشاهدات ارائه شده است.
جدول  :1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیرها

انحراف

میانگین

میانه

19/4654

19/3329

0/6744

0/1382

0/0000

0/3458

1/0000

0/0531

0/0000

0/2248

1/0000

0/0000

تداوم انتخاب حسابرس

4/7517

4/0000

3/5736

14/0000

1/0000

اهرم مالی

0/6379

0/6518

0/1756

0/9713

0/1756

اندازه صاحبکار

5/6996

5/6952

0/5703

7/8657

4/2464

زیان

0/0815

0/0000

0/2741

1/0000

0/0000

عمر شركت

14/0922

13/0000

8/9437

42/0000

1/0000

حق الزحمه
تداوم كوتاه مدت حسابرس
متخصص
تداوم بلند مدت حسابرس
متخصص

معیار

حداكثر

حداقل

23/3238

16/8112
0/0000

میانگین متغیرهای تداوم کوتاه مدت و بلندمدت حسابرس متخصص به ترتیب برابر با  0/1382و  0/0531است .با توجه به
جدول فوق می توان عنوان کرد که درصد تخصص گرایی در حسابرسان مربوط به شرکتهای مورد مطالعه پایین میباشد و نیز
تداوم انتخاب حسابرسان متخصص بسیار محدود و نزدیک به صفر میباشد .میانگین تداوم انتخاب حسابرس برابر با 4/7517
بوده که نشان دهنده ی تداوم نسبتا بلندمدت موسسات حسابرسی است .به عبارتی ،صاحبکاران تمایل به استفاده از خدمات
حسابرسان غیرمتخصص دارند و یا تخصص گرایی در بین موسسات محدود میباشد .میانگین حق الزحمه حسابرسی نیز برابر با
 19/4654میباشد .میانگین اهرم مالی ،اندازه صاحبکار ،زیان و عمر شرکت نیز به ترتیب برابر با  0/0815 ،5/6996 ،0/6379و
 14/0922میباشد .به عبارتی بخش عمدهای از منابع شرکتهای مورد مطالعه از طریق بدهی تامین مالی شده است و نیز
محدود بودن زیان شرکت را میتوان ناشی از تجربه و بلوغ شرکتهای مورد مطالعه عنوان نمود .با مقایسه میانگین و میانه
متغیرها میتوان گفت که ارزش همهی میانگینها به استثنای اهرم مالی ،بزرگتر از میانهها میباشد که نشاندهندهی انحراف
منطقی در توزیع هر متغیر میباشد.
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آمار استنباطی
قبل از برازش الگوها الزم است تا آزمون  Fلیمر به منظور بررسی استفاده از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت در مقابل روش
داده های ترکیبی برای الگوی باال انجام شود .نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر برای الگوی تحقیق در جدول  2نشان داده شده
است.
جدول  :2نتایج آزمون  Fلیمر برای الگوهای تحقیق
شرح

آماره

سطح خطا

روش پذیرفته شده

آزمون چاو

14/3848

0/000

الگوی اثرات ثابت

با توجه به آماره و سطح خطای آزمون  Fلیمر و رد فرضیهی  H0برای الگوی تحقیق ،الزم است برای انتخاب از بین الگوی
دادههای تابلویی با اثرات ثابت یا دادههای تابلویی با اثرات تصادفی ،آزمون هاسمن نیز انجام شود .نتایج مربوط به آزمون
هاسمن نیز در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  :3نتایج آزمون هاسمن برای الگوهای تحقیق
شرح

آماره

سطح خطا

روش پذیرفته شده

آزمون هاسمن

15/8961

0/000

الگوی اثرات ثابت

همانطور که در جدول  3قابل مشاهده است ،نتایج حاکی از رد شدن فرضیهی  H0برای الگوهایی تحقیق بوده ،در نتیجه
الگوی دادههای تابلویی با اثرات ثابت ارجح است .بنابراین ،برای تخمین الگوهای تحقیق از روش دادههای تابلویی با اثرات ثابت
استفاده شده است.
در پژوهش حاضر ،از آزمون دوربین -واتسون جهت تشخیص خود همبستگی مدل استفاده شده است .اگر مقدار آمارهی
دوربین -واتسون نزدیک به عدد  2باشد ،استقالل جملهی خطای مدل میتواند پذیرفته شود .عالوه بر این ،از آزمون فیشر
جهت بررسی معناداری کل مدل استفاده شده است .جدول  4نتایج حاصل از برآورد مدلهای تحقیق را نشان میدهد.
جدول  :4نتایج حاصل از برآورد مدل  1تحقیق
ضریب

