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براساس نظریههای قدرت چانهزنی و تالش حسابرس ،با افزایش قدرت چانهزنی حسابرس امکان افزایش
مبلغ حقالزحمه حسابرسی و به تبع آن تالش بیشتر حسابرس فراهم میگردد که این موضوع بر تاخیر
در گزارش حسابرسی اثرگذار است .در این راستا جامعه حسابداران رسمی ایران ،برای اولین بار در سال
 1394آییننامه تعیین حقالزحمه حسابرسی (تعیین حقالزحمه براساس بودجه بندی هر کار به اضافه
سربار موسسه) را برای موسسات عضو ،الزامی نمود .در نبود شواهد نظری و تجربی کافی در مورد پیامدهای
آییننامه حقالزحمه حسابرسی بر تاخیر در گزارش حسابرسی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر نوع موسسه
حسابرسی ،هدف پژوهش حاضر بررسی نقش این آییننامه بر تاخیر در گزارش حسابرسی با توجه به
نظریههای قدرت چانهزنی و تالش حسابرس است .بهمنظور نیل به این هدف 3058 ،سال-شرکت مشاهده
جمعآوریشده از گزارشهای مالی سالیانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و
همچنین فرابورس ایران طی دوره زمانی  1391تا  1398از طریق مدلهای رگرسیونی تاخیر در گزارش
حسابرسی ،مورد آزمون قرار گرفتهاند .نتایج حاصل از برآورد رگرسیون چندگانه ،موید رعایت شکلی
آییننامه بهجای رعایت واقعی است و بین آییننامه حقالزحمه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی،
رابطه معناداری وجود ندارد لیکن نوع موسسه حسابرسی رابطه مزبور را تعدیل میکند.
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موسسه حسابرسی ،قدرت چانهزنی ،تالش حسابرسان.
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مقدمه
حسابرسی توسط حسابرسان حرفهای مستقل ،میتواند نقش عمدهای در بهبود کیفیت اطالعات مالی ایفا
کند[ .]8اما حسابرسان زمانی میتوانند این نقش را به خوبی اجرا کنند که خدمات حسابرسی ارائه شده
توسط آنها باکیفیت باشد .حقالزحمه حسابرسی و نحوه تعیین آن با توجه به نقشی که بر کیفیت
حسابرسی دارد ،یکی از مهمترین مباحث محافل حرفهای و قانونگذاران است .در صورتی که ساز و کارهای
درونی بازار نتواند منجر به عرضه و تقاضای خدمات حسابرسی باکیفیت و قیمت مناسب شود ،ممکن است
نیاز به دخالت در بازار مانند اجباری کردن افشای عمومی حقالزحمه حسابرسی در برخی کشورها نظیر
آمریکا و چین احساس شود[ .]13ایرله و همکاران( )2021نیز به دخالت بیرونی در بازار حسابرسی و
تصویب الزامات توسط نهادهای قانونگذار اشاره داشتهاند[.]12
مداخله در بازار حسابرسی ایران توسط نهادهای ناظر و قانونگذار به طور مستقیم و غیرمستقیم اتفاق
افتاده است .در چنین بازاری که عرضه و تقاضای خدمات حسابرسی ،منجر به تعادل از بابت حقالزحمه
و کیفیت حسابرسی نمیشود ،نهادهای ناظر مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و جامعه حسابداران رسمی
ایران را برانگیخته است تا از طریق دخالت در این بازار ،به اوضاع نابسامان آن سامان بخشند .جامعه
حسابداران رسمی ایران از طریق الزامیکردن آییننامه حقالزحمه حسابرسی در دی ماه  ،1394در بازار
دخالت کرده است .مهمترین علت دخالت این نهاد خود انتظام و حرفهای در بازار حسابرسی ،وقوع پدیده
نرخشکنی است[.]5
هدف اصلی آییننامه یاد شده ،افزایش حقالزحمه حسابرسی به منظور افزایش بودجه حسابرسی است که
از این رهگذر تالش حسابرسی افزایش و در نهایت کیفیت حسابرسی ارتقاء یابد .حال اگر این آییننامه
واقعا اثرگذار باشد ،باید آثار خود را در افزایش تالش حسابرسی و نهایتاً تاخیر در گزارش حسابرسی که
معیار در دسترس است ،نشان بدهد .اگر چه تاخیر در گزارش حسابرسی طوالنی ،برون داد مورد مطلوبی
نیست ،اما در فضایی که حقالزحمهها بسیار پایین است ،ممکن است نشانهای از تالش حسابرسی تلقی
شود؛ هرچند میرشکاری و سوداگران( )2005و حبیب و بویان ( )2011تاخیر طوالنی در افشای
گزارشهای مالی حسابرسی شده را به عنوان یکی از مهمترین نگرانیهای سرمایهگذاران قلمداد
کردهاند[ 21و .]15نکل و پاین ( )2001معتقدند که تالش حسابرسی با تاخیر در گزارش حسابرسی رابطة
منفی دارد .به بیان دیگر با کاهش تالش حسابرسی ،تأخیر در گزارش حسابرسی کاهش مییابد[]19؛
بنابراین ،این نگرانیها بهعنوان موضوع پژوهشی مورد توجه پژوهشهای اخیر قرار گرفته است[ .]22تاخیر
در گزارش حسابرسی عبارت از فاصله زمانی بین پایان سال مالی صاحبکار و تاریخ امضای گزارش
حسابرسی است[ .]15هدف نخست پژوهش حاضر ،بررسی اثر آییننامه حقالزحمه حسابرسی بر تاخیر
در گزارش حسابرسی است.
این پژوهش برای پیشبینی رابطه احتمالی آییننامه حقالزحمه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی،
از نظریه «تالش حسابرسی» بهره میبرد .یکی از عواملی که موجب افزایش تالش حسابرس میشود،
حقالزحمه حسابرسی مناسب و به تبع آن بودجه زمانی کافی برای انجام حسابرسی است .تالش حسابرسی
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مدت زمانی است که حسابرس برای رسیدگیها صرف میکند؛ بنابراین ،کاهش تالش حسابرسی میتواند
