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 بهزاد قربانی، محسن خزاعی

مقدمه
این مقاله به بررسی تأثیر اندازه و دوره تصدی حسابرس بر حق الزحمه غیرعادی حسابرس می پردازد. با رشد رقابت در حرفه 
حسابرســی، مؤسسه های حسابرســی ضرورت ارائه خدمات با کیفیت تر به بازار را بیشتر دریافته اند و برای رقابت بر پایه ای 

به غیر ازحق الزحمه، به دنبال متفاوت کردن خدمات خود هستند.
انجام حسابرســی نخستین، مستلزم صرف وقت و ســرمایه گذاری بیشتر از سوی حسابرس برای شناخت اولیه از صاحب کار 
اســت. این هزینه های اضافی ممکن اســت باعث افزایش بهای تمام شده حسابرسی نخســتین در مقایسه با بهای تمام شده 

 .(Flanigan, 2002) حسابرسی سالهای آینده شود

تأثیر اندازه و
دوره تصدی حسابرس بر

حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی
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بر این اســاس، چنانچه حســابرس درصــدد ارائه تخفیف 
در حق الزحمه حسابرســی نخســتین برآید و ایــن تخفیف را 
به امید بازیافت هزینه های انجام شــده اضافی برای شــناخت 
صاحب کار در قراردادهای آینده حسابرســی از طریق افزایش 
حق الزحمه های آینده ارائه کند، امکان دارد انجام چنین کاری 
او را به ســمت پذیرش خواســته های صاحب کار و در راستای 
حفظ رابطه با او ســوق دهد. این موضوع ممکن اســت باعث 
ایجاد خدشــه در اســتقالل حســابرس و در نهایــت، کیفیت 

 .(Geiger & Raghunandan, 2002) حسابرسی شود
چنانچــه حســابرس انتظــار تــداوم ارتبــاط کاری خود با 
صاحب کار برای ســالهای بعد از حسابرسی نخستین را نداشته 
باشــد )احتمال وجــود تغییرحســابرس(، رقم اولیــن قرارداد 
حسابرســی بابت ســرمایه گذاری اضافی الزم برای شــناخت 
اولیــه، تعدیل شــده و در نتیجه، مبلغ حق الزحمه حسابرســی 

نخستین، باالتر خواهد بود. 
با وجود این، چنانچه حسابرس به دالیل شرایط رقابتی، 
امــکان افزایش مبلغ حق الزحمه حسابرســی نخســتین را 
نداشــته باشد، این امر ممکن اســت از طریق کاهش دادن 
حجــم رســیدگیهای الزم بــرای اثبات مانده حســابها و در 
نتیجه، کاهش کیفیت حسابرســی،  تأثیــر منفی بر فرایند 
حسابرســی داشته باشد (Glater, 2002). یک صاحب کار 
منفرد برای یک حسابرس بزرگ از اهمیت چندانی برخوردار 
نیســت و در صورت اظهارنظر نادرســت، حسابرس بزرگ 
اعتبار و شــهرت بزرگتری )تمام صاحب کاران( را از دســت 

 .(DeAngelo, 1981) می دهد

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اندازه مؤسسه های حسابرسی با توجه به تعداد کارمندان و متخصصان 
آنها تعیین شده و میزان سالهای حسابرسی یك شرکت را دوره تصدی 

.(Libby & Frederick, 1990) حسابرسی می نامند
 از نخستین نکته هایی که باید مورد توافق حسابرس و صاحب کار 
قرار گیرد، مبلغ حق الزحمه است. بنابراین، مؤسسه ها در آغاز توافق 
با صاحب کار، وقــت الزم برای انجام حسابرســی را به طور تقریبی 
تعیین کرده و به اطالع صاحب کار می رســانند تا او بتواند نســبت به 
مبلغ کل حق الزحمه احتمالی، آگاه شــود. حق الزحمه یک ساعت یا 

یک روز کار حسابرسان سطوح مختلف در مؤسسه های حسابرسی با 
توجه به شهرت یا تخصص هر حسابرس، متفاوت است )عزیزخانی 

