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چکیده:
در این تحقیق به منظور ارزیابی کیفیت اطالعات حســابداری معیــاری مبتنی بر حقالزحمه
غیرعادی حسابرســی مطرح میشود و به ارزیابی این موضوع میپردازد که آیا این معیار میتواند
جایگزینی برای معیارهای مبتنی بر ســود و ویژگیهای آن باشــد یا خیر .بدین منظور به ارزیابی
و مقایســه حقالزحمه غیرعادی حسابرســی با دو معیار رایج ارزیابی کیفیت مبتنی بر سود یعنی
کیفیت اقالم تعهدی و هموار بودن ســود پرداخته شــد .در این راستا از تجدید ارائه صورتهای
مالی به عنوان پیامد کیفیت اطالعات و شــاخص ارزیابی اســتفاده شد .نتایج حاصل از رگرسیون
لجســتیک در بازه زمانی  1384-1394نشان میدهد که غلیرغم دیدگاهها و تئوریهای موجود
در ایــن زمینه ،ارتباط معنیداری بین حقالزحمه غیرعادی و تجدید ارائه صورتهای مالی وجود
ندارد و از این رو قابلیت ارزیابی کیفیت اطالعات را دارا نمیباشــد .همچنین از میان ســه معیار
معرفی شــده ،تنها کیفیت اقالم تعهدی با تجدید ارائه مرتبــط بوده و میتواند به عنوان معیاری
مطلوب جهت ارزیابی کیفیت استفاده شود.
واژههای کلیدی :کیفیت اطالعات حســابداری ،حقالزحمه غیرعادی حسابرسی ،کیفیت اقالم
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 -1مقدمه
امروزه بازار ســرمایه یکی از ارکان اساســی رشد و توســعه اقتصادی به شمار میرود و اطالعات
حســابداری در عملکرد این بازار به منظور هدایت صحیح تصمیمگیریها در راستای تخصیص بهینه
ســرمایه نقش به ســزایی ایفا میکند .در واقع بســیاری از تصمیمات اقتصادی و ســهم عمدهای از
مبادالت اوراق بهادار بر اســاس اطالعات حاصل از سیســتمهای اطالعاتی حسابداری اتخاذ میشود
و بدون شــک کیفیت این تصمیمات به صحت ،دقت ،به هنگام بودن و در مجموع به کیفیت چنین
اطالعاتی بستگی دارد (حقیقت و بختیاری .)1390 ،کیفیت اطالعات حسابداری به محدودهای اشاره
دارد که در آن
گزارشهای مالی شرکت ،وضعیت اقتصادی و عملکرد آن را در طی یک دوره زمانی اندازهگیری و
به صورت صادقانه ارائه میکند (خواجوی و همکاران.)1391 ،
علی رغم اهمیت بحث کیفیت اطالعات ،یکی از مهمترین مشــکالت مطرح در حوزه این گروه از
مطالعات ،عملیاتی کردن و اندازهگیری کیفیت است .در واقع اندازهگیری کیفیت به صورت مستقیم
امکانپذیر نبوده و محققان در این زمینه کیفیت گزارشهای مالی و اطالعات حسابداری را به صورت
غیر مستقیم و از طریق پیامدهای حاصل از کیفیت ارزیابی میکنند (بارت و همکاران.)2008 ،4
در تحقیقات پیشــین عموماً از کیفیت ســود و معیارهای مبتنی بر ســود که از آنها تحت عنوان
ویژگیهای کیفی سود یاد
میشــود ،برای ارزیابی کیفیت اطالعات حسابداری استفاده شــده است که بر این قضیه ایراداتی
وارد اســت .اولین و مهمترین ایراد مطرح ،پایین بودن دقت سود حسابداری است که در تحقیقات و
تئوریهای حسابداری به آن اشاره شده است .در حقیقت سود حسابداری به دلیل وجود نقاط ضعف
در اندازهگیری ،عموماً معنی دار نبوده و مفهومی مبهم اســت .لذا اســتفاده از کیفیت سود و تعمیم
دادن آن به کیفیت کل اطالعات حســابداری ،نتایج درست و قابل اتکایی را فراهم نمیآورد .مشکل
بعدی ســنجش و اندازهگیری کیفیت سود است .کیفیت سود مفهومی چند بعدی است که تا کنون
محققین علی رغم آزمون معیارهای مختلف برای ســنجش آن ،بــه روش واحدی برای اندازهگیری
دســت نیافتهانــد .بنابراین در این شــرایط اگر تنها از یک یا مجموعه محــدودی از ابعاد در ارزیابی
کیفیت استفاده شود ،ممکن است نتایج حاصل اشتباه و جهت دار باشد (ولوری و جنکینز.)2006 ،5
ویژگیهای کیفی سود معیارهایی هستند که عموماً در سنجش کیفیت سود بر آنها تأکید میشود .اما
با توجه به اینکه هر کدام از این ویژگیهای کیفی جنبههای متفاوتی از کیفیت را به تصویر میکشد و
از طرفی ترکیب آنها نیز به دلیل تفاوت در درجه اهمیت منتهی به نتایج نادرست و غیر قابل تعمیم
میشود ،لذا تبیین معیاری بر اساس این ویژگیهای کیفی که بتواند بیشتر جوانب کیفیت را پوشش
دهد در عمل دشوار به نظر میرسد.
مشــکالت مطرح شــده انگیزه یافتن معیاری غیر از سود و ویژگیهای کیفی مبتنی بر آن را برای
4 . Bart, et al
5. welory & Jenkinz

سال هجدهم

شماره  73زمستان 97

 -2مبانی نظری
اطالعات با کیفیت در حســابداری به اطالعاتی گفته میشــود که به دقت منعکسکننده عملکرد
عملیاتــی جاری واحد تجاری بوده و در پیش بینی عملکرد آتی مفید واقع شــود و از طرفی ارزیابی
درســت ارزش شــرکت را برای کاربران میسر ســازد .این تعریف مفهومی فراتر از قابلیت دسترسی
اطالعات صورتهای مالی را شــامل میشود و مفاهیمی همچون دقت ،بیان صادقانه و سودمندی در
تصمیمگیری را نیز شامل میشود (دچو و اسچرند.)2004 ،6
در صورتی که کیفیت اطالعات حســابداری در گزارشگری ساالنه افزایش یابد ،سهامداران خواهند
توانســت اطالعات موجود در ارزش دفتری ســهام که برای پیشبینی سودهای آتی مفید میباشد را
بهتر و با صحت بیشــتری ارزیابی نمایند (اندرو .)2011 ،7عالوه بر این کیفیت اطالعات حســابداری
منجر به ارتقای جایگاه حسابداری در بازار سرمایه و کاهش هزینه نمایندگی بین مدیران ،سهامداران
و تأمینکنندگان مالی میشــود لذا بررســی و ارزیابی کیفیت اطالعــات از موضوعهای جالب توجه
پژوهشــگران بوده و بکارگیری معیاری برای ســنجش این کیفیت همواره به عنوان مسئلهای چالش
برانگیز در این حوزه تحقیقاتی مطرح بوده است .از سوئی دیگر امکان انجام تحقیقات جامع پیرامون
نقش کیفیت اطالعات حســابداری در بازار ســرمایه و یافتن پاســخ ســواالتی از قبیل میزان تأثیر
کیفیت اطالعات حســابداری بر متغیرهایی همچون هزینههای سرمایه ،ارزش شرکت و  ،.....اهمیت
اندازهگیری کیفیت حســابداری را بیش از پیش روشن میســازد (دچو و همکاران .)2010 ،مروری
بر مطالعات پیشــین نشان میدهد به دلیل اینکه پیوسته بر سود به عنوان مهمترین منبع اطالعاتی
تأکید شــده ،عموماً از کیفیت ســود و معیارهای مبتنی بر آن ،خصوصاً از ویژگیهای کیفی سود به
6 . Dechow & Schrand
7. Andrew
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ارزیابی کیفیت اطالعات فراهم میکند که به جای تأکید صرف بر ســود ،بر کل اطالعات حسابداری
تمرکز داشــته باشد .به همین دلیل در این تحقیق سعی بر آن است از معیاری مبتنی بر حقالزحمه
حسابرسی استفاده شود ،با این هدف که مشکالت ذکر شده پیرامون سود و معیارهای مبتنی بر آن را
تا حدودی مرتفع کند .حقالزحمه حسابرسی بدین علت که اطالعات خصوصی حسابرسان از ارزیابی
به عمل توســط آنها از شــرکت صاحبکار را در بر میگیرد ،میتواند به عنوان شاخصی جایگزین در
ســنجش کیفیت مطرح شود .شــاخصی که عالوه بر دقت در ارزیابی ،زوایایی از کیفیت را در اختیار
قرار دهد که از طریق ســایر معیارهای مبتنی بر سود قابل دســتیابی نمیباشد .بنابراین در تحقیق
حاضر ضمن معرفی معیاری جدید و مبتنی بر حقالزحمه حسابرســی برای ارزیابی کیفیت اطالعات
حســابداری ،به بررسی و مقایسه آن با سایر معیارهای موجود و مبتنی بر سود (کیفیت اقالم تعهدی
و هموار بودن ســود) پرداخته میشــود .بنابراین پس از ارائه مدل مربوطه و انجام روشهای آماری و
تحلیلی ،به ســؤال اصلی این تحقیق مبنی بر اینکه آیا معیار مبتنی بر حقالزحمه حسابرسی نسبت
به سایر معیارها میتواند ارزیابی بهتر و جامعتری از کیفیت ارائه کند یا خیر پاسخ داده میشود.
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عنوان شاخصی برای ارزیابی کیفیت کل اطالعات حسابداری استفاده شده است .چنین معیارهایی به
دلیل تأکید بر جنبههای متفاوتی از ویژگیهای ســود نمیتوانند پوشش دهنده کیفیت از تمام زوایا
باشند و معموالً همبستگی پایینی بین این ویژگیهای کیفی دیده میشود .از طرفی دیگر معیارهای
مبتنی بر ســود ممکن اســت متأثر از ویژگیهای ذاتی شــرکت از قبیل نوسان در جریانات نقدی و
فعالیتهای عملیاتی ،اندازه شرکت و ســایر عواملی باشند که مرتبط با کیفیت اطالعات حسابداری
نبوده و از این رو تحلیل ما از کیفیت را تحت الشــعاع قرار میدهد (لین و وایسوکی .)2007 ،دالیل
ذکر شــده و ســایر ایرادات مطرح در زمینه سود حســابداری ضرورت شناسایی و ارائه معیاری برای
ســنجش کیفیت اطالعات حســابداری که تا حد امکان فاقد مشکالت مطرح شــده بوده و ارزیابی
دقیقتری از کیفیت به عمل آورد را روشن میسازد.
با توجه به اینکه گزارشگری مالی محصول ترکیبی اظهارات مدیریت و فرآیند حسابرسی است و از
طرفی شمار تحقیقاتی که حقالزحمه حسابرسی و ویژگیهای کیفی اطالعات و گزارشگری مالی را با
هم مرتبط میکند پیوسته در حال افزایش است ،میتوان از حقالزحمه حسابرسی به عنوان معیاری
برای کیفیت حسابداری بهره جست (هریبار و همکاران.)2010 ،
-1-2حق الزحمه حسابرسی