احتمال خطر عدم کشف حسابرسی را به شدت افزایش دهد[ ]10بر این اساس میتوان گفت ،هرچه زمان
صرف شده برای انجام فرایند حسابرسی توسط حسابرس افزایش یابد ،این امر میتواند به افزایش تاخیر
در ارائه گزارش حسابرسی منجر شود[.]19
حسابرسان در بازار حسابرسی ایران ،همگون نیستند و برخی از آنها مانند موسسات حسابرسی معتمد
بورس طبقه اول بزرگ و با شهرت هستند و برخی دیگر ممکن است از چنین ویژگیهایی برخوردار نباشند.
بنابراین ،احتمال دارد قدرت چانهزنی این دو نوع حسابرس در توانایی اجرای آییننامه حقالزحمه متفاوت
باشد که میتواند منجر به افزایش بودجه و تاخیر در گزارش حسابرسی شود .بـا توجـه به معیارهای
ارزیابی سـازمان بـورس و اوراق بهـادار ،میتوان پیشبینی کردکه موسسـات حسابرسـی معتمـد طبقـه
"اول" منابـع انسـانی (کارکنان و شـرکای حسابرسـی) باتجربـه و کافی ،سیسـتم کنتـرل کیفیت
مناسـب ،تعداد مشـتریان زیاد و اسـتقالل بیشـتری داشـته باشـند .بـا توجه به یافتـههـای پژوهـشها
در سـایر کشـورها براسـاس دیدگاه اندازه حسـابرس ،حسابرسـانی کـه چنیـن خصوصیاتـی دارند به
احتمـال زیاد میتوانند حسابرسـی با کیفیتی داشـته باشـند[ .]9بنابراین ،هدف دوم این پژوهش ،بررسی
نقش تعدیلی نوع (رتبهبندی)موسسه حسابرسی در رابطه آییننامه حقالزحمه و تاخیر در گزارش
حسابرسی است.
برای تبیین نقش تعدیلی احتمالی نوع موسسه حسابرسی بر رابطه بین آییننامه حقالزحمه و تاخیر در
گزارش حسابرسی ،از نظریه «قدرت چانهزنی حسابرس» بهره برده شده است .بر این اساس ،برخی از
موسسات حسابرسی براساس استراتژیهای بدست آمده از دل بازار ،مانند استراتژی تمایز (حسابرسان
بزرگ و متخصص صنعت) و برخی نیز به دلیل قدرت بازار ،نسبت به سایر موسسات از قدرت چانهزنی
باالتری برخوردارند .شواهد تجربی موجود مانند لیو و همکاران ( )2020نشان میدهد که قدرت بازار نیز
میتواند برای حسابرسان قدرت چانهزنی بیشتر و نهایتاً حقالزحمه حسابرسی بیشتری را به همراه داشته
باشد[.]20
در مورد پیامدهای آییننامه حقالزحمه حسابرسی ،شواهدی در دسترس نمیباشد .به عبارت دقیقتر
مشخص نیست این آییننامه چه نقشی میتواند بر تالش و تاخیر در گزارش حسابرسی ایفا نماید.
همچنین ،این پژوهش ،سعی کرده است مشکل متغیرهای محذوف همبسته را به حداقل برساند ،تا نتایج
پژوهش قابل اتکاتری فراهم نماید .نهایتاً ،یافتههای این پژوهش میتواند دستاوردهای جالب و مفیدی
برای قانونگذاران و نهادهای ناظر مانند جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و
حسابرسان ،صاحبکاران و سرمایهگذاران فراهم کند ،تا از این طریق به میزان اثربخشی آییننامهها و
قوانین اعمالی پیبرده و در آینده اقدامات موثرتری را بکار ببندند.
در ادامه ،ابتدا آییننامه حقالزحمه مطرح شدهاست .سپس ،مبانی نظری و پیشینه پژوهش بطور اجمالی
مرور و فرضیه پژوهش تدوین شدهاست .آنگاه روش پژوهش شامل نمونه پژوهش و مدل پژوهش ارائه
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شدهاست .نهایتاً یافتههای پژوهش شامل آماره توصیفی ،برازش مدل پژوهش و آزمونهای حساسیت ارائه
شده و بخش پایانی نیز به نتیجهگیری اختصاص داده شدهاست.
آییننامه تعیین حقالزحمه خدمات حسابرسی
یکی از مناقشات اصلی حرفه حسابرسی در حال حاضر ،تعیین نرخ حقالزحمه حسابرسی و نرخشکنی
برخی از موسسات است[ .]2در این وضعیت موسسات حسابرسی بهدلیل عدم دریافت حقالزحمه کافی،
ناچارند کیفیت خدمات حسابرسی را از طریق کمکردن زمان رسیدگی و استفاده از خدمات کارکنان کم
تجربه ،کاهش دهند[ .]5بنابراین حسابرسی موفق است که بتواند با توجه به ویژگیهای واحد مورد
رسیدگی ،بهترین برآورد را از حقالزحمه خود داشته باشد تا ضمن حفظ کیفیت کار ،آنار با حداقل هزینه
انجام دهد[ .]1این آییننامه مقرر میدارد که موسسات حسابرسی باید حقالزحمه خود را براساس
بودجهبندی هر کار حسابرسی (تعیین ساعات کار براساس رده شغلی مختلف) و از طریق ضرب این ساعات
ردههای شغلی مختلف در نرخهای ساعتی مقرر در آییننامه مذکور که هر ساله نیز بهروز رسانی میشود
و با اضافه کردن حداقل  20درصد سربار ،تعیین کند .اما این که آییننامه حقالزحمه بتواند در عمل نیز
به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد ،سوالی است که پژوهش حاضر برای اولین بار به آن پاسخ میدهد.
مبانی نظری ،پیشینه و فرضیههای پژوهش
مبانی نظری و مرور پیشینه
نظریه «تالش حسابرسی» به مدت زمانی که حسابرس برای رسیدگیها صرف میکند ،میپردازد .یکی
از عواملی که موجب افزایش تالش حسابرس میشود ،حقالزحمه حسابرسی مناسب و به تبع آن بودجه
زمانی کافی برای انجام حسابرسی است .بر این اساس از لحاظ نظری میتوان انتظار داشت ،هرچه زمان
صرف شده برای انجام فرایند حسابرسی توسط حسابرس افزایش(کاهش) یابد ،تأخیر در ارائه گزارش
حسابرسی نیز افزایش (کاهش) مییابد[ .]19به بیان دیگر مطابق با نظریه تالش حسابرسی ،زمانیکه
حقالزحمه حسابرسی پایین(باال) باشد ،بودجه حسابرسی کاهش(افزایش) مییابد و به تبع آن تالش