و آقابیگی، 1392(.
میزان حق الزحمه پرداختی به حسابرس، به دو روش ممکن 
اســت بر کیفیت کار حســابرس اثر بگذارد. هرچه حق الزحمه 
بیشــتری برای حسابرس در نظر گرفته شــود، تالش وی نیز 
بیشــتر شــده و کیفیت کار را باال می برد؛ امــا در این صورت ، 
حسابرسان از نظر مالی به مشتریان خود وابسته شده و این امر 
باعث از دست رفتن استقالل آنان می شود و در نتیجه به خاطر 
نگرانی از دســت دادن کار، حسابرسان ممکن است روشهای 
حسابرســی را به شــکل مناســبی انجام ندهند. البته، این کار 
ممکن است بعدها عواقب مالی بدی برای آنان به همراه داشته 

 .(Desai, 2012) باشد
حق الزحمه هــای غیرعادی منفــی، با کیفیت حسابرســی 
رابطه معناداری نــدارد؛ در حالی که حق الزحمه های غیرعادی 
مثبت )مــازاد حق الزحمه های واقعی به اســتاندارد(، با کیفیت 
حسابرســی رابطه معکوســی دارد. حق الزحمه های غیرعادی 
مثبت باعث از دســت  دادن استقالل حسابرســان و در نتیجه 

 .(Choi et al., 2009) کاهش کیفیت حسابرسی می شود
چنانچــه ســرمایه گذاران بــه ایــن موضــوع پــی ببرند که 
حق الزحمه هــای غیرعادی حسابرســی ناشــی از وابســتگی 
اقتصــادی حسابرســان بــه صاحب کاران اســت، اســتقالل 
حسابرس از بین رفته و کیفیت گزارشگری مالی شرکت کاهش 
می یابد و این باعث می شــود که ســرمایه گذاران به اطالعات 

شرکت پایبند نباشند.
 اما اگــر تصور ســرمایه گذاران از حق الزحمه های غیرعادی 
حسابرسی ناشی از عوامل دیگری باشد و تصورشان این باشد 
که حق الزحمه های غیرعادی حسابرســی باعــث از بین رفتن 
شــهرت و بی اطمینانی به اظهارنظر آنان می شــود، اطالعات 
شــرکت را پشــتوانه خوبی برای ارزیابی قیمت سهام می دانند 

.(Xinhua, 2009)

کارایی حسابرسان در افزایش اعتبار گزارشگری مالی با توجه به 
 .(Du & Zhou, 2014) اندازه مؤسسه حسابرسی، متفاوت است
هنوک (Henock, 2005) نشــان داد که مؤسسه های حسابرسی 
بزرگ تر، خدمات حسابرســی با کیفیت تری ارائه می دهند؛ زیرا آنها 



84

13
96

ن  
آبا

   9
1 

ره 
ما

ش

عالقه  مندند که شــهرت بیشــتری در بازار کار به دســت آورند و از 
آنجایی که تعداد صاحب کارانشان زیاد است، نگران از دست دادن 

آنها نیستند.
حسابرسان با گذشت زمان، شــناخت بهتری از فعالیتهای 
صاحــب کار واحد تجاری به دســت آورده و تجربه بیشــتری 
نیز کســب می کنند که توانایی شــان در مورد مناسب بودن یا 
نبودن رویه های حســابداری و گزارشگری، افزایش می یابد. 
رابطه درازمدت حســابرس و صاحب کار، ممکن است کیفیت 
حسابرســی را بهبود بخشــد؛ ولی از طرفی، با افزایش تداوم 
انتخاب حسابرس، حق الزحمه حسابرسی کاهش پیدا می کند 

.(Sinnett, 2004)

در مورد رابطه تداوم انتخاب حسابرس و کیفیت حسابرسی 
دو دیدگاه وجــود دارد؛ در یك دیدگاه اعتقاد بر این اســت که 
رابطه درازمدت میان صاحب کار و حســابرس، باعث نزدیکی 
بیش از حد آنان و موجب آســیب دیدن استقالل حسابرس و 