منافع اقتصادی مؤسســات حسابرســی از طریق حقالزحمهای تأمین میشود که از انعقاد قرارداد
با صاحبکاران عاید میشــود .حسابرســان برای قیمت گذاری خدمان حسابرسی از عوامل گوناگونی
اســتفاده میکنند که از جمله عوامل توصیفی که در اغلب مطالعات به آن اشــاره میشــود میتوان
ریســک ،حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی را نام برد (ساندر .)1997 ،8در تحقیق هی
و همکاران )2006(9عوامل مؤثر بر حقالزحمه حسابرســی به صورت کلی در سه دسته تقسیم بندی
شــده است .عواملی همچون اندازه شرکت ،پیچیدگی ،ریســک ذاتی ،سودآوری ،اهرم مالی ،ساختار
مالکیــت ،کنترل داخلی ،حاکمیت شــرکتی و نوع صنعت به عنوان ویژگیهای کالن و منتســب به
صاحبکار شناســایی شده است .همچنین کیفیت حسابرس ،دوره تصدی حسابرس و موقعیت مکانی
حســابرس به عنوان عوامل مختص حســابرس مطرح شده اســت .در ضمن تأخیر در صدور گزارش
حسابرســی ،فصل اوج کار حسابرسی ،ارائه خدمات غیر حسابرسی و نوع گزارشگری به عنوان عوامل
شغلی مؤثر بر حقالزحمه حسابرسی بیان شده است.
در شــرایط رقابتی این تئوری وجود دارد که حقالزحمه حسابرسی هزینه مورد انتظار از کیفیت
پایین اطالعات حســابداری را در خود لحاظ میکند .حسابرســان معموالً از عملیات شــرکت ،نحوه
انعکاس این عملیات و شــیوه تهیه صورتهای مالی آگاهی دارند .اگرچه اظهارنظر حسابرس ممکن
اســت به تنهایی دربردارنده اطالعات کاملی نباشــد اما حقالزحمهای که توســط حسابرس مطالبه
میشــود صرفنظر از نوع اظهار نظر ،ارزیابی حسابرس از کیفیت اطالعات را نیز پوشش میدهد .در
8 . Sander
9 . Hay,et al

سال هجدهم

شماره  73زمستان 97

10 . Heninger & William
11 . Tisso, et al
12 . Cho, et al
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واقع حسابرسان ریسک تحریف با اهمیت را در هر یک از بخشهای صورتهای مالی به عنوان مثال
ترازنامه و صورت سود و زیان بررسی میکنند و از این رو ارزیابی جامعی از کیفیت صورتهای مالی
به عمل میآورند که حقالزحمه بهترین معیار برای نشــان دادن نتیجه این ارزیابی اســت (هریبار و
همکاران .)2014 ،زمانی که ریسک تحریفات با اهمیت باال باشد استانداردهای حسابرسی برای بهبود
کارایی حسابرســی ،حسابرس مستقل را به انجام تالش بیشــتر ملزم میکند که در چنین شرایطی
حسابرسان ساعات کاری خود را افزایش میدهند (هنینگر و ویلیام.)2001 ،10
در واقع زمانی که حسابرس شاهد کیفیت پایین اظهارات صاحبکار است در صورتی که حسابرس
بخواهد همچنان خدمات حسابرسی را برای صاحبکار انجام دهد و با وی همکاری نماید ،با دو تصمیم
مواجه میشــود .اول اینکه حســابرس میتواند به دلیل پذیرش ریسک باالتر ،حقالزحمه مازادی را
برای پوشــش زیان بالقوه مربوط به قصور حسابرسی و ریسک دعوای حقوقی مطالبه کند .دوم اینکه
حســابرس میتواند به منظور کاهش ریســک تعهدات حسابرسی به سطح قابل پذیرش ،تالش خود
را افزایش داده و آزمونهای اضافی را انجام دهد و در مقابل حقالزحمه بیشــتری را مطالبه کند .که
در این حالت اگر چه تالش مازاد حسابرس میتواند کیفیت اطالعات حسابداری را تا حدودی بهبود
بخشد اما به دلیل محدودیتهای ذاتی نمیتواند منجر به تبدیل شرکتی با کیفیت پایین در گذشته
به شــرکتی با کیفیت باال در آینده شــود .بنابراین نتیجه هر دو تصمیم بالقوه حسابرس در پاسخ به
کیفیت پایین اطالعات ،باال رفتن حقالزحمه حسابرســی میباشد .عالوه بر این مطالعات انجام شده
در ارتباط با نقش و تأثیر مکانیزمهای راهبری شرکتی و کنترلهای داخلی بر حقالزحمه حسابرسی
به واسطه تأثیر این ســازوکارها بر کیفیت اطالعات ،خود شاهدی است بر اینکه حسابرس در هنگام
مطالبه حقالزحمه کیفیت اطالعات و عوامل مؤثر بر آن را مدنظر قرار میدهد (تیســو و همکاران،11
.)2001
بررسی کیفیت اقالم تعهدی توسط حسابرس ،یکی از این عوامل مؤثر میباشد .کیفیت پایین اقالم
تعهدی نشــاندهنده ریسک مرتبط با تبدیل سود حسابداری به جریانات نقدی میباشد .بدین معنی
که اقالم تعهدی با احتمال و سرعت اندک به صورت جریانات نقدی تحقق مییابند .ارتباط اندک بین
سود و جریانات نقدی آتی ممکن اســت گویای غیرمنطقی بودن تخمینهای حسابداری و فرضیات
کلیدی و یا تحریف در صورتهای مالی باشد .این شرایط ممکن است حسابرسان را به تجدید نظر در
مفروضات و برنامههای خود و حفظ تردید حرفهای در ارزیابی و جمعآوری شواهد حسابرسی ترغیب
کند .گذشــته از این ممکن اســت کارکنان با مهارت و متخصص را به کار گیرند و همچنین به دلیل
اینکه در این شرایط حسابرس ریسک ذاتی و یا کنترل را باال ارزیابی میکند امکان دارد در ماهیت،
زمانبندی و محتوای فرآیندهای حسابرســی تغییراتی ایجــاد کند که مجموع این اقدامات منجر به
تقاضای حقالزحمه بیشتر توسط حسابرس از صاحبکار میشود (چو و همکاران.)2015 ،12
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 -1-1-2حقالزحمه حسابرسی و کیفیت اطالعات حسابداری .بنا بر آنچه گفته شد انتظار میرود
که محتوای اطالعاتی موجود در حقالزحمه حسابرسی بتواند معیاری جایگزین برای ارزیابی کیفیت
حسابداری محسوب شود .به همین منظور مدل استانداردی برای محاسبه حقالزحمه در نظر گرفته
میشــود و معیارهای مرتبط با کیفیت اطالعات حســابداری که در تعیین حق الزحمه نقش دارند از
مدل حذف میشــود .در چنین حالتی باقیمانده این مدل (عامل خطا) یعنی حقالزحمه توضیح داده
نشــده 13توسط متغیرهای مستقل اصلی و معمول مدل اســتاندارد که ازین پس به آن حق الزحمه
غیرعادی گفته میشــود ،مشــخص کننده معیار مورد نظر ما از کیفیت اطالعات حسابداری است و
پتانســیل این را دارد که اطالعات غیرقابل مشــاهده حسابرس در ارتباط با کیفیت اطالعات را نشان
داده و به تصویر بکشد.
مطابق با مبانی نظری و تحقیقات پیشین فرض بر این است که حسابرسان کیفیت پایین اطالعات
حســابداری را با دستمزد حسابرســی باالتر قیمتگذاری میکنند .بدین معنی که از شرکتهایی با
کیفیت حسابداری پایین دستمزد باالتری را مطالبه میکنند .بنابراین هرچه عامل باقیمانده مدل حق
الزحمه بیشــتر باشد نشان دهنده کیفیت پایینتر شرکت صاحبکار است (ژول و همکاران:2003 ،14
هاگن و ویلکینز :2008 ،15چارلز و همکاران.)2010 ،16
معیار مورد نظر ما در این تحقیق که برای ارزیابی کیفیت اطالعات در نظر گرفته شــده و مبتنی
بر حقالزحمه حسابرســی است ،به طور بالقوه میتواند بازگوکننده اطالعات بیشتری نسبت به سایر
معیارهای کیفیت مبتنی بر اطالعات صورتهای مالی همچون ســود تحقق یافته باشــد .به منظور
بررســی این احتمال به مقایســه محتوای اطالعاتی معیار مورد نظر در این تحقیق یعنی حقالزحمه
غیرعادی با ســایر معیارهای رایج کیفیت در تحقیقات پیشــین که مهمترین آنها هموارسازی سود و
کیفیت اقالم تعهدی اســت ،پرداخته میشود (احمدی :1386 ،ثقفی و عرب مازار :1389 ،نیکومرام
و همکاران.)1393 ،
از آنجا که کیفیت اطالعات مفهومی اســت که به طور واضح قابل اندازهگیری و ارزیابی نمیباشــد
لذا برای مقایسه معیارهای مورد نظر از پیامدهای حاصل از کیفیت اطالعات استفاده میشود .یکی از
مهمترین پیامدهای ناشی از کیفیت پایین اطالعات تجدید ارائه صورتهای مالی است.
-2-2تجدید ارائه صورتهای مالی