حسابرس نیز کم(زیاد) میشود و در نهایت تاخیر کمتری(بیشتری) در ارائه گزارش حسابرسی رخ
میدهد[.]10
1
"فشار حقالزحمه حسابرسی " (حقالزحمه پایین حسابرسی) منجر به کاهش بودجه زمانی حسابرسی و
عدم اجرای بعضی از آزمونهای حسابرسی میشود ،در حالیکه چنین رویههایی میتواند ریسک حسابرسی
را افزایش دهد .بنابراین در فرایند حسابرسی ،بودجه زمانی حسابرسی با توجه به نقش تاثیرگذار آن بر
تالش حسابرس ،به عنوان یک ابزار حائز اهمیت تلقی میگردد.
شواهد تجربی موجود مانند الی ( ،)2019شارما و همکاران ( ،)2017نشان میدهد که حقالزحمه
حسابرسی ،تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی را تحت تاثیر قرار میدهد[17و .]27یافتههای پژوهش الی
Audit Fee Pressure Theory
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( )2019حاکی از آن است که صاحبکاران موسسات حسابرسی ادغام شده تاخیر کوتاهتری در گزارش
حسابرسی خود داشتهاند و پس از ادغام موسسات حسابرسی ،حقالزحمه بیشتری به آنها پرداخت
نکردهاند[ .]17حبیب و همکاران( )2019در پژوهش مروری خود با تبیین ابعاد تاخیر در ارائه گزارش
حسابرسی ،رابطه مثبت بین حقالزحمه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی را در اکثر پژوهشهای
مورد مطالعه ،برجسته نمودند[.]16
در داخل کشور شواهد تجربی شایان توجهی در زمینة حقالزحمه حسابرسی و تأخیر در گزارش حسابرسی
وجود ندارد .مرور پیشینه پژوهشهای مرتبط با حقالزحمه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی،
نشان میدهد که پژوهشهای داخلی از دیدگاه نظریه تالش حسابرسی به موضوع مورد اشاره ،حداقل در
پژوهشهای تجربی ،نپرداختهاند .بنابراین ،چند پژوهش که اخیرا به موضوع تاخیر در گزارش حسابرسی
پرداختهاند ،در ادامه مرور شدهاند .یافتههای پژوهش اورادی ( )2021نشان میدهد انتخاب فرد مدیرعامل
از داخل نسبت به انتخاب آن از بیرون شرکت ،تاثیر مثبت بر تاخیر در گزارش حسابرسی و حقالزحمه
حسابرسی دارد .]25[ .سرلک و همکاران ( )1399در نتایج پژوهش خود یافتند که تخفیف صاحبکاران
از حسابرسان ،تالش آنها را کاهش و خطای حسابرسی را افزایش میدهد [.]3
فرضیههای پژوهش
برای پیشبینی نقش آییننامه حقالزحمه بر تاخیر در گزارش حسابرسی و نقش تعدیلگر نوع موسسه
حسابرسی ،دو سناریوی موافق و مخالف آییننامه مذکور ،بسط داده شده است .سناریوی موافق (رعایت
واقعی) که مطابق انتظار جامعه حسابداران رسمی است ،پیش بینی میکند که حسابرسان با اتکاء به الزام
این آییننامه ،حقالزحمه خود را براساس بودجهبندی معقول و نرخهای تعیین شده در آییننامه مزبور
تعیین کنند و مبنای مذاکره با صاحبکار قرار دهند .بنابراین مطابق این سناریو ،پیش بینی میشود که
حقالزحمه باالتر منجر به بودجه زمانی و تالش حسابرسی بیشتر و نهایتا سبب تاخیر بیشتر در صدور
گزارش میشود.
سناریوی مخالف (رعایت شکلی) ،استدالل میکند ،با در نظر گرفتن شرایط رقابتی حاکم بر بازار و نبود
محرکها و انگیزههای قوی برای عرضه و تقاضای حسابرسی با کیفیت[ ،]5موسسات حسابرسی این
آییننامه را نتوانند عملیاتی کنند .درنتیجه ،در چنین شرایطی پیشبینی میشود که هزینههای رعایت
این آییننامه (از دستدادن مشتری) بیش از منافع آن (افزایش سطح حقالزحمه و بودجه زمانی
حسابرسی) باشد .بنابراین ،از نظر تئوریک رابطه آییننامه یادشده با تاخیر در گزارش حسابرسی قابل تصور
نیست .با توجه به دو سناریوی مخالف بیان شده ،فرضیه اول پژوهش بدون جهت تدوین شده است:
فرضیه اول
بین آییننامه تعیین حقالزحمه خدمات حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی رابطه معناداری وجود
دارد.
در ایران حسابرسان بزرگ و متخصص صنعت حضور ندارند اما طبق رتبهبندی سازمان بورس واوراق بهادر
برخی از موسسات در زمره موسسات حسابرسی معتمد بورس طبقه "اول" محسوب میشوند .در این راستا
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انتظار میرود این موسسات در مقایسه با موسسات دیگر ،از قدرت چانهزنی باالتری برخوردار باشند و
بتوانند آییننامه حقالزحمه را اجرا کنند .با توجه به این شرایط ،پیشبینی میشود موسسات مزبور با
برخورداری از قدرت چانهزنی باالتر ،توان اجرای این آییننامه را داشته باشند و امکان افزایش حقالزحمه
و به دنبال آن افزایش بودجه زمانی حسابرسی برای آنها فراهم گردد .با توجه به توضیحات ارائه شده،
فرضیه دوم پژوهش به شرح زیر تدوین میشود.
فرضیه دوم
نوع موسسه حسابرسی ،رابطه بین آییننامه تعیین حقالزحمه خدمات حسابرسی و تاخیر در گزارش
حسابرسی را تعدیل میکند.
روش پژوهش
گردآوری داده ها
دوره زمانی پژوهش بین سالهای  1391لغایت  1398به عنوان چهار سال قبل از ابالغ آییننامه مزبور
( 1391تا  )1394و چهار سال بعد از آن ( 1395تا  )1398میباشد .فرایند انتخاب نمونه در جدول 1
آورده شده است .طبق این جدول ،در نهایت  3058سال-شرکت مشاهده جمعآوری شده از گزارشهای
مالی سالیانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس ایران مورد آزمون قرار
گرفتهاند.
جدول .1غربالگری دادههای پژوهش
شرح