کاهش کیفیت حسابرسی می شود.
 در دیدگاه دیگر، به مشــکالت حسابرسی در سالهای اولیه 

رابطه حسابرس با صاحب کار اشاره می شود.
 از این دیدگاه، نداشــتن آشنایی دقیق با مواردی مانند نوع 
عملیات، ســامانه حسابداری و ســاختار کنترل داخلی شرکت 
مورد رســیدگی، افزون بر اینکه موجــب افزایش هزینه های 
حسابرســی می شــود، ممکن اســت باعث افزایش احتمال 
کشف نشدن اشتباه های بااهمیت و تخلفهای اساسی از سوی 

حسابرس شود )سجادی و همکاران، 1389(.
یافته هــای پژوهــش خواجــوی و کیامهر )1394( نشــان 
می دهــد که اندازه مؤسســه حسابرســی بر اجتنــاب مالیاتی 
شــرکتهای بورســی براســاس هزینه مؤثر مالیاتــی و تفاوت 
دفتری مالیات، تأثیر مستقیم و معنی داری دارد. این در حالی 
اســت که دوره تصدی حسابرس بر اجتناب مالیاتی شرکتهای 
بورســی، تنها براســاس هزینه مؤثر مالیاتی تأثیر مستقیم و 

معنی داری دارد.
واعظ و همکاران )1393( به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی 
بر حق الزحمه حسابرســی شــرکتها پرداختند. نتایج پژوهشی 
نشــان دهنده این اســت که عوامل تداوم انتخاب حســابرس 
و اندازه مؤسســه حسابرســی، رابطه مســتقیم و معناداری با 

حق الزحمه حسابرسی دارند.
ابراهیمی کردلر و رحمتی )1392( در پژوهشــی به بررسی 
رابطــه اندازه، دوره تصدی و تخصص حســابرس در صنعت 
با نقدشوندگی ســهام پرداخته اند. این پژوهش نشان می دهد 
انــدازه مؤسســه حسابرســی با نقدشــوندگی ســهام، رابطه 
 (Amihud) مســتقیمی دارد و چنانچــه از معیار آمی هــود
به عنوان متغیر وابســته استفاده شــود، دوره تصدی مؤسسه 

حسابرسی با نقدشوندگی سهام رابطه مستقیمی دارد.
مهرانی و همــکاران )1392( به بررســی نقش ویژگیهای 
حسابرس در کیفیت سود پرداختند و دریافتند که دوره تصدی 

این مقاله به

 بررسی نتایج 

پژوهش انجام شده 

برای بررسی

 تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی

و دوره تصدی حسابرس

 بر

حق الزحمه غیرعادی حسابرس

 می پردازد
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حسابرس، اثر معناداری بر کیفیت سود ندارد. 
همچنین، یافته های پژوهشــی نشــان داد کــه مدت  زمان 
رابطه حســابرس و صاحب کار، اثر معناداری بر کیفیت ســود، 
صاحــب کار نــدارد. نبــود رابطه معنــادار بین اندازه مؤسســه 
حسابرسی و کیفیت سود، بدین معناست که تفاوتی بین کیفیت 
سود شرکتهای حسابرسی شده از ســوی سازمان حسابرسی و 
مؤسســه های عضو جامعه حسابداران رســمی، وجود ندارد و 
بین عملکرد این مؤسســه ها و ســازمان حسابرسی نیز تفاوت 

معناداری نیز وجود ندارد.
به گونه ای مشــابه، کرمی و همــکاران )1390( رابطه 
میان  دوره تصدی حســابرس و قدر مطلق اقالم تعهدی 
اختیــاری به عنــوان انعطاف پذیری در مدیریت ســود را 
مورد آزمون قرار دادند که نتایج پژوهشی آنها نشان داد با 
افزایش دوره تصدی حسابرس، انعطاف پذیری مدیریت 