طبق اصول پذیرفته شــده حسابداری ،صورتهای مالی سنوات گذشته به دو دلیل تغییر در رویه
(اصل) حســابداری و اصالح اشتباهات حسابداری تجدید ارائه میشــوند .تغییر در رویه حسابداری
عبارتســت از به کار گیری رویه پدیرفته شده حســابداری به جای رویه پذیرفته شده دیگر که یا به
13 . Unexpected Audit Fee
14 . Gul, et al
15 . Hogan & Wilkins
16 . Charles, et al
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18 . Xia
19 . General Accounting Office America
20 . Palmros, et al
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صورت اختیاری یا پیروی از اســتاندارد جدید صورت میگیرد .اشتباهات حسابداری ،ارائه نادرست یا
حذف مبالغ و افشای اطالعات به صورت غیر عمدی در صورتهای مالی است .الزم به ذکر است یکی
دیگر از دالیل تجدید ارائه صورتهای مالی دســتکاری آگاهانه و عمدی ســود توسط مدیریت است
که بیقاعدگی حســابداری 17نامیده میشود (کاظمی .)1390 ،در واقع تجدید ارائه صورتهای مالی
نشــان دهنده موقعیتها و شرایطی است که در آن شرکتها صورتهای مالی خود را به غلط اظهار
کرده و منتشر میکنند (هریبار و همکاران.)2014 ،
بررســی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان میدهد که
صورتهای مالی اغلب شرکتها دارای تعدیالت سنواتی است .در ایران تقریباً قریب به اتفاق تعدیالت
ســنواتی مربوط به اصالح اشتباهات است .بنابراین وجود تعدیالت سنواتی به زبان ساده یعنی اینکه
در صورتهای مالی ســالهای گذشته اشــتباه با اهمیت وجود داشته است و اگر سهامداران با دقت
بیشــتری به صورتهای مالی نگاه کنند ،این تعدیالت سنواتی حامل یک پیام منفی در مورد اعتبار
صورتهای مالی است (بزرگ اصل.)1387 ،
تجدید ارائه صورتهای مالی میتواند نشان دهنده وجود ضعف در سیستم حسابداری و گزارشگری
مالی ،کنترلهای داخلی شــرکت و یا تالش مدیریت شــرکت برای دستکاری سود از طریق استفاده
از روشهای حســابداری ،عدم شناسائی هزینهها به صورت عمدی یا شناسایی درآمدهای واهی باشد
(رحمانی و نجف تومرایی .)1391 ،همچنین مطابق با مطالعات ژیا ،)2006(18ارائه مجدد صورتهای
مالی پیام و عالئمی مبنی بر قابل اتکا نبودن صورتهای مالی دورههای گذشــته و کیفیت پایین آنها
به بازار سرمایه میدهد.
بنابرایــن تجدیــد ارائه را میتوان یک رویداد با اهمیت دانســت که نشــاندهنده کیفیت پایین
گزارشگری قبلی اســت و از طرفی نشانهای دال بر تشریک مساعی مدیریت غلط از طریق حاکمیت
شــرکتی ضعیف اســت ( )2002 ،19GAOکه در مورد افزایش ریسک اطالعات شرکت تجدید ارائه
کننده به دلیل کاهش اعتبار صورتهای مالی و کیفیت پایین حســابداری هشدار میدهد (پالمرس
و همکاران.)2004 ،20
بنا بر آنچه گفته شــد میتوان از تجدید ارائه صورتهای مالی به عنوان یکی از پیامدهای کیفیت
اطالعات حســابداری نام برد و در نتیجه با اســتفاده از آن به ارزیابی و مقایســه معیارهای کیفیت
پرداخته و به ســؤال اصلی تحقیق پاســخ داد .در ادامه به شــماری از تحقیقاتی که تاکنون پیرامون
سنجش کیفیت اطالعات حسابداری انجام شده اشاره میشود.
دی چــو و دیچاو ( )2002از کیفیت اقالم تعهدی به عنوان کیفیت ســود یاد میکنند و نشــان
میدهند در صورتی که کیفیت اقالم تعهدی باال باشــد ،کیفیت ســود و در نتیجه کیفیت اطالعات