تعداد مشاهدات
(سال-شرکت)

مشاهدات اولیه در دسترس کل شرکتها

4461

کسر میشود :مشاهدات حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی

808

کسر میشود :مشاهدات خارج شده از بورس ،فاقد اطالعات راجع به متغیرهای پژوهش

179

کسر میشود :مشاهدات مربوط به صنعت مالی ،بانک و بیمه

416

تعداد مشاهدات باقی مانده پس از غربالگری

3058

مدل پژوهش مدل اصلی تحقیق برگرفته از پژوهشهای محمدرضائی و محد-صالح ( )2016و حبیب و
همکاران ( )2019و با در نظر گرفتن شرایط محیطی ایران ،توسعه داده شده است .فرضیه اول بر اساس
مدل رگرسیونی( )1آزمون شده است[16و :]23
LogARL it = β0 + β1AudFeeRegulationit+ β2 FirstRankit + β3Opinionit
+β4AudChgit + β5Busyit + β6Sizeit + β7Lev it+ β8Currit +β9Lossit + β10 TAit +
β11Subsit + β12LogAge it +β13ConOwnit + β14St&Semiownit +β15TSEit +
βjIndustryDum + βk YearDum+εit
مدل()1
برای آزمون فرضیه دوم از مدل رگرسیونی( )2استفاده شده است:
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LogARL it = β0 + β1 AudFeeRegulationit + β2FirstRank it +
β3AudFeeRegulationit × FirstRankit + β4Opinionit + β5Audchgit + β6Busyit +
β7Sizeit + β8Levit + β9Currit + β10Lossit + β11TAit + β12Subsit + β13LogAgeit +
β14ConOwnit + β15St& Semiownit + β16TSEit + βjIndustryDum + βkYearDum
+εit
مدل()2
متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته
 :Log ARLتأخیر در گزارش حسابرسی ،لگاریتم طبیعی فاصلة زمانی بین تاریخ پایان سال مالی و تاریخ
امضای گزارش حسابرسی.
متغیر مستقل
 :AudFeeRegulationآییننامه حقالزحمه حسابرسی ،برای سالهای بعد از ابالغ آییننامه حقالزحمه
برابر یک و برای سالهای قبل از آن برابر صفر است.
متغیر تعدیلگر
متغیرهای تعدیلگر ،متغیرهایی هستند که ارتباط بین متغیر اثرگذار (مستقل) و متغیر اثرپذیر (وابسته)
را تحت تاثیر قرار میدهند[ .]11متغیر موسسه حسابرسی خصوصی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
متعلق به طبقه اول در مدل اول متغیر کنترلی و درمدل دوم متغیر تعدیلگر میباشد.
 :FirstRankAudاگر حسابرس موسسه حسابرسی خصوصی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار متعلق
به طبقه اول باشد ،و موسسات معتمد سایر طبقات صفر.
متغیرهای کنترلی
 :Opinionاگر اظهارنظر حسابرس غیر مقبول باشد مقدار آن یک و در غیر این صورت صفر.
 :AudChgاگر حسابرس در سال جاری تغییر نموده باشد یک و در غیر این صورت صفر.
 :Busyاگر پایان سال مالی پایان اسفند ماه باشد یک و در غیر این صورت صفر.
 :Sizeلگاریتم طبیعی جمع داراییها در پایان سال.
 :Levاهرم مالی ،نسبت کل بدهیها تقسیم بر ارزش دفتری جمع داراییها در پایان دوره.
 :Currنسبت داراییهای جاری به کل داراییها.
 :Lossاگرصاحبکار دارای زیان خالص باشد مقدار آن یک و در غیر این صورت صفر.
 :TAکل اقالم تعهدی ،تفاوت بین سود عملیاتی با جریان نقد عملیاتی.
 :Subsاگر شرکت دارای شرکت فرعی باشد یک و در غیر اینصورت صفر.
 :Ageسن شرکت ،لگاریتم طبیعی سن یک شرکت از ابتدای تاسیس.
 :ConOwnتمرکز مالکیت ،درصدی از سهام شرکت که متعلق به بزرگترین سهامدار است.
 :St & SemiOwnاگر بیش از 50درصد سهام شرکت متعلق به صاحبکار دولتی و شبهدولتی باشد به
آن یک تعلق میگیرد و در غیر اینصورت صفر.
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 :TSEاگر صاحبکار جزء شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باشد یک و اگر جزء
شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس ایران باشد صفر.
یافتههای پژوهش
آمارههای توصیفی
در جدول ،2برخی از مفاهیم آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش ،ارائه شده است .برای مثال ،میانگین
تاخیر در گزارش حسابرسی (تعداد روزها)  83/93به دست آمده است که با نتایج پژوهش محمدرضائی و
محدصالح (  ) 2016مطابقت دارد[ .]23همچنین ،میانگین تمرکز مالکیت  51درصد است که باتوجه به
انحراف معیار بدست آمده ( )0/25نوسان نسبتاً کمی دارد .میانگین اهرم مالی با مقدار  0/61نشان میدهد
که  60/73درصد منابع مالی شرکت از طریق بدهی تأمین مالی شده است .نتایج به دست آمده برای
میانگین اهرم مالی ،اندازه شرکت ،نسبت داراییهای جاری به کل داراییها و تمرکز مالکیت ،با نتیجة
پژوهشهای قبلی مانند محمدرضائی و محد صالح( )2016و محمدرضائی و همکاران( )1397مطابقت
دارد[23و.]4
جدول  .2آمارههای توصیفی متغیرهای پیوسته پژوهش
میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