آماره t

احتمال

0/2875

4/0123

0/0000

-0/1199

-1/9877

0/3312

3/0645

تداوم انتخاب حسابرس

0/0198

1/7108

0/0885

اهرم مالی

-0/1074

-0/5787

0/5633

اندازه صاحبکار

-0/0408

-1/5936

0/1124

زیان

-0/0795

-2/02223

0/0443

عمر شركت

0/1696

6/1455

0/0000

متغیرها
عرض از مبدا
تداوم بلندمدت حسابرس
متخصص
تداوم كوتاه مدت حسابرس
متخصص

0/5634

ضریب تعیین
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ضریب تعیین تعدیل شده

0/5084

آمارهی دوربین -واتسون

1/8407

آمارهی F

13/8858

احتمال آمارهی F

0/0000

بر اساس نتایج تخمین مدل ،می توان نتیجه گرفت که مدل تحقیق معنادار است؛ زیرا مقدار سطح خطای احتمال مربوط به
آمارهی  Fبرابر صفر و کمتر از  5درصد است .در نتیجه ،حتی در سطح اطمینان  99درصد نیز معنادار بودن مدل پذیرفته می-
شود .همچنین ،با توجه به مقدار آمارهی دوربین -واتسون مدل که در جدول  4نشان داده شده است ،میتوان نتیجه گرفت که
مدل پژوهش مشکل خود همبستگی ندارد .مقدار ضریب تعیین تعدیل شدهی مدل برابر با  0/5084است .این آماره نشان
دهندهی این موضوع است که حدود  50درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل قابل توصیف است .با توجه به
تایید شدن آمارههای مدل ،فرضیههای تحقیق بررسی میشود.
نتایج آزمون فرضیههای تحقیق
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  4؛ احتمال مربوط به فرض صفر ،مبنی بر عدم تاثیر تداوم کوتاه مدت حسابرس
متخصص بر حق الزحمه حسابرسی ،برابر  0/0024بوده که احتمال آن کوچکتر از  0/05است .بنابراین فرض صفر در سطح
خطای  5درصد رد می شود .در نتیجه ،تداوم کوتاه مدت حسابرس متخصص بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر مثبت و معنیداری
دارد.
همچنین ،احتمال مربوط به فرض صفر ،مبنی بر عدم تاثیر تداوم بلند مدت حسابرس متخصص بر حق الزحمه حسابرسی،
برابر  0/0480بوده که احتمال آن کوچکتر از  0/05است .بنابراین فرض صفر در سطح خطای  5درصد رد میشود .در نتیجه،
تداوم بلندمدت حسابرس متخصص بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر معنیداری دارد.