35

سال هجدهم

36

شماره  73زمستان 97

کیفیت اطالعات حسابداری و حقالزحمه غیرعادی حسابرسی

حسابداری نیز باال خواهد بود.
اندریو )2011( 21در تحقیق خود از هموارسازی سود و کیفیت اقالم تعهدی برای ارزیابی کیفیت
ســود بهره جست و نشان داد که شرکتهایی با اقالم تعهدی باالتر و سود هموارتر ،کیفیت اطالعات
حسابداری باالتری دارند و در نتیجه سرمایهگذاران از اطالعات منتشر شده آنها میتوانند یافتههای
مفیدتر و مربوطتری به منظور تصمیمگیری به دســت آورند .اطالعات در قیمت سهام این شرکتها
نیز با سرعت باالتری منعکس میشود.
شورورزی و نیکومرام ( )1389در تحقیق خود به ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت سود با استفاده از
خصوصیات کیفی مفاهیم نظری گزارشگری مالی پرداختند .آنها در تحقیق خود جنبههای مختلف
کیفیت سود که شامل اجزای مختلف ویژگی مربوط بودن و قابلیت اتکا میباشد را مورد بررسی قرار
دادند .در این تحقیق از  18متغیر برای ارزیابی کیفیت سود استفاده شد .نتایج تحقیق نشان میدهد
که ضریب واکنش ســود و قدرت توضیحی ســود در پرتفوی شــرکتهایی با کیفیت سود باال تفاوت
معناداری با پرتفوی شــرکتهایی با کیفیت سود پایین ندارد .آنها دلیل این موضوع را به عدم توازن
احتمالی این ویژگیها در تصمیمگیری مرتبط دانستند.
دیچو و همکاران ( )2010نشــان دادند که همبستگی بین اکثر معیارهای سنجش کیفیت مثبت
و معنیدار است اما سطح همبستگی بین آنها پایین است .این موضوع بیانگر این است که معیارهای
مختلف هریک میزان متفاوتی از عملکرد واقعی شرکت و خطای سیستم حسابداری را در برگرفته و
اندازهگیری میکند .به همین دلیل برای رفع این مشکل در شماری از تحقیقات از معیارهای مرکب
برای ارزیابی کیفیت استفاده میشود که از میان این تحقیقات میتوان به پژوهش انجام شده توسط
دمرجیــان و همکاران )2013( 22اشــاره کرد .آنها رابطه بین کیفیت ســود و تواناییهای مدیریت
شــرکت را آزمون نمودند و به منظور ســنجش کیفیت سود از یک معیار سنجش مرکب شامل چهار
ویژگی تجدید ارائه ســود ،پایداری ،خطای ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و کیفیت اقالم تعهدی
استفاده کردند و نتایج پژوهش نیز نشان داد کیفیت سود رابطه مثبتی با تواناییهای مدیریت دارد.
اثنی عشــری و همکاران ( )1393نیز بــه دنبال طراحی مدلی برای ســنجش کیفیت اطالعات
حســابداری در پژوهش خود ،معیاری مرکب از بعد دقت (ســود) را ارائه نمودند و توان آن را نیز از
طریق یکی از پیامدهای اطالعات با کیفیت به نام بازده اضافی مطلق آزمون کردند .نتایج نشان داد با
استفاده از معیارهای سنجش آگاهی دهندگی ،هموارسازی باقیمانده ،کیفیت اقالم تعهدی باقیمانده
و محافظهکاری باقیمانده میتوان به معیاری مرکب دست یافت که در مقایسه با سایر معیارهای مورد
بررسی توان بیشتری در سنجش کیفیت اطالعات دارد.
همانطور که ذکر شــد در مقاالت پیشین از ســود و ویژگیهای آن برای ارزیابی کیفیت استفاده
شده است .اما مطالعات چندانی پیرامون سایر معیارهای سنجش کیفیت خصوصاً معیار مورد نظر در
این تحقیق که مبتنی بر حقالزحمه حسابرسی است انجام نشده است .صرفاً پژوهشهایی در ارتباط
21. Andrew
22. Demerjian, et al
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23. Bell, et al
24. Lin, et al
25 . Lobo & Zhao
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با تأثیر کیفیت اطالعات حسابداری و ویژگیهای کیفی سود بر حقالزحمه حسابرسی انجام شده که
در ادامه به برخی از آنها اشاره کرد.
بل و همکاران )2001( 23نشان دادند که در زمان ارزیابی ریسک ذاتی صاحبکار توسط حسابرس،
شــهرت حرفهای و ریســک دعاوی حقوقی از مسائل و عوامل مهمی است که حسابرس به آنها توجه
میکند .در صورتی که احتمال رود کیفیت پایین صورتهای مالی صاحبکار به شــهرت حســابرس
لطمــه وارد میکند و یا هزینههای قانونی برای وی به همراه دارد این موضوع را در حقالزحمه مورد
مطالبه خود لحاظ خواهد کرد.
ژول و همکاران ( )2003با استفاده از دادههای  648شرکت استرالیایی نشان دادند که بین اقالم
تعهدی اختیاری و حقالزحمه حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد.
هریبار و همکاران ( )2014در تحقیق خود به دنبال بررســی این موضوع بودند که آیا حقالزحمه
حسابرســی غیرعادی میتواند دارای محتوای اطالعاتی درباره کیفیت حسابداری باشد یا خیر .نتایج
گویای این بود که اطالعات موجود در حقالزحمه حسابرسی میتواند معیار جایگزینی برای ارزیابی
کیفیت اطالعات حسابداری شرکتها باشد.
چــو و همــکاران ( )2015در مقاله خود به این موضوع پرداختند که آیا حسابرســان ،ســاعات
حسابرســی و حقالزحمه خود را بر اساس کیفیت اقالم تعهدی تعدیل میکنند یا خیر .نتایج تحقیق
حاکی از ارتباط منفی بین کیفیت اقالم تعهدی و ســاعات کار حسابرسی میباشد و گویای این است
که در این شــرایط حسابرسان تالش حسابرسی خود را با استفاده از انجام آزمونهای محتوا افزایش
داده و از این رو حقالزحمه بیشتری را مطالبه کنند.
حجازی و همکاران ( )1389به بررسی عوامل اثرگذار بر قیمتگذاری خدمات حسابرسی پرداختند.
نتایج تحقیق نشــان داد که بین جریان وجه نقد و حقالزحمه حسابرســی رابطه مثبت و بین اقالم
تعهدی کل ،اقالم تعهدی ســرمایه در گردش و اقالم تعهدی غیر ســرمایه در گردش با حقالزحمه
حسابرسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
پیرامون ارتباط حق الزحمه حسابرســی و سایر مؤلفههای کیفیت با تجدید ارائه صورتهای مالی
نیز میتوان به تحقیق انجام شــده توســط لین و همکاران )2004(24اشــاره کرد .آنها با اســتفاده
از متغیرهای حقالزحمه حســابرس ،اندازه شرکت حسابرســی ،نسبت جریانهای نقدی عملیاتی به
متوسط کل دارائیها ،کل اقالم تعهدی ،نسبت ارزش بازار به دفتری ،نسبت کل بدهیها به دارائیها،
اندازه شــرکت و تعداد سالهای حسابرسی شرکت توسط یک حســابرس ،الگوئی برای تجدید ارائه
صورتهای مالی ارائه دادند.
لوبو و ژائو )2013( 25نشــان دادند بین تالش حســابرس در ســال فعلی (جاری) و تجدید ارائه
بعــدی صورتهای مالی ســال جاری رابطه منفی وجود دارد .در صورتــی که هریبار ( )2010رابطه
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مثبتی را بین تالش حســابرس در سال فعلی (اندازهگیری شده با حقالزحمه حسابرسی) و احتمال
تجدید ارائه صورتهای مالی به اثبات رســاندند .آنها دلیل این رابطه مثبت را شکســت آزمونهای
تجربی حســابرس در کنترل تعدیالت ریســک حسابرســی عنوان کردهاند .به بیانی دیگر علی رغم
اینکه حســابرس خارجی به افزایش در ریسک اظهارنظر غلط ،با افزایش در تالش خود واکنش نشان
میدهد اما وسعت یافتن خطر اظهار نظر غلط ،احتمال تجدید ارائه صورتهای مالی را توأم با تالش
حســابرس افزایش میدهد .عالوه بر هریبار ،کینی و همکاران ،)2004(26استنلی و دیزرت)2007(27
نیز در تحقیقات خود نشان دادند که بین حقالزحمه حسابرسی و تجدید ارائه بعدی صورتهای مالی
رابطــه مثبت وجود دارد در صورتی که کائو و همکاران )2012(28و نیوتن و همکاران )2012(29هیچ
رابطهای را بین این دو متغیر اثبات نکردند.
 -3فرضیه تحقیق
در تحقیق حاضر سعی بر این است که به این سؤال که آیا حقالزحمه غیرعادی حسابرسی نسبت
به سایر معیارهای کیفی (کیفیت اقالم تعهدی و هموار بودن سود) ،ارزیابی بهتری از کیفیت اطالعات
حســابداری ارائه میکند یا خیر پاســخ داده شــود .بدین منظور با توجه به مبانی نظری ذکر شده و
قلمداد اینکه تجدید ارائه صورتهای مالی یکی از پیامدهای کیفیت اســت ،فرضیه تحقیق به صورت
زیر تدوین میشود:
«حقالزحمه غیرعادی حسابرســی نسبت به سایر معیارها رابطه مثبت قویتری با احتمال تجدید
ارائه صورتهای مالی دارد».
 -4روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع بنیادی و کاربردی بوده و از منظر ماهیت و روش از نوع توصیفی
میباشــد .هم چنین با توجه به اینکه در این تحقیق کنترل ســایر عوامل اثرگذار مشکل است لذا از
طرح تحقیق نیمه تجربی استفاده میشود که از جمله ویژگیهای این طرح عدم توانایی برای کنترل
کامل متغیرهای مزاحم و وجود دادههای پس از وقوع است.
در این تحقیق ابتدا به منظور محاسبه حقالزحمه غیرعادی از رگرسیون ترکیبی استفاده شده است.
با توجه به اینکه در مدل مربوط به محاسبه حقالزحمه ،متغیر وابسته با یک وقفه در میان متغیرهای
توضیحی آورده شده است و از آنجا که هنگامی که در مدل دادههای ترکیبی ،متغیر وابسته به صورت