متغیر
لگاریتم طبیعی تأخیر در گزارش

4/35

4/45

5/22

3/40

0/41

تأخیر در گزارش حسابرسی

83/93

86

185

30

32/31

اندازه شرکت

14/09

14/04

17/88

10/91

1/57

اهرم مالی

0/61

0/56

2/21

0/07

0/38

داراییهای جاری به کل داراییها

0/61

0/64

0/96

0/06

0/24

کل اقالم تعهدی

0/02

0/02

0/34

-0/30

0/13

لگاریتم طبیعی سن شرکت

3/31

3/40

4/13

1/79

0/62

تمرکز مالکیت

0/51

0/50

0/95

0/07

0/25

آزمون پارامتری و ناپارامتری
تحلیل پارامتری و ناپارامتری را زمانی میتوان انجام داد که بتوان نمونه را حداقل به دو گروه تقسیم کرد
[ .]14نتایج آزمون پارامتری ( )tآزمون ناپارامتری (  )𝜒 2متغیرهای پژوهش در جدول  3ارائه شده است.
براین اساس ،میانگین لگاریتم طبیعی تأخیر در گزارش حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی در دوران
اجرای آییننامه حقالزحمه و زمان قبل از اجرای آن ،تفاوت معناداری ندارد .چنین تجزیه و تحلیلی،
شواهدی فراهم میکند که با سناریوی دوم ،یعنی عدم تاثیر آییننامه مذکور بر تاخیر در گزارش
حسابرسی ،مطابقت دارد .بهعالوه تعداد موسسات حسابرسی طبقه اول در دوران اجرای آییننامه نسبت
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به دوران قبل از اجرا ،افزایش چشمگیری داشته است که این موضوع با مطالب بیان شده در قسمتهای
قبلی مبنی بر افزایش قدرت چانهزنی موسسات مزبور ،امکان استفاده حداکثری از تمام ظرفیتهای این
آییننامه توسط این موسسات و در نهایت افزایش حقالزحمه حسابرسی ،میتواند منطبق باشد .نتایج
آزمون پارامتری ( )tبرای متغیرهای اندازه و سن شرکت معنادار است که با توجه به نقش گذر زمان بر
سن شرکتها و افزایش تورم بر ارقام مندرج درصورتهای مالی ،منطقی و قابل پذیرش است .برای سایر
متغیرها ،نسبت به دوره قبل از اجرای آییننامه حقالزحمه حسابرسی ،تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
هم چنین ،نتایج آزمون ناپارامتری (  )𝜒 2مطابق نشان میدهد که تعداد مشاهدات صاحبکار زیانده در
دوره پس از اجرای آییننامه حقالزحمه ،افزایش یافتهاست که با توجه به وضع تحریمهای اقتصادی جدی
بر علیه ایران و همچنین بروز رکود اقتصادی قابل تصور است.
همچنین برای کاهش اثر مشاهدات پرت بر روی نتایج پژوهش ،از تکنیک وینزوری استفاده شده است ،به
نحویکه یک درصد کوچکترین و بزرگترین دادههای مربوط به متغیرهای پیوسته را با اعداد نزدیکترین
مشاهدات به آن دادهها ،جایگزین شده است[ .]14نتایج آزمون همبستگی پیرسون(گزارش نشده)نشان
میدهد که همبستگی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد .همچنین ضرایب عامل تورم واریانس برای
متغیرهای این پژوهش کمتر از  5میباشد .یعنی مشکل هم خطی بین بین متغیرهای مستقل حاد نیست.
جدول .3نتایج آزمون پارامتری()tو ناپارامتری( 𝟐𝛘) برای دورههای قبل و اجرای آییننامه

متغیر

قبل ازآییننامه
(1452مشاهده)

اجرای
آییننامه
(1606
مشاهده)