در استفاده از اقالم تعهدی اختیاری افزایش می یابد. 
ســپس در بررســی رابطه میان  دوره تصدی و سطح اقالم 
تعهــدی اختیاری، نتایــج آنها به رابطه معکــوس معنی داری 
رســیده که بیانگر این ادعاســت که مدیریت از انعطاف پذیری 

به وجودآمده در جهت منفی استفاده می کند.
نمازی و همــکاران )1390( دریافتند که رابطه  مســتقیم و 
غیرمعنی داری بین اندازه حسابرس با مدیریت سود وجود دارد. 
بین دوره تصدی حســابرس و مدیریت سود نیز رابطه مستقیم 

و معنی داری وجود دارد. 
 (Comprix & Huang, 2015) کامپریکس و هانــگ
در پژوهش خود به این نتیجه رســیدند که بین اندازه مؤسســه 
حسابرســی و کیفیت حسابرســی، رابطه معکوس و معناداری 
وجود دارد؛ یعنی، مؤسســه های حسابرسی کوچك تر از کیفیت 

حسابرسی باالتری برخوردارند.
چــن و همــکاران (Chen et al., 2014) بیان می کنند 
حسابرســان با گذشــت زمان، شــناخت بهتری از فعالیتهای 
صاحب کار به دســت آورده و تجربه بیشــتری کسب می کنند و 
بــه این ترتیــب، توانایی آنها در مورد مناســب بودن یا نبودن 
روشهای حسابداری و گزارشگری، افزایش می یابد. بنابراین، 
رابطه درازمدت حســابرس و صاحب کار ممکن اســت کیفیت 

حسابرسی را بهبود بخشد. 

دسای (Desai, 2012) نشان داد مؤسسه های حسابرسی 
بزرگ به دلیل کیفیت باالی حسابرســی، حق الزحمه بیشتری 

نسبت به مؤسسه های حسابرسی دیگر دریافت می کنند.
در   (Griffin and Lont, 2011) لونــت  و  گریفیــن 
پژوهشهای خود نشــان دادند که حق الزحمه حسابرس، رابطه 
معنی داری بــا عواملی چون نــوع گزارش حسابرســی، تغییر 
حسابرس، نوع صنعت، نســبت جاری، تعداد بخشهای واحد 

تجاری و اندازه صاحب کار دارد.
یافته های لی (Li., 2010) نشان داد که اهمیت صاحب کار، 
نقش مهمی در ارتباط درازمدت حســابرس با صاحب کار بازی 
می کند و دوره تصدی طوالنی، تهدید بزرگی برای اســتقالل 
حسابرس در شرکتهای کوچک است. ا فزون بر این، یافته های 
او از نگرانیهــای قانونگــذاران در مورد اثر منفــی بالقوه دوره 

تصدی بر کیفیت حسابرسی، حمایت کرد.
چوی و همکاران (Choi et al., 2009) به بررسی رابطه 
بین حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی و کیفیت حسابرسی 
پرداختنــد. نتایج تحقیق آنها نشــان داد کــه حق الزحمه های 
غیرعادی منفی )مازاد حق الزحمه های اســتاندارد به واقعی(، 
با کیفیــت حسابرســی رابطه معنــاداری نــدارد؛ در حالی که 
حق الزحمه های غیرعادی مثبت )مازاد حق الزحمه های واقعی 

به استاندارد(، با کیفیت حسابرسی رابطه معکوسی دارد.
 نتایج پژوهشــی آنهــا حاکی از آن بود کــه حق الزحمه های 
غیرعادی مثبت، باعث از دســت  دادن استقالل حسابرسان و 