نتیجهگیری
در این تحقیق به بررسی تأثیر تداوم انتخاب حسابرس متخصص بر حق الزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد .بدین منظور فرضیههایی برای بررسی این موضوع تدوین و با استفاده از اطالعات در
دسترس به تجزیه و تحلیل آنها پرداختیم.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان میده د که تداوم کوتاه مدت حسابرس متخصص منجر به افزایش حق الزحمه
حسابرسی میشود .هنگامی که یک موسسه ی حسابرسی اولین بار برای بررسی صاحبکار به کار دعوت میشود ،برای آشنایی با
نحوه ی عملکرد صاحبکار در صنعت و نیز عملیات داخلی صاحبکار نیاز به زمان و صرف وقت بیشتری دارد .به عبارتی،
حسابرس متخصص در سالهای اولیه انجام حسابرسی برای صاحبکار ،نیاز به ایجاد پرونده دائم و صرف زمان باالتری برای
آشنایی با فعالیت های صاحبکار دارد و این زمان طوالنی منجر به ایجاد هزینه برای حسابرس و صاحبکار میشود و در نتیجهی
آن ،حق الزحمه حسابرسی افزایش می یابد .نتایج حاصل از این فرضیه با تحقیقات واعظ و همکاران ( )1393و گاور و اوتکی
( )2014هماهنگی دارد .در همین راستا ،بیهادوری و فالکینگر ( )1990نشان دادند که فروشندگانی که اطالعات کافی از بازار
ندارند ،مبنای قیمتگذاری خود را بهای تمام شده قرار داده و آن را به صورت تدریجی و به ندرت اصالح میکنند .حسابرسان
نیز شناخت کافی از واکنش صاحبکاران به تغییرات در حق الزحمهی حسابرسی ندارند .بنابراین ،آنها نیز مبنای خود را بهای
تمام شده قرار داده و به تدریج آن را اصالح میکنند .به عبارتی ،در سالهای اولیه شاهد باال بودن حق الزحمه حسابرسی
هستیم.
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نتایج فرضیه دوم مبنی بر ارتباط معنادار بین تداوم بلندمدت حسابرس متخصص و حق الزحمه حسابرسی ،نشاندهندهی این
است که با افزایش تخصص حسابرس ،توانایی حسابرس برای درک مشکالت صنعتی که صاحبکار در آن فعالیت میکند،
افزایش مییابد و از سویی فرصتهای مناسبی نیز برای رشد ،ارتقا و کسب درآمدهای ممکن برای موسسهی حسابرسی فراهم
میشود .با دستیابی به این شرایط ،موسسه ی حسابرسی سهم بیشتری از بازار را در آن صنعت کسب کرده و با صاحبکاران
بیشتری در آن صنعت در ارتباط خواهد بود .به عبارتی ،با جذب صاحبکاران جدید و نیز کاهش زمان حسابرسی ،حق الزحمه
حسابرسی نیز کاهش مییابد . .بخشی از تغییرات حق الزحمه ناشی از اطالعات ناقص میباشد .در این حالت فروشنده شناخت
کافی نسبت به واکنش خریدار به تغییر قیمت ندارد .برای نمونه ،شناختی نسبت به علت تغییر فروشنده توسط خریدار ندارد.
زمانی که خریدار ،فروشنده جدیدی را انتخاب میکند ،عدم قطعیت کاهش مییابد زیرا ،مشخص میشود که خریدار قصد تغییر
فروشنده را دارد .بنابراین ،یکی از عوامل شکاف در بازار که عامل تغییرات در قیمت است ،حذف شده و انتظار میرود که
قیمتها به سطح مورد انتظار نزدیکتر شوند (ویلرس ،هایب و ژانگ .)2014 ،در شرایط رقابتی و در بلندمدت ،با افزایش تالش
برنامهریزی شده ،حق الزحمه حسابرسی کاهش مییابد (رشیدی باغی.)1393 ،نتایج حاصل از این فرضیه نیز با تحقیقات دان و
همکاران ( )2000مطابقت دارد
با توجه به مباحث نظری مطرح ،سرمایهگذاران هنگام تصمیمگیری برای سرمایهگذاری به اطالعات مربوط به تداوم انتخاب
حسابرس متخصص توسط شرکت ها توجه کنند ،زیرا انتخاب حسابرس متخصص توسط شرکت ها ممکن است بر اساس تئوری
عالمت دهی حاوی پیام هایی برای سرمایه گذاران مبنی بر تمایل شرکت ها برای جلوگیری از تحریف گزارش های مالی خود
باشد.
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Expert auditor tenure and audit fees

Abstract
Agency problems were created between managers and shareholders as a result of conflict of
interest. Auditing is an efficient way to limit the authority of the directors in contractual
relationship. In this paper, we investigate short term and long term Expert auditor tenure and
audit fees. For this purpose, the data of listed companies in Tehran Stock Exchange for the
period 2007 to 2013 were extracted and to test the hypotheses, the cross-sectional regression
of the combined data was used. The results show that the short-term continuity specialist
auditor has a significant positive relation with audit fees. Also, the results show that long-term
continuity specialist auditor has a significant negative relation with audit fees Specialist
auditors in long-term has an ability to identify and plan appropriately to meet the client's
problems and spent less time to identifying client procedures and guidelines.
Keywords: Specialist auditor, Audit Fee, Long-term continuity and Short-term continuity
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