نوع
آزمون

آماره
آزمون

احتمال
آماره

لگاریتم طبیعی تأخیر در گزارش حسابرسی

4/3328

4/3674

t

-2/325

0/010

تاخیر در گزارش حسابرسی

82/5289

85/2042

t

-2/288

0/011

اندازه شرکت

13/766

14/385

t

-11/12

0/000

اهرم مالی

0/6110

0/6040

t

0/506

0/306

داراییهای جاری به کل

0/6123

0/6000

t

1/418

0/078

کل اقالم تعهدی

0/0184

0/0303

t

-2/532

0/006

لگاریتم طبیعی سن شرکت

3/2426

3/3669

t

-5/565

0/000

تمرکز مالکیت

0/5134

0/5042

t

1/011

0/156

حسابرسان طبقه اول

529

1065

𝜒2

272/84

0/000

فصل پرمشغله حسابرسی

1065

1182

𝜒2

0/025

0/875
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تغییر حسابرس

441

474

𝜒2

0/267

0/605

گزارش غیرمقبول

789

849

𝜒2

0/667

0/414

صاحبکار زیانده

217

306

𝜒2

9/080

0/003

شرکت اصلی

576

672

𝜒2

1/492

0/222

مالکیت دولتی و شبهدولتی

924

1047

𝜒2

0/807

0/369

شرکتهای بورسی

864

925

𝜒2

1/143

0/285

نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش در جدول  4ارائه شدهاست .یافتهها نشان میدهد بین آییننامه
حقالزحمه و تاخیر در گزارش حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد .بنابراین ،فرضیه اول پژوهش تایید
نمیشود .به بیان دیگر ،آییننامه حقالزحمه بر خالف هدف جامعه حسابداران رسمی ،منجر به افزایش
حقالزحمه و به تبع آن بودجه زمانی و تالش حسابرس نگردیده است .چنین یافتهای موید رعایت شکلی
است و با شواهد پژوهشها در مورد همگرایی شکلی به جای همگرایی واقعی در حوزه قوانین حاکمیت
شرکتی در برخی از کشورها با ضمانت اجرایی ضعیف قوانین مانند هند ،مطابقت دارد[ .]6عالوه بر این،
نتایج آزمون فرضیه دوم حاکی از آنست که نوع موسسه حسابرسی ،رابطه بین آییننامه حقالزحمه و
تاخیر در گزارش حسابرسی را تعدیل میکند و بنابراین فرضیه دوم تایید میشود .افزون بر این ،موسسات
حسابرسی معتمد بورس طبقه "اول" از قدرت چانهزنی باالتری برخوردار هستند و با اتکا به این آییننامه،
امکان افزایش حقالزحمه و به دنبال آن افزایش بودجه زمانی برای آنها فراهم است که این امر موجب
تاخیر در گزارش حسابرسی گردید .چنین نتیجهای همراستا با پژوهش محمدرضائی و همکاران()2018
درباره تاثیر مثبت موسسات معتمد بورس طبقه "اول" بر حقالزحمه حسابرسی میباشد[.]24
جدول  .4نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
نتایج آزمون فرضیه اول

نتایج آزمون فرضیه دوم

ضریب

آماره t

ضریب

آماره t

مقدارثابت

***3/84

43/65

***3/847

43/79

آییننامه حقالزحمه حسابرسی

-0/0034

-0/12

-0/0333

-1/07

0/01

1/05

-0/0179

-0/94

ـ

ـ

**0/0618

2/4

فصل پرمشغله حسابرسی

0/0188

1/14

0/0193

1/18

تغییر حسابرس

*0/0238

1/78

*0/0250

1/87

متغیر

حسابرسان معتمد بورس طبقه اول
آییننامه حقالزحمه × حسابرسان معتمد بورس طبقه اول
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نتایج آزمون فرضیه اول

نتایج آزمون فرضیه دوم

ضریب

آماره t

ضریب

آماره t

گزارش حسابرسی غیر مقبول

***0/177

12/61

***0/1770

12/59

صاحبکار زیانده

***0/1008

5/01

***0/1030

5/11

کل اقالم تعهدی

0/0614

1/12

0/0630

1/15

لگاریتم طبیعی سن شرکت

***0/0530

3/78

***0/0539

3/84

شرکت اصلی

***0/0696

5/08

***0/0685

4/99

تمرکز مالکیت

***-0/222

-7/5

***-0/221

-7/47

مالکیت دولتی و شبهدولتی

***-0/212

-14/56

***-0/213

-14/65

نسبت داراییهای جاری به کل داراییها

-0/0323

-0/95

-0/0302

-0/89

اهرم مالی

***0/0772

3/86

***0/0765

3/82

اندازه شرکت

***0/0387

7/39

***0/0388

7/39

شرکتهای بورسی

**-0/0322

-2/15

**-0/031

-2/1

متغیر

کنترل شد

کنترل شد

سال و صنعت
آماره F

47/88

47/15

احتمال آماره F

0/000

0/000

ضریب تعیین

0/3497

0/3509

*** معناداری در سطح  99درصد؛ ** معناداری در سطح  95درصد؛ * معناداری در سطح  90درصد

نتایج پژوهش در ارتباط با متغیرهای کنترلی نشان میدهد که تغییر حسابرس ،گزارش حسابرسی غیر
مقبول ،صاحبکار زیانده ،لگاریتم طبیعی سن شرکت و شرکت اصلی رابطه مثبت و معناداری با لگاریتم
طبیعی تاخیر در گزارش حسابرسی دارد .هم چنین لگاریتم طبیعی تاخیر در گزارش حسابرسی رابطه
منفی با تمرکز مالکیت ،مالکیت دولتی و شبهدولتی و شرکتهای بورسی دارد .نهایتا ،به منظور رفع
مشکالت احتمالی مرتبط با ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی ،رگرسیون به روش خطای استاندارد
اصالح شده از بابت ناهمسانی واریانس و خود همبستگی "خوشه بندی شده در سطح شرکت" ،اجرا شده
است [.]26
آزمونهای حساسیت
برآورد مدلهای پژوهش براساس تعریف جایگزین از تاخیردر گزارش حسابرسی
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مطابق با پژوهشهای نکل و شارما ( )2012و محمدرضائی و محد-صالح ( ،)2016در این پژوهش از
لگاریتم طبیعی تاخیر در گزارش حسابرسی استفاده شده است[ 18و .]23اما اکثر پژوهشهای پیشین
[ ]15تعداد روزهای بین پایان سال مالی صاحبکار و تاریخ امضای گزارش حسابرسی را به عنوان تاخیر
در گزارش حسابرسی ،تعریف کردهاند .بنابراین ،همراستا با پژوهشهای یاد شده و به جهت اطمینان هرچه
بیشتر از نتایج مدل برآورد شده ،به عنوان یک نحوه عمل جایگزین ،تعداد روزهای تاخیر در گزارش
حسابرسی در مدلهای  1و  2جایگزین و فرضیههای اول و دوم مجددا آزمون شد .جدول  5نشان میدهد
که بین آییننامه حقالزحمه و تاخیر در گزارش حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین نوع
موسسه حسابرسی به عنوان یک متغیر تعدیلگر ،رابطه بین آییننامه تعیین حقالزحمه خدمات حسابرسی
و تاخیر در گزارش حسابرسی را تعدیل میکند .چنین یافتههایی با نتایج اصلی ارائه شده در جدول 4
منطبق هستند.
جدول  .5نتایج آزمون فرضیههای پژوهش براساس تعریف جایگزین
متغیر