26 . Kinney, et al
27 . Stanley & Dezoort
28 . Cao, et al
29 . Newton, et al
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31 . Hsiao
32 . Arrelano & Bond
33 . Generalized Linear Squares
34 . Two-Stage Least Squares
35 . Anderson & Hsiao
36 . Generalized Method of Moments
37 . Matyas & Sevestre
38 . Binomial Logistic Regression
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وقفه در طرف راست ظاهر شود دیگر برآوردهای  OLS30مناسب نمیباشد (هشیائو ،31آرالنو و بوند
( .))1995به این دلیل که متغیر وابسته با وقفه به عنوان یک متغیر توضیحی در سمت راست معادله
با جزء خطا همبســته است و این خود ســبب تورشدار شدن و ناسازگار بودن تخمین زننده OLS
میگردد .حتی اگر جزء خطا به صورت ســریالی همبســته نباشد تخمین زننده  GLS33نیز با فرض
اثرات تصادفی برای مدل دادههای ترکیبی پویا تورشدار خواهد بود (ابریشــمی و همکاران.)1388 ،
لذا به منظور تخمین معادله از مدل ترکیبی پویا اســتفاده میکنیم .بنابراین باید به روشهای برآورد
دو مرحلهای  2SLS34اندرسون و هشیائو )1981( 35یا  GMM36آرالنو و بوند ( )1992متوسل شد.
به گفته ماتیاس و سوســتر 2SLS 37ممکن است به دلیل مشــکل در انتخاب ابزارها ،واریانسهای
بزرگ برای ضرایب بدســت دهد و برآوردها از لحاظ آماری معنیدار نباشند .بنابراین روش GMM
توسط آرالنو و باند برای حل این مشکل پیشنهاد شده است (یاوری و اشرفزاده.)1384 ،
همچنیــن به منظور آزمون فرضیه تحقیق به دلیل اینکه متغیر وابســته (تجدید ارائه صورتهای
مالی) اســمی دو وجهی است از مدل رگرسیون لجستیک اسمی دو وجهی( 38الجیت) استفاده شده
اســت .در واقع زمانی که متغیر وابسته به صورت مجازی بوده و دو ارزش صفر و یک به خود بگیرد،
تخمین مدل به روش حداقل مربعات معمولی ( )OLSو مدلهای خطی امکانپذیر نیســت و باید از
رگرسیون لجستیک بهره برد (حبیبپور و صفری.)1388 ،
در رگرســیون الجیــت به جای حداقل کــردن مجذور خطاهــا (که در رگرســیون معمولی انجام
میگیــرد) ،احتمال رخــداد یک واقعه (متغیــر وابســته) را حداکثر میکند .ایــن روش یک تکنیک
رگرســیون غیر خطی اســت و لزومی نــدارد که دادهها حالت خطی داشــته باشــند همچنین وجود
پیشفرضهای مدل رگرســیون از جمله فرض نرمال بودن و همســانی واریانس نیــز ضرورت ندارد .در
مدلهای الجیت متغیر وابســته به صورت احتمال رخداد کد یک نســبت بــه احتمال رخداد کد صفر
(( )  )Logتعریف میشود که این مقدار همواره بین صفر و یک است (بنی مهد و همکاران.)1395 ،
الزم به ذکر اســت که دادهها با استفاده از برنامه  Excelمرتب شده و سپس مدلهای تحقیق از
طریق نرمافزار  Eviews9تخمین زده شده است.
32
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جامعه آماری در این تحقیق ،تمام شــرکتهای پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران
بوده که اطالعات مالی آنها از سال  1384تا پایان سال  1394در دسترس باشد.
برای تعیین نمونه آماری در این تحقیق از روش حذفی سیســتماتیک اســتفاده میشــود .به این
صورت که در هر مرحله از بین کلیه شرکتهای موجود ،شرکتهایی که هر یک از شرایط اشاره شده
در ذیل را داشــته ،حذف شده و در نهایت کلیه شــرکتهای باقیمانده به عنوان نمونه آماری جهت
انجام آزمون انتخاب میشوند.
 )1شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شدهاند.
 )2شرکتهایی که پایان سال مالی آنها به  29یا  30اسفندماه ختم نمیشود (به دلیل کنترل اثر
فصول گزارشگری بر نتایج تحقیق).
 )3شرکتهایی که در بخش سرمایهگذاری ،واسطهگری مالی و بانک مشغول به فعالیت هستند (به
دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آنها از دیگر واحدهای تجاری).
 )4شرکتهایی که اطالعات آنها برای محاسبه متغیرها ناقص بوده و یا در دسترس نبودهاند.
در نهایت با توجه به شــرایط فوق  80شــرکت به عنوان نمونه انتخاب شد و با نظر به اینکه دادهها
به صورت ترکیبی مورد اســتفاده قرار میگیرد تعداد مشــاهدات این تحقیق  880است .الزم به ذکر
است که محاســبه برخی از متغیرهای تحقیق ملزم به استفاده از دادههای  4سال قبل از بازه زمانی
تحقیق و  1سال پس از آن میباشد.
-2-4الگوهای تحقیق و متغیرهای آن

به منظور محاســبه حقالزحمه غیرعادی به عنوان معیار مورد نظــر در این تحقیق برای ارزیابی
کیفیت اطالعات حســابداری ،مدلی بر اســاس مطالعات پیشین متشــکل از متغیرهای حقالزحمه
حسابرسی طراحی شــده است (ســایمونیک ;1980 ،پالمروز ;1998 ،39ون کاتارامن و همکاران،40
 ;2008هانلون و کریشــنان ;2009 ،41هریبار و همــکاران .)2014 ،این متغیرها منابعی را که برای
تکمیل کار حسابرســی مورد نیاز است با شاخصهای متفاوت برای اندازه و پیچیدگی کار اندازهگیری
میکنند .عالوه بر این متغیرها ،به دلیل اینکه مطالعات داخلی انجام شــده داللت بر چســبندگی حق الزحمه
حسابرســی در ایران دارد و به عبارتی با تغییر شرایط تغییر قابل مالحظه و سریع در مبلغ حقالزحمه صورت
نمیگیرد لذا پیشبینی میشود که حقالزحمه سال گذشته بر سال جاری اثرگذار باشد .از این رو حقالزحمه
ســال قبل نیز به عنوان یک متغیر توضیحی به مدل اضافه شده اســت (پور حیدری و گل محمدی.)1394 ،
همچنین متغیر تخصص حسابرس در صنعت نیز به دلیل تأثیری که بر حقالزحمه حسابرسی دارد در مدل لحاظ
شــده است (مهرانی و جمشیدی1390 ،؛ طالب نیا و تقیپور .)1394 ،الزم به ذکر است که تمامی متغیرهای
39. Palmrose
40. Venkataraman, et al
41. Hanlon & Krishnan
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مرتبط با کیفیت اطالعات حســابداری که بر حق الزحمه حسابرســی تأثیرگذار هستند از مدل حذف شده و
همانطور که ذکر شد به دلیل پویا بودن مدل از روش  GMMبرای تخمین مدل استفاده شده است.

مدل ()1
که در این مدل:
) =Ln (AFلگاریتم طبیعی حقالزحمه حسابرسی
 =BIGیک متغیر موهومی اســت که اگر شرکت توسط ســازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار
گرفته باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود.
) =Ln(TAلگاریتم طبیعی کل داراییها
 =INVموجودیهای کاالی شرکت که با استفاده از داراییهای کل ابتدای دوره همگن شده است.
 = RECحسابهای دریافتنی که با استفاده از داراییهای کل ابتداری دوره همگن شده است.
 = CRنسبت جاری که حاصل تقسیم داراییهای جاری بر بدهیهای جاری است.
 = BTMارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تقسیم بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
 = LEVجمــع بدهیهای کوتاه مدت و بلند مدت که با اســتفاده از داراییهای کل ابتدای دوره
همگن شده است.
 = EMPLSجذر تعداد کارکنان
 = ROAبازده داراییها که از طریق تقســیم ســود عملیاتی پس از استهالک بر کل داراییهای
ابتدای دوره محاسبه میشود.
 = LOSSمتغیر موهومی اســت که اگر ســود قبل از اقالم غیر مترقبه و عملیات متوقف شده در
سال جاری و یا دو سال گذشته منفی باشد ،برابر یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود.
 = AUD-OPITمتغیر موهومی است که اگر شرکت اظهارنظر تعدیل شده دریافت کند برابر یک
و در غیر این صورت صفر خواهد بود.
 = IPOمتغیر موهومی اســت که اگر در سالی باشــیم که شرکت عرضه اولیه دارد برابر یک و در
غیر این صورت صفر خواهد بود.
 = EXPERTمتغیــر موهومی اســت که معرف تخصص حســابرس در صنعت اســت که برای
اندازهگیری آن ابتدا ســهم بازار مؤسســه حسابرســی  iاز طریق تقســیم مجموع داراییهای تمام
صاحبــکاران آن مؤسســه در یــک صنعت خاص بر مجمــوع داراییهای تمام صاحبــکاران در این
صنعت محاســبه میشود .ســپس مؤسسه حسابرسی که ســهم بازار آن مطابق معادله فوق بیش از
[ ½ (شرکتهای موجود در یک صنعت])1/بیشتر باشد ،متخصص در صنعت در نظر گرفته شده
و متغیر مورد نظر برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر خواهد بود.
 = INFنرخ تورم اســت که عموماً به معنی افزایش غیر متناســب سطح عمومی قیمتها در نظر
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Ln (AF)i,t = β0 + β1 Ln (AF)i,t-1 + β2 BIG i,t+ β3 Ln (TA)i,t + β4 INV i,t+ β5 REC i,t + β6 CR
+
β7BTM i,t + β8 LEV i,t + β9 EMPLS i,t + β10 ROA i,t+ β11 LOSS i,t+ β12 AUD-OPIN i,t +
i,t
β13IPO i,t + β14 EXPERT i,t+ β15 INF i,t+ i,t
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گرفته شده و از طریق شاخص قیمت مصرف کننده اندازهگیری میشود.
در تحقیق حاضر به منظور مقایسه حقالزحمه غیرعادی با سایر معیارهای مبتنی بر سود و آزمون
فرضیه تحقیق ،از دو متغیر کیفیت اقالم تعهدی و هموار بودن ســود اســتفاده شده است .به منظور
محاســبه کیفیت اقالم تعهدی از مدل دیچو و دیچاو ( )2002اســتفاده میشــود .پیرو تحقیق مک
نیکولــز )2002( 42این مدل با لحاظ کردن تغییرات در فروش ( )ΔSalesو اموال ،ماشــینآالت و
تجهیزات ( )PPEبه عنوان متغیرهای توضیحی تعدیل شده است.
مدل ()2

TCA i,t = α0 + α1 CFOi,t-1 + α2 CFOi,t + α3 CFOi,t+1 + α4 ΔSalesi,t+ α5 PPEi,t+ εi,t