در نتیجه کاهش کیفیت حسابرسی می شود.
به عقیده زین هووا (Xinhua, 2009)، اگر سرمایه گذاران 
بــه این موضــوع پی ببرنــد کــه حق الزحمه هــای غیرعادی 
حسابرســی ناشــی از وابســتگی اقتصــادی حسابرســان به 
صاحب کاران است، استقالل حسابرس از بین می رود و کیفیت 
گزارشگری مالی شرکت کاهش می یابد و این امر باعث می شود 
که سرمایه گذاران به اطالعات شرکت پایبند نباشند. اطالعات 
شــرکت پشتوانه ای برای قیمت سهام در بازار )بورس( نیست. 
امــا اگر تصــور ســرمایه گذاران از حق الزحمه هــای غیرعادی 
حسابرسی ناشــی از عوامل دیگری باشد )غیر از وابستگیهای 
اقتصادی( و تصورشان این باشد که حق الزحمه های غیرعادی 
حسابرســی باعــث از بین بردن شــهرت و نبــود اطمینان به 
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اظهارنظر آنان می شــود، اطالعات شــرکت را پشتوانه خوبی 
برای ارزیابی قیمت سهام می دانند.

چــن و هســو (Chen and Hsu, 2009) دریافتند که 
رابطه مســتقیمی بین اندازه حســابرس و کیفیت حسابرســی 
مؤسســه های بزرگ حسابرسی نسبت به مؤسسه های کوچک 
حسابرســی، وجود دارد؛ اما این تفاوت در مورد مؤسســه های 
حسابرســی متوسط نســبت به مؤسســه های کوچک، صدق 

نمی کند.
 آنهــا بیــن کیفیــت حسابرســی و حق الزحمه حسابرســی 
مؤسســه های بزرگ حسابرسی نسبت به مؤسسه های کوچک 
حسابرسی، رابطه مســتقیم قوی یافتند؛ اما این موضوع بین 
مؤسسه های حسابرسی متوسط  و مؤسسه های کوچک تفاوتی 

نداشت.
 در هر صورت، شواهد تجربی آنها از اندازه مؤسسه حسابرسی 
به عنوان مبنایی برای اندازه گیری کیفیت حسابرســی، حمایت 
می کند و نشــان می دهد که مؤسســه های بزرگ حسابرسی با 

کیفیت حسابرسی باال، حق الزحمه اضافی دارند.
گــول و همــکاران (Gul et al., 2007) در پژوهشــی 
مشــابه، دریافتند که تأثیر حق الزحمه های غیرحسابرســی بر 
استقالل حسابرسان، مشــروط به دوره تصدی است؛ یعنی، 
حق الزحمه هــای باالی غیرحسابرســی تنهــا در صورتی که 
دوره تصدی حســابرس کوتاه باشــد، ممکن است استقالل و 
بی طرفی حسابرسان را مخدوش کند. ایشان مشاهده کردند در 
شــرکتهایی که مدت تصدی مؤسسه های حسابرسی آنها کمتر 
از سه سال است، بین حق الزحمه های غیرحسابرسی و میزان 

اقالم تعهدی اختیاری، رابطه مستقیمی وجود دارد.
گیتزمن و سن (Gietzman and Sen, 2003) معتقدند 
زمانی که حسابرســان حق الزحمه های باالیی از صاحب کاران 
خود دریافت می کنند، تمایل بیشــتری دارند تا قرارداد خود را 
با همان صاحب کار تمدید کنند که این موضوع، ممکن اســت 

انگیزه حسابرس را در حفظ استقالل کاهش دهد.

نتیجه پژوهش
نتایج این بررســی نشــان می دهد که اندازه مؤسسه حسابرسی، 
تأثیری معکوس و معنادار بر حق الزحمه غیرعادی حسابرس دارد.

 وجود تأثیر منفی اندازه مؤسســه حسابرســی بــر حق الزحمه 
غیرعادی حسابرس نشان می دهد که با افزایش اندازه مؤسسه 
حسابرسی، حسابرسان تمایل به دریافت حق الزحمه غیرعادی 
ندارند. به عبارت دیگر، هنگامی که اندازه مؤسسه حسابرسی 
بزرگ تر باشــد، حسابرسان درخواســت حق الزحمه غیرعادی 
ندارند؛ زیرا مؤسســه های حسابرســی بزرگ به علت داشــتن 
شهرت و مشــتریان بیشــتر، اصراری به دریافت حق الزحمه 