فرضیه دوم

فرضیه اول
ضریب

آماره t

ضریب

آماره t

مقدارثابت

***45/34

6/45

***45/5

6/49

آییننامه حقالزحمه حسابرسی

0/8531

0/36

-0/9589

-0/37

حسابرسان معتمد بورس طبقه اول

0/2086

0/2

-1/728

-1/16

ـ

ـ

*3/741

1/82

آییننامه حقالزحمه × حسابرسان طبقه اول
متغیرهای کنترلی

کنترل شد

کنترل شد

سال و صنعت

کنترل شد.

کنترل شد.

آماره F

41/56

41/05

احتمال آماره F

0/000

0/000

ضریب تعیین

0/3209

0/3217

*** معناداری در سطح  99درصد؛ ** معناداری در سطح  95درصد؛ * معناداری در سطح  90درصد

برآورد مدل ( )1براساس دادههای پنل
علیرغم اینکه پژوهش حاضر سعی کرده است که اثرمتغیرهای موثر بر آییننامه حقالزحمه و تاخیر در
گزارش حسابرسی را براساس پژوهشهای قبلی و شرایط محیطی پژوهش کنترل کند ،یافتههای اصلی
ممکن است به دلیل عدم کنترل اثر سایر متغیرهای موثر گمراه کننده باشد .برای مرتفع کردن این مشکل
احتمالی ،مدل 1براساس دادههای پنل (با کنترل کردن اثر شرکتها) دوباره اجرا شد .چنین روشی میتواند
اثر عوامل حذفشده مخصوص صاحبکار که در طول زمان تغییرپذیر هستند را کنترل کند ولی قدرت
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برآوردکنندگی مدل را کاهش میدهد[ .]7نتایج برآورد مدل  1براساس دادههای پنل با یافتههای اصلی
این پژوهش ،ارائه شده در جدول ،4منطبق میباشند .نتایج گزارش نشده نشان میدهد زمانیکه متغیر
وابسته لگاریتم طبیعی تاخیر در گزارش حسابرسی است ،ضریب آییننامه حقالزحمه  0/014و آماره t
برابر با  0/33میباشد .بنابراین نتایج برآورد مدل  1بر اساس دادههای پنل حاکی از آنست که یافتههای
پژوهش قابل اتکا هستند و نسبت به رویکردهای متفاوت برآورد مدلها ،حساسیت ندارد.
نقش تعدیلگری متغیر حقالزحمه حسابرسی
نظر به اهمیت نقش سطح حقالزحمه حسابرسی در دستیابی به هدف نهایی جامعه حسابداران رسمی،
در این پژوهش مدل  1به شرح مدل 3مجددا برآورد گردید .دراین راستا لگاریتم طبیعی حقالزحمه
حسابرسی ( )LogAudFeeو همچنین اثر تعدیلگری آن بر آییننامه حقالزحمه به مدل  1اضافه گردید.
شایان ذکر است مابقی متغیرها همانند مدل  1میباشد.
× LnARL it ،ARL it =β0+β1AudFeeRegulationit+β2LogAudFeeit+β3 AudFeeRegit
LogAudFeeit + β4FirstRankit + β5Opinion it + β6Audchgit + β7Busyit +β8Sizeit
+ β9 Levit + β10 Currit + β11Lossit + β12TAit + β13 Subsit+ β14LogAgeit+
β15Conown it + β16St& Semiown it +β17TSEit + βjIndustryDum + βkYearDum
+εit
مدل()3
نتایج مندرج در جدول  6نشان میدهد بین لگاریتم طبیعی حقالزحمه و لگاریتم طبیعی روزهای تاخیر
در گزارش حسابرسی( )LnARLو همچنین روزهای تاخیر درگزارش حسابرسی( )ARLرابطه معنادار
وجود ندارد .بدین ترتیب نتایج آزمون اضافی نیز از نتایج اصلی ،پشتیبانی میکند و حاکی از عدم
تاثیرگذاری آییننامه حقالزحمه حسابرسی میباشد.
جدول  .6نتایج آزمون مدل ( )1پژوهش براساس نقش تعدیلگری متغیر حقالزحمه حسابرسی
متغیر

