
13
92

ت 
ش

به
دی

 ار
64

ره 
ما

ش

122

مقدمه
ه��دف از ای��ن مطالع��ه، بررس��ی ارتباط می��ان مش��ارکت س��هامداران در انتخاب حس��ابرس و 
حق الزحمه ه��ای حسابرس��ی و کیفیت آن اس��ت. وزارت خزانه داری امریکا و کمیته مش�ورتی 
حرفه حسابرسی1 به تازگی توصیه کرده اند که حسابرسان مستقل تمام شرکتهای دولتی باید به 
تصویب سهامداران برسند و به صورت ساالنه انتخاب شوند. هدف از انتخاب ساالنه حسابرس 

و رای گیری سهامداران در انتخاب حسابرسان، افزایش رقابت در بخش حسابرسی است.
مناف��ع حاص��ل از افزای��ش رقاب��ت در میان حسابرس��ان، با توج��ه به تصویب ای��ن بیانیه 
به طور کامل مش��خص نیس��ت. با این حال، دیدگاه س��نتی مراجع قانونگذار، سرمایه گذاران 
و اعتباردهن��دگان بر این اس��ت که رقاب��ت در هر بخش منجر به کیفی��ت باالتر و حق الزحمه 
 (U.S. Supreme Court, 1978; Federal Trade Commissions, پایینتر می ش��ود
(2003. در مقابل، نظریه های اقتصادی نش��ان می دهد که اثر مش��ترک رقابت، بر قیمت و 

کیفیت یکسان نیست؛ اثر افزایش رقابت در قیمت و کیفیت بستگی به کشش نسبی قیمت و 
کیفیت دارد (Kranton, 2003; Dranove & Satterthwaite, 1992). حتی در زمینه 
خدم��ات حرفه ای، مطالعات نش��ان داده اند که نتای��ج متفاوتی در مورد اثر مش��ترک افزایش 

 .(Kwoka, 1984) رقابت بر قیمت و کیفیت وجود دارد
با توجه به بیانیه کمیته مشورتی حرفه حسابرسی در رابطه با رای گیری سهامداران در انتخاب 
حس��ابرس، می توان این بیانیه را از چارچوب راهبری ش��رکتی و افزایش توان پاس��خگویی نیز 
مورد تفسیر قرار داد. استدالل بر این است که حق رای سهامداران در انتخاب حسابرس، باعث 

تغییر انگیزه های حسابرسان و تقویت استقالل حسابرس می شود.
قانون ساربنز-آکس��لی، کمیته  حسابرسی را به طور رس��می مسئول انتخاب و تعویض حسابرس 
مس��تقل کرده اس��ت. با این حال، شواهد نشان می دهد که حتی پس از اجرای این قانون، مدیران 
اجرایی، کنترل درخور توجهی بر استخدام و اخراج حسابرسان دارند (Cohen et al, 2010). اگر 
مدیران نفوذ زیادی در انتخاب حس��ابرس داشته باشند، احتمال پیروی حسابرسان از خواسته های 
مدیران افزایش می یابد (Saul, 1996). از این رو با به کارگیری سهامداران در انتخاب حسابرسان، 

استقالل حسابرسان و از طرفی کیفیت کار آنها بهبود می یابد.

حق رای سهامداران در انتخاب حسابرسان و
تاثیر آن بر حق الزحمه  و کیفیت حسابرسی

 ولی خدادادی
  محسن رشیدی باغی
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حق رای سهامداران در انتخاب حسابرسان و
تاثیر آن بر حق الزحمه  و کیفیت حسابرسی

مبانی نظری
توصی��ه  کمیت��ه مش��ورتی حرفه حسابرس��ی نش��ان دهنده  
برداش��تن گامی در جهت افزایش مش��ارکت سهامداران در 
انتخاب حس��ابرس اس��ت. س�ائول (Saul, 1996) بیان 
می کند که انتخاب حسابرس با تصویب سهامداران، بیشتر 
از یک حرکت نمادین در زمینه  تقویت اس��تقالل حسابرس 
است. بر این اساس، هدف ما بررسی ارتباط میان مشارکت 
حق الزحمه ه��ای  و  حس��ابرس  انتخ��اب  در  س��هامداران 
حسابرس��ی و کیفیت حسابرسی است. با افزایش مشارکت 
سهامداران در انتخاب حسابرس و ایجاد تغییر در شیوه های 
راهب��ری و نیز پویایی مس��ئولیت پذیری بین حسابرس��ان، 
می ت��وان رای گیری س��هامداران در انتخاب حس��ابرس را 
عاملی برای افزایش حق الزحمه های حسابرس��ی و کیفیت 

حسابرسی دانست.
میزان رقابت در بازار برای خدمات حسابرس��ی شرکتهای 
سهامی عام )و در نتیجه تاثیر آن بر حق الزحمه ها( همچنان 