که در این مدل:
 = TCAکل اقالم تعهدی جاری شرکت  iدر سال (tاقالم تعهدی سرمایه در گردش) که با استفاده
از مجموع داراییهای ابتدای دوره همگن شده و از طریق معادله زیر به دست آورده میشود:
TCAi,t= ΔCAi,t– ΔCLi,t – Δcashi,t+ ΔSTDEBT i,t
 =ΔCAتغییر در داراییهای جاری بین سالهای  1-tو t
 = ΔCLتغییر در بدهیهای جاری بین سالهای  1-tو t
 =Δcashتغییر در وجه نقد بین سالهای  1-tو t
 = ΔSTDEBTتغییر در حصه جاری بدهیهای بلند مدت بین سالهای  1-tو t
 = CFOجریانات نقد عملیاتی
 = ΔSalesتغییرات فروش در سال جاری نسبت به سال قبل
 = PPEجمع داراییهای ثابت (اموال ،ماشینآالت و تجهیزات)
کیفیت اقالم تعهدی در مدل شــماره  ،2از طریق انحراف اســتاندارد باقیماندههای محاسبه شده
شرکت  iدر طی سالهای  t- 4و  tبه دست آورده میشود .هر چه این انحراف بیشتر باشد کیفیت
اقالم تعهدی پایینتر خواهد بود .الزم به ذکر اســت که همه متغیرهای موجود در مدل ( )2بر جمع
داراییهای ابتدای سال تقسیم میشــوند .ضمناً برای محاسبه مقادیر خطا باید مدل ( )2به تفکیک
هر صنعت و هر سال با ساختار مقطعی 43دادهها برآورد شود.
دومین معیار مبتنی بر ســود مورد استفاده در این تحقیق هموار بودن سود میباشد که بر اساس
مدل مطرح توســط فرانسیس و همکاران )2004( 44و از طریق نسبت انحراف استاندارد سود خالص
قبل از اقالم غیرمترقبه تقسیم بر انحراف استاندارد جریانات نقدی عملیاتی محاسبه میشود:
مدل ()3

=Smoothi,t
42 . Mc Nichols
43 . Cross Section
44 . Francis, et al
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که در این مدل:

) = Pr(Restatmentمتغیر دو ارزشــی و بیانگر احتمال تجدید ارائه صورتهای مالی است که برای
دوره مالی که متعاقب آن شــرکت ملزم به تجدید ارائه صورتهای مالی میشــود عدد یک و در غیر
این صورت عدد صفر را میپذیرد.
 = UAFحق الزحمه غیرعادی حسابرسی
 = AQکیفیت اقالم تعهدی
 = Smoothهموار بودن سود
 = Controlsشــماری از متغیرهای کنترلی که به منظور کنترل نوســانات عملیاتی ذاتی شرکت
در مدل لحاظ میشــود که طبق مطالعات دچو و همکاران ( )2010و بنیش )1999( 46شــامل این
متغیرها میباشد:
 = ΔINVتغییر در موجودی کاال همگن شده با داراییهای ابتدای دوره
 = ΔCSalesتغییر در فروش نقدی همگن شده با داراییهای ابتدای دوره
 = BTMنسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
 = ΔCFOانحراف استاندارد جریانات نقدی  5ساله (غلتان)
مدل شماره  ،4از طریق رگرسیون لوجستیک تخمین زده میشود.

45 . Tucker & Zarowin
46 . Benish

کیفیت اطالعات حسابداری و حقالزحمه غیرعادی حسابرسی

اگرچه دچو و همکاران ( )2010عقیده دارند که تفســیر هموار بودن به عنوان ارتباطش با کیفیت
ســود به صورت کامل واضح نمیباشــد و گاهی پایداری سود میتواند ناشــی از دخالت مدیریت در
فرآیند گزارشــگری باشد اما در این تحقیق مطابق با نظریات فرانسیس و همکاران ( )2004و توکر و
زاروین )2006( 45از هموار بودن سود به عنوان معیاری برای کیفیت حسابداری استفاده شده است به
این صورت که سودهایی با همواری کمتر محتوای اطالعاتی کمتری دارند .بنابراین هر چه که حاصل
کسر باال بیشتر باشد گویای همواری کمتر و کیفیت پایینتر سود خواهد بود.
پس از محاســبه معیارهای مورد نظر ،به دنبال پاســخ به ســؤال اصلی تحقیق و آزمون فرضیه،
بــه ارزیابی معیارهای مطرح شــده از طریق یکی از پیامدهای کیفیت اطالعــات یعنی تجدید ارائه
صورتهای مالی طبق مدل ( )4پرداخته میشود.
مدل ()4
Pr (Restatment)i,t= α0 + α1UAFi,t + α2 AQi,t+ α3 Smoothi,t+ λControlsi,t+ εi,t

43
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کیفیت اطالعات حسابداری و حقالزحمه غیرعادی حسابرسی

 -5تجزیه و تحلیل و یافتههای تحقیق
پیش از محاسبه حقالزحمه غیرعادی و تخمین مدل مربوطه به توصیف متغیرهای مربوط به مدل
شماره ( )1پرداخته میشود .جدول شماره ( )1آمار توصیفی این متغیرها را نشان میدهد.
جدول شماره ( )1آمار توصیفی متغیرهای مدل محاسبه حقالزحمه غیرعادی حسابرسی
نام متغیر

حداقل

حداکثر

BIG

5.867487 5.980815

4.787492

7.654917

2.621840 0.515415 0.761603

0.000000 0.198538

)13.06097 13.16418 LN(TA

0.000000

1.000000

3.284530 1.511466 0.399143

INV

11.10027

15.73164

2.406173 0.314098 1.242818

0.216522 0.443053

0.015195

0.597875

2.935237 0.701880 0.149489

0.201496 0.231623

0.000371

0.666950

2.393207 0.648989 0.198929

1.189584 1.328634

3.301812 0.961096 0.612356 2.8311532 0.484031

)Ln(AF

REC
CR
BTM
LEV
EMPLS
ROA
LOSS
AUDOPIN

میانه

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

0.0506689 0.535794 1.663735

15.65321

13.0668 3.329652 3.496671

0.670629 1.276521

0.118165

10.62638

13.96248 3.515542 2.331904

17.54993 19.96079

6.082207

47.01005

3.825513 1.191141 10.34868

-0.018100 0.155547 0.243918

1.030578

5.406804 1.690173 0.262987

0.000000 0.095006

0.000000

1.000000

8.630621 2.762358 0.293402

1.000000 0.561510

0.000000

1.000000

1.061467 -0.247925 0.496505

0.000000

0.000000

1.000000

61.16994 7.756928 0.124910

1.000000

1.465208 -0.682062 0.473526

34.70000

2.225264 0.779556 7.971053

IPO

0.15834

1.000000 0.661389 EXPERT
INF

0.000000

15.60000 18.77588

10.80000

از بین شاخصهای توصیف دادهها به گروه شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی پرداخته
شده است .همانطور که قابل مشاهده است لگاریتم طبیعی حداقل مبلغ حقالزحمه حسابرسی 4.78
میباشــد که معادل  120میلیون ریال و حداکثر مبلغ حقالزحمه نیز  7.65و معادل  2110میلیون
ریال است .همچنین به طور متوسط میانگین حق الزحمه حسابرسی  353میلیون میباشد .در ضمن
بیشــینه مبلغ مربوط به جمع کل داراییها نیز معــادل  6،794،609میلیون ریال (لگاریتم طبیعی
 )15.73است .بیشترین پراکندگی مربوط به تعداد کارکنان ( )EMPLSبوده که دلیل این موضوع
نیز تفاوت در بزرگی و گستردگی فعالیت شرکتهای مورد بررسی میباشد.
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-1-5آزمون پایایی متغیرها

جدول شماره ( )2نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته
متغیر

آماره آزمون

سطح معنیداری

)Ln(AF

96.5556

0.9998

)LN(TA

126.248

0.9702

179.049

0.0817

263.064

0.0000

269.285

0.0000

390.634

0.0000

193.776

0.0164

258.753

0.0000

283.528

0.0000

424.758

0.0000

INV
REC
CR
BTM
LEV
EMPLS
ROA
INF

نتایج نشان میدهد که در سطح خطای یک درصد متغیرهای مربوط به حسابهای دریافتنی ،نسبت
جاری ،نســبت ارزش دفتری به بازار ،تعداد کارکنان ،بازده داراییها و نرخ تورم و در ســطح خطای
پنج درصد جمع بدهیها در ســطح پایا هســتند و ریشــه واحد ندارند .در حالی که لگاریتم طبیعی
حقالزحمه حسابرســی ،جمع کل داراییها و موجودیها در تفاضل مرتبه اول پایا هستند .در مورد
سایر متغیرهای مدل نیز به دلیل مجازی بودن نیاز به بررسی پایایی نیست.
بــا توجه به نتایج به دســت آمده از آزمــون پایایی به دلیل اینکه اســتفاده از تفاضل مرتبه اول
متغیرها میتواند موجب از دســت رفتن اطالعات بلند مدت آنها و همچنین عدم اســتفاده از مقادیر
اصلی متغیرها شود ،الزم است با استفاده از آزمون همجمعی از وجود یا عدم وجود روابط بلند مدت
در میان متغیرها اطمینان حاصل شود.