مدل LnARL

مدل ARL

ضریب

آماره t

ضریب

آماره t

مقدارثابت

***4/19

32/83

***74/57

7/31

آییننامه تعیین حقالزحمه حسابرسی

-0/0947

-0/70

-11/06

-1/03

لگاریتم طبیعی حقالزحمه حسابرسی

-0/0136

-0/81

-2/1188

-1/58

آییننامه حقالزحمه × لگاریتم طبیعی حقالزحمه

0/0079

0/39

1/0888

0/68

متغیرهای کنترلی

کنترل شد

کنترل شد

سال و صنعت

کنترل شد

کنترل شد

آماره F

23/75

21/28

احتمال آماره F

0/000

0/000
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متغیر

ضریب تعیین

مدل LnARL
ضریب
37/83

آماره t

مدل ARL
ضریب

آماره t

35/17

*** معناداری در سطح  99درصد؛ ** معناداری در سطح  95درصد؛ * معناداری در سطح  90درصد

بحث و نتیجه گیری
تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی به دلیل نقش مهمی که در انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده دارد،
بسیار حائز اهمیت است .تاخیر طوالنی در ارائه گزارش حسابرسی میتواند بر ویژگی کیفی مربوط بودن
اطالعات اثر منفی بگذارد .تاخیر در گزارش حسابرسی تحت تاثیر عوامل متعددی است که یکی از این
عوامل ،تاخیر در انجام و یا تکمیل کار حسابرسی است که این موضوع نیز میتواند تحت تاثیر بودجه
زمانی حسابرسی قرار گیرد .با توجه به اینکه حقالزحمه حسابرسی تاثیر مستقیم بر بودجه حسابرسی
دارد ،بنابراین نقش آن بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی مشهود است.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که تاخیر در گزارش حسابرسی رابطه معناداری با آییننامه حقالزحمه
حسابرسی ندارد .به عبارت دیگر ،آییننامه مذکور علیرغم پیشبینی جامعه حسابداران رسمی ایران به
عنوان محرکی برای افزایش بودجه زمانی حسابرسی در تعیین حقالزحمه و به تبع آن افزایش تالش
حسابرسان نشده است .چنین یافتهای مطابق سناریوی رعایت شکلی است .این سناریو پیشبینی میکند
که در بازار حسابرسی ایران که محرکهای طرف عرضه و تقاضای حسابرسی ضعیف و رقابت بین
حسابرسان شدید است و مطابق پژوهشهای مرتبط با همگرایی شکلی با قوانین الزامی شده حاکمیت
شرکتی ،موسسات حسابرسی برای پرهیز از هزینه رعایت واقعی آییننامه تعیین حقالزحمه (از دست
دادن مشتری) و هزینه عدم رعایت (تنبیهاتی که در آییننامه معین شده) ،به احتمال زیاد اقدام به رعایت
شکلی این آییننامه میکنند .همچنین با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر نوع موسسات حسابرسی ،موسسات
حسابرسی معتمد بورس طبقه "اول" از قدرت چانه زنی باالتری برخوردار باشند و با اتکا به آییننامه
حقالزحمه حسابرسی ،امکان افزایش حقالزحمه حسابرسی و به دنبال آن افزایش بودجه زمانی حسابرسی
برای آنها فراهم گردد که این امر موجب تاخیر در گزارش حسابرسی میگردد.
پژوهش حاضر پیشنهادهایی برای مسئولین مربوطه دارد .یافتههای این پژوهش بیانگر آن است که تدوین
یک آییننامه در بازار حسابرسی نامساعدی مانند ایران ،به تنهایی نمیتواند محرک کافی برای عرضه و
تقاضای خدمات حسابرسی در سطح قیمتی مناسب را ایجاد کند و نیازمند تغییرات گستردهتر میباشد
که این موضوع ممکن است زمانبر ،هزینهبر و خارج از اختیار عمل یک نهاد خود انتظام باشد.
در این پژوهش تنها نقش آییننامه حقالزحمه حسابرسی بر تاخیر در گزارش حسابرسی آزمون شده است.
پیشنهاد میشود پژوهشهای آتی نقش این آییننامه بر کیفیت حسابرسی را مطالعه کنند .افزون بر این،
پژوهشهای آتی میتوانند طی یک مطالعه عمیق (از طریق مصاحبه با شرکای موسسات حسابرسی) به
پژوهش بپردازند که جامعه حسابداران رسمی ایران و کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی
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معتمد بورس ،از طریق چه دستورالعملهایی میتوانند محرکهای طرف عرضه و تقاضای حسابرسی را
در ایران ،بهبود بخشند.
پژوهش حاضر از محدودیتهای رایج در پژوهشهای تجربی از این دست ،رنج میبرد .باوجود اینکه
مدلهای پژوهشی مورد استفاده تقریبا در یک نمونه متوازن از سالهای 1391تا  1398برآورد شدهاند،
لیکن برخی از دادههای مورد نیاز در دسترس نبودهاند .البته باید توجه داشت این مشکل ،ناشی
ازمحدودیتی است که محیط پژوهشی تحمیل کرده است .همچنین در قسمت آزمونهای حساسیت برای
کنترل اثر متغیر مبلغ حقالزحمه حسابرسی ،نتایج براساس مشاهداتی است که حقالزحمه حسابرسی
خود را به طور جداگانه در صورتهای مالی افشا نمودهاند؛ بنابراین در تعمیم این نتایج به سایر شرکتهایی
که حقالزحمه خود را افشا نکردهاند ،باید احتیاط بیشتر شود.
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According to the theories of bargaining power and the auditors’ effort, by increasing
the bargaining power of the auditor, it is possible to increase the audit fee.
Consequently, Further effort is provided by the auditor,which affects the audit report
lag. In this way, the Iranian Association of Certified Public Accountants (IACPA), for
the first time in 2015, enforced the Regulation of Audit Services Fees (determining
audit fees based on budget of each project and by taking to account the overhead costs
of the audit firm) for its members. In the absence of sufficient theoretical and
empirical evidence on the consequences of the regulation of audit services fees on the
audit report lag (ARL) and the moderating effect of the type of audit firm on this
relationship, the purpose of this study is to investigate the role of this regulation on
ARL, due to the bargaining power and auditor’s effort theories. Therefore, 3058 firmyear observations collected from the annual financial reports of companies listed on
the Tehran Stock Exchange as well as the OTC of Iran between 2012 and 2019, are
examined. The results of motivate analysis show that the de jure compliance with the
regulation instead of the de facto compliance and there is no significant relationship
between the regulation of audit fees and ARL. but the type of audit firm moderates
the relationship. That is, the regulation of audit fees has a positive association with
ARL when the auditor is a first-ranked trusted audit firm. The findings of this study
indicate that the regulation of audit fees could not be played as a driver to increase the
audit budget, audit effort and audit report lag.
Keywords: The Regulation Of Audit Services Fees, Audit Report Lag,Type of Audit
Firm, Bargaining Power, Auditor’s Effort.
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