غیرعادی ندارند.
دوره تصــدی حســابرس ،تأثیر مســتقیم و معنــاداری بر 
حق الزحمه غیرعادی حســابرس دارد؛ یعنی با طوالنی شدن 
دوره تصــدی حســابرس، حق الزحمه غیرعادی حســابرس 

افزایش می یابد. 
همچنین، چنین به نظر می رســد که دوره تصدی درازمدت 
مؤسسه حسابرسی به ظاهر موجب وابستگی اقتصادی آن شده 

است. 
در نتیجه، مؤسسه حسابرسی تمایل به دریافت حق الزحمه 
غیرعــادی دارد؛ یعنی، حضور درازمدت حســابرس در کنار 
صاحــب کار واحد تجاری، موجب تمایل حســابرس به حفظ 
و رعایت نظــر مدیریت صاحــب کار می شــود؛ وضعیتی که 
اســتقالل و بی طرفی او را مخدوش می کنــد. البته، این کار 
ممکن است عواقب ناخوشــایندی برای آنان به همراه داشته 
باشــد؛ امری که در نتیجه رابطه بین صاحب کار و حســابرس 

به وجود می آید.
طبق بررســیهای به عمل آمده، پژوهشــی که به طور کامل 
مشــابه با موضوع این پژوهش باشــد، به ظاهر انجام نشــده 
است؛ با این حال، وجود تأثیر معکوس و معنادار اندازه مؤسسه 
حسابرســی بر حق الزحمــه غیرعادی حسابرســی به نوعی با 
یافته هــای پژوهشــهای گریفیــن و لونــت )2011(، چوی و 
همــکاران )2009( و زین هــووا )2009( مطابقــت دارد؛  هر 
چند با یافته های دسای )2012( و واعظ و همکاران )1393(، 

همخوانی ندارد. 
همچنین طبق یافته های پژوهشــی، وجود تأثیر مســتقیم 
و معنــادار دوره تصدی حســابرس بر حق الزحمــه غیرعادی 
حسابرســی، با نتایج پژوهشهای دســای )2012( و گیتزمن و 

سن )2003(، همخوانی دارد.
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پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش
نتایج حاصل از پژوهش انجام شــده نشــان می دهــد که اندازه 
مؤسســه حسابرســی بر حق الزحمه غیرعادی حسابرس تأثیر 

معکوس و معناداری دارد.
 در صورتی که به دنبال افزایش استقالل حسابرسان و به تبع 
آن دریافت اطالعات بیشــتر و باکیفیت تری باشــیم، پیشنهاد 
می شــود شــرکتهای پذیرفته شــده در بورس به حسابرسی از 
ســوی مؤسســه های حسابرسی بزرگ تر تشــویق شوند تا در 
این راستا، حق الزحمه غیرعادی حسابرس نیز به کمترین حد 

برسد.
دوره تصــدی حسابرســی، تأثیر مســتقیم و معنــاداری بر 

حق الزحمه غیرعادی حسابرس دارد.
با توجه به این موضوع، دوره طوالنی تصدی حسابرس، در 
شــرکتها موجب وابستگیهای اقتصادی صاحب کار با حسابرس 

می شود.
 در نتیجه، به احتمال زیاد با افزایش دوره تصدی حسابرس، 
مؤسســه حسابرســی تمایل به دریافت حق الزحمه غیرعادی 
بیشتری دارد که این عالمت منفی، نبود اطمینان اطالعاتی را 
نشان می دهد و این وابستگیهای اقتصادی، سبب از بین رفتن 

استقالل حسابرس نیز می شود. 
طبق نتایج این پژوهش، پیشــنهاد می  شــود که سازوکاری 
به منظور کوتاهتر شدن دوره همکاری حسابرس و صاحب کار، 

تدوین شود.
همچنین، با توجــه به اینکه هــدف هیئت مدیره و مدیران 
این اســت که اعتماد مالکان و ســرمایه گذاران را فراهم کنند، 
به آنها پیشــنهاد می شود که از مؤسسه های بزرگ حسابرسی و 

دوره های تصدی کوتاهتر استفاده کنند.
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