47. Stationary
48. Augmented Dickey Fuller

کیفیت اطالعات حسابداری و حقالزحمه غیرعادی حسابرسی

قبل از برآورد مدل برای اطمینان از ســاختگی نبودن الگوی تحقیق و در پی آن نتایج نامطمئن،
چگونگی پایایی 47متغیرها بررســی میشود .برای اطمینان از پایایی متغیرهای مورد استفاده در مدل
شماره ( )1از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته )ADF( 48استفاده میشود .فرضیه صفر این
آزمون بر مبنای عدم وجود پایایی و وجود ریشــه واحد طراحی شــده که نتایج آن در جدول شماره
( )2ارائه گردیده است:

45
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 -2-5آزمون همجمعی

کیفیت اطالعات حسابداری و حقالزحمه غیرعادی حسابرسی

چنانچــه ســریهای زمانی نامانا (غیر پایــا) در بلند مدت از طریق یک رابطه محدود شــوند ،به
49
طوری که رابطه آنها در بلندمدت دچار انحراف نشــود میگوئیم که سریها دارای رابطه همجمعی
(همانباشتگی) هستند (سوری .)1394 ،بنابراین اگر در یک مدل رگرسیون روند متغیرهای توضیحی
و وابسته دارای همانباشتگی باشد ،امکان وجود رگرسیون کاذب از بین میرود و دیگر ضرورت ندارد
که از تفاضل مرتبه اول مقادیر مربوط به متغیرهای نامانا استفاده کرد (بنی مهد و همکاران.)1395 ،
در این تحقیق از آزمون همجمعی کائو )1999( 50اســتفاده میشــود .ایــن آزمون آماره هم جمعی
دیکی -فولر را با فرض همگنی مقاطع بررســی میکند و فــرض صفر آن عدم وجود همجمعی بین
متغیرها را نشان میدهد .نتایج این آزمون در جدول شماره ( )3قید شده است.
جدول شماره ( )3آزمون همجمعی کائو
سطح معنیداری

مقدار آماره آزمون

0.0002

-3.502012

آماره

ADF

نتیجــه این آزمون نشــان میدهد که فرض صفر مبنی بر عدم رابطــه همجمعی بین متغیرها در
سطح معنیدار بودن یک درصد رد میشود .بر این اساس رابطه بلند مدت بین متغیرها رد نمیشود.
-3-5تخمین مدل ( )1و محاسبه حقالزحمه غیرعادی حسابرسی

پس از بررســی پایایی و همجمعی متغیرهای مربوط به مدل شــماره ( ،)1به تخمین الگوی مورد
نظر پرداخته میشــود .همانطور که ذکر شد به دلیل پویا بودن مدل ،از روش  GMMبرای تخمین
استفاده میشود که نتایج مربوط به آن در جدول شماره ( )4ارائه شده است.

49. Cointegration
50. Kao
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جدول شماره ( )4نتایج حاصل از تخمین مدل شماره ()1
متغیرها

0.724437

0.065092

11.12939

0.0000

0.029362

0.195536

0.150161

0.8807

0.254097

0.046162

5.504471

0.0000

-0.529720

-0.313381

-1.690338

0.0914

-0.002670

0.191403

-0.013952

0.9889

-0.100715

0.115965

-0.868493

0.3854

-0.058192

0.023686

-2.456847

0.0143

0.167480

0.027330

6.127968

0.0000

-0.016785

0.015042

-1.115930

0.2649

LOSS

-0.611280

0.176653

-3.460335

0.0006

-0.052800

0.113642

-0.464619

0.6424

AUD-OPIN

-0.037674

0.077105

-0.488602

0.6253

0.367906

0.213268

1.725088

0.0850

-0.299659

0.123353

-2.429274

0.0154

0.004557

0.001560

2.921620

0.0036

Ln(AF)t-1
BIG
)LN(TA
INV
REC
CR
BTM
LEV
EMPLS
ROA

IPO
EXPERT
INF

37.21983
0.0000
تعداد مشاهدات659 :

=J-statistic
=Wald-Test

49
0.323076

=Instrument Rank
=Sargan-Test

در روش گشــتاورهای تعمیم یافته ( )GMMبرای رفع همبستگی متغیر وابسته با وقفه و جمله
خطــا ،وقفه متغیرها بــه عنوان ابزار در تخمین زن  GMMدو مرحلهای به کار میرود .از آن جا که
سازگاری تخمینزننده  GMMبستگی به معتبر بودن ابزارهای بکار رفته دارد ،از آماره آرالنو و بوند،
بلندل و بوند و آرالنو و باور برای بررسی اعتبار استفاده میشود .این آزمون که سارگان نام دارد اعتبار
کل ابزارهای به کار رفته را میســنجد .در این آزمون فرضیه صفر حاکی از عدم همبســتگی ابزارها
بــا اجزاء اخالل اســت (مهرآرا و رضایی .)1389 ،نتایج این آزمون در جــدول فوق حکایت از معتبر
بودن متغیرهای ابزاری انتخابی در سطح خطای یک درصد دارد .بر این اساس هیچ گونه همبستگی
معنیداری بین اجزاء خطا و ابزارهای بکار گرفته شــده در ســطح خطای مورد نظر وجود ندارد .بر
اســاس آزمون والد نیز فرضیه صفر بودن تمام ضرایب در ســطح خطای یک درصد رد میشــود .در
نتیجه اعتبار الگوی ارائه شــده در این سطح از خطا تأیید میشود .بنابراین آمارههای تشخیصی الگو
حکایت از اعتبار نتایج تخمین زده شده دارد به طوریکه میتوان بر این نتایج اتکا کرد.
اگرچــه هدف از تخمین این مدل محاســبه حقالزحمه غیرعادی از طریــق باقیماندههای مدل

کیفیت اطالعات حسابداری و حقالزحمه غیرعادی حسابرسی

ضرایب

خطای معیار

آماره t

احتمال
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کیفیت اطالعات حسابداری و حقالزحمه غیرعادی حسابرسی

میباشد ،اما مروری بر نتایج نشان میدهد که از میان متغیرهای مستقل لحاظ شده در مدل ،لگاریتم
طبیعی حقالزحمه ســال گذشــته ،لگاریتم طبیعی کل دارائیها ،جمع بدهیها و بازده دارائیها در
ســطح خطای  ،%1نســبت ارزش دفتری به بازار ،تخصص حسابرس در صنعت و نرخ تورم در سطح
خطای  %5و ســال عرضه اولیه ســهام و موجودیها در سطح خطای  %10بر حقالزحمه حسابرسی
سال جاری تأثیرگذار اســت .همچنین از این میان حقالزحمه سال گذشته ،لگاریتم دارائیها ،جمع
بدهیها ،تورم و سال عرضه اولیه بر حقالزحمه تأثیر مثبت و نسبت ارزش دفتری به بازار ،موجودیها،
بازده دارائیها و تخصص حسابرس اثر منفی دارند.
باقیماندههای حاصل از تخمین مدل شماره ( )1به عنوان حقالزحمه غیرعادی حسابرسی در نظر
گرفته شــده و از آن به عنوان متغیر توضیحی در آزمون فرض تحقیق استفاده میشود .الزم به ذکر
اســت که تنها از باقیماندههای مثبت استفاده میشــود .به این دلیل که هدف محاسبه آن بخش از
حقالزحمه است که توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده نمیشود و حقالزحمه مازادی است
که حسابرس به دلیل ویژگیهای کیفی اطالعات مطالبه میکند.
 -4-5آزمون فرضیه تحقیق

به منظور پاسخ به سؤال تحقیق و اینکه آیا حقالزحمه غیرعادی نسبت به دو متغیر دیگر کیفیت
اطالعــات را بهتر ارزیابــی میکند یا خیر ،به آزمون فرض تحقیــق میپردازیم .بدین منظور پس از
محاســبه متغیرهای توضیحی مدل شماره ( )4به شیوهای که ذکر شد ،ابتدا آمار توصیفی متغیرهای
این مدل طبق جدول شــماره ( )5ارائه شــده و در ادامه به تخمین مدل پرداخته میشود که نتایج
حاصل در جدول شماره ( )6ذکر شده است.
جدول شماره ( )5آمار توصیفی متغیرهای مربوط به مدل شماره ()4

نام متغیر

میانه

UAF

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

0.694362 RESTATE

1.000000

1.712016 -0.843810 0.461362 1.000000 0.000000

0.359837

0.217619

16.34703 2.903841 0.418915 3.628327 0.000496

0.128569

0.053479

22.51866 4.066321 0.236530 1.784040 0.002209

0.815927

13.29345 2.846146 1.441998 10.72954 0.001402

AQ

1.254099 SMOOTH
ΔINV

173.0284 -9.877670 0.495217 3.022564 -7.619228 0.000000 -0.000472

0.296322 ΔCSALES
BTM

ΔCFO

102.9744 8.745199 1.318024 17.14958 -4.582761 0.143648

6.947441 0.749255 1.461865 6.029140 -5.136950 -0.614146 -0.486072
0.449114

0.097427

23.75444 4.169338 1.057140 8.972206 0.004221
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جدول شماره ( )6نتایج حاصل از تخمین مدل شماره ()4
متغیرها
UAF
AQ
SMOOTH
ΔINV
ΔCSALES
BTM
ΔCFO

0.754927

0.230209

3.279310

0.0010

-0.464912

0.297495

-1.562756

0.1181

1.697135

0.697159

2.434357

0.0149

0.013858

0.092456

0.149889

0.8809

0.096325

0.192192

0.501190

0.6162

-0.041811

0.090962

-0.459656

0.6458

-0.232252

0.087099

-2.666516

0.0077

-0.122540

0.121535

-1.008269

0.3133

تعداد مشاهدات337:

جدول شماره ( )7شاخصهای نیکوئی برازش مدل
آزمون هاسمر و لمشو

آزمون اندریو

آزمون نسبت راستنمائی

مقدار آماره

سطح معنیداری

مقدار آماره

سطح
معنیداری

مقدار آماره

سطح
معنیداری

درصد کلی
صحت پیش
بینی

11.9736

0.1524

13.4987

0.1971

14.26842

0.04648

70.62

همانطــور که ذکر شــد به منظــور تخمین مدل شــماره ( )4و آزمون فرضیــه تحقیق ،از روش
رگرســیون لجستیک استفاده میشــود .نتایج جدول شماره ( )6نشــان میدهد که ضریب متغیر
حقالزحمه غیرعادی حسابرســی ( )α1= -0.4649 ،ρ=0.1118معنیدار نمیباشــد .بنابراین فرض
تحقیق مبنی بر رابطه مثبت و قویتر متغیر حقالزحمه غیرعادی نســبت به سایر معیارها با تجدید
ارائه صورتهای مالی رد میشــود .به این دلیل که هیچ ارتباطی بین حقالزحمه غیرعادی و تجدید
ارائــه صورتهای مالی وجود ندارد .از میان ســه معیار معرفی شــده ،ضریــب کیفیت اقالم تعهدی
( )α2=1.6971 ،ρ= 0.0149به صورت قابل توجهی مثبت و در سطح  %5معنیدار میباشد .بنابراین
هر چه میزان این ضریب باالتر باشــد و به عبارتــی کیفیت پائینتر ،احتمال تجدید ارائه صورتهای
مالی بیشــتر خواهد بود .ســومین معیار نیز که هموار بودن سود است ،معنیدار نبوده و ارتباط آن با
تجدید ارائه صورتهاس مالی رد شد است
( .)α3=0.0138،ρ= 0.8809بنابراین از میان ســه معیار معرفی شــده ،تنها کیفیت اقالم تعهدی
قابلیت پیشبینی تجدید ارائه را داشــته و با آن مرتبط اســت و ازین رو معیار بهتری برای ارزیابی
کیفیت محسوب میشود.
جهت بررسی معنادار بودن معادله رگرسیون از شاخصهای نکویی برازش مدل استفاده شده است.
این شاخصها در جدول شماره ( )7ارائه شدهاند .یکی از آزمونهایی که برای خوبی برازش مدلهای
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C

ضرایب

خطای معیار

آماره Z

احتمال
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باینری استفاده میشود ،آزمون هاسمر-لمشو 51است .در این آزمون معناداری کلی ضرایب رگرسیون
از طریق مقایسه مقدار پیشبینی شده و واقعی متغیر وابسته مورد بررسی قرار میگیرد .طبق جدول
شــماره ( )7این شاخص با ســطح معنیداری  0.15که بیش از  0.05است همانند شاخص اندریو با
سطح معنیداری  0.19نشاندهنده برازش مناسب مدل باشد .همچنین در مدلهای لجستیک برای
بررســی معنیدار بودن کلی مدل از آزمون نسبت راستنمائی 52استفاده میشود که طبق جدول فوق
در سطح  ،%5معنیداری کل مدل را نشان میدهد.
جدول  6شــاخصی تحت عنوان درصد کلی صحت پیش بینی ،شاخصی از اینکه مدل چقدر قادر
اســت تا طبقه درســت برای هر مورد را پیش بینی کند (گروه کنترل  /گروه آزمایش) ،ارائه میکند.
این آزمون که توســط کندی )2003( 53بر اساس محاسبه درصد پیشبینی صحیح مشاهدات صفر و
یک پیشنهاد شده است ،تقریب ٌا معادل  %71میباشد.
 -6نتیجهگیری
در پی اهمیت بحث کیفیت اطالعات حســابداری برای بازار ســرمایه و سرمایهگذاران و از طرفی
دقت پائین سود به عنوان شاخصی برای ارزیابی این کیفیت ،در تحقیق حاضر به ارائه معیاری متفاوت
از سود و ویژگیهای کیفی آن به منظور سنجش کیفیت اطالعات پرداخته شد .این معیار که مبتنی
بر حقالزحمه غیرعادی حسابرسی است طبق تحقیقات و تئوریهای موجود حاوی اطالعاتی پیرامون
کیفیت ارقام حسابداری و معیارهای کنترلی شرکت میباشد .سپس به منظور ارزیابی حقالزحمه به
عنوان معیاری برتر ،به مقایسه آن با دو معیار مبتنی بر سود رایج در تحقیقات پیشین یعنی کیفیت
اقالم تعهدی و هموار بودن ســود پرداختیم .نتایج تحقیق که با بهرهگیری از رگرســیون لجستیک و
استفاده از تجدید ارائه صورتهای مالی به عنوان متغیر وابسته و شاخص ارزیابی معیارها انجام شد
حاکــی از رد فرضیــه تحقیق و عدم رابطه بین حقالزحمه غیرعادی و تجدید ارائه میباشــد .نتیجه
حاصل بدین معنی میباشــد که حقالزحمه غیرعادی حسابرســی نمیتواند تجدیــد ارائه را که به
دلیل کیفیت پائین اطالعات است پیشبینی کند .بنابراین حقالزحمه غیرعادی حسابرسی نمیتواند
معیاری مناســب برای ارزیابی کیفیت اطالعات حسابداری باشد .این نتیجهگیری با یافتههای هریبار
( ،)2011لوبو و ژائو ( ،)2013آشــباق و همکاران ( )2003و فرانکل و همکاران ( )2003مغایر است.
دلیــل این عدم تطابق و رد فرضیه مزبور و تئوریهای حاکم بر این قضیه در ایران ،میتواند ایرادات
وارده بر قوانین تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران باشــد .در واقع دلیل این مغایرت را میتوان به
انتخاب تجدید ارائه به عنوان پیامد کیفیت و شــاخص سنجش معیارها مرتبط دانست .به این دلیل
که در کشور ما شرایط خاص و غیرعادی بر تجدید ارائه صورتهای مالی حاکم است .تجدید ارائه باید
در شــرایط خاص صورت گرفته و فراوانی آن در میان شرکتها کم باشد .در حالیکه در ایران تجدید
51. Hasmer, Lemshow
)52. Likelihood Ratio (LR
53. Kennedy

سال هجدهم

شماره  73زمستان 97

 -7پیشنهادهای کاربردی
بر اســاس نتایج به دســت آمده از تحقیق پیشــنهاد میشــود در مطالعات آتی به منظور ارزیابی
معیارهای کیفیت ،از پیامدهایی غیر از تجدید ارائه صورتهای مالی اســتفاده شــود .پیامدهایی که
محدودیتهای تجدید ارائه را نداشته و در ایران کاربردیتر و با شرایط داخل کشور سازگارتر باشد.
منابع
 )1اثنی عشــری ،حمیده .حجــازی ،رضوان و مجتهدزاده ،ویدا .)1393( .طراحی مدل ســنجش
کیفیت اطالعات حســابداری .مجله پژوهشهای حسابداری مالی ،ســال ششم ،شماره دوم ،شماره
پیاپی (.75-94 ،)20
 )2احمدی ،احمد .)1386( .اســتفاده از ویژگیهای کیفی اطالعات مالی در ارزیابی کیفیت سود.
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه بابلسر.
 )3خواجوی ،شــکراهلل و زارع ،غالمحســین .)1391( .بررســی رابطه بین ســازوکارهای راهبری
شــرکتی و انتخاب حسلبرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار .تحقیقات حسابداری
و حسابرسی ،سال چهارم ،شماره .14
 )4شــورورزی ،محمد رضا و نیکومرام ،هاشــم .)1389( .ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت ســود با
استفاده از خصوصیات کیفی مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران .تحقیقات حسابداری و حسابرسی،
.110-127 ،7
 )5نیکومرام ،هاشم .تقوی ،مهدی و احدزاده ،حمید .)1393( .پیامدهای اقتصادی کیفیت اطالعات
حسابداری با تمرکز بر متغیر پایداری سود .فصلنامه حسابداری مدیریت.1-15 ،21 ،
6) Andrew, B. J. (2011). Does accounting quality enhance the timeliness
of price discovery? American Accounting Association, Annual meeting.
Research Interaction Forum, Denver, Colorado.
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ارائه صورتهای مالی به صورت امری عادی و جاری و نه به صورت مســتقل انجام میشود .از سوئی
دیگر میتوان ناکارآمدی و رقابتی نبودن بازار حسابرســی و از طرفی معقوالنه نبودن و غیر استاندارد
بودن حقالزحمههای حسابرســی را دلیل دیگر رد فرضیه تحقیق و عدم ارتباط حقالزحمه غیرعادی
و تجدید ارائه دانست .که میتواند گویای این باشد که حقالزحمه مازاد حسابرسی نه متأثر از کیفیت
اطالعات و نه به منظور پوشــش ریسک شرکت و تالش مازاد حسابرس است و صرفاً بر اساس روابط
غیر حرفهای و قدرت چانهزنی تعیین میشــود .از طرفی از میان سه معیار مطرح شده ،کیفیت اقالم
تعهــدی به دلیل ارتباط مثبت و معنیدار با تجدید ارائه صورتهای مالی ،میتواند به عنوان بهترین
معیار برای ارزیابی کیفیت اطالعات حســابداری در مقایســه با دو معیار دیگر در نظر گرفته شود که
این نتیجه با یافتههای هریبار ( )2014مطابقت دارد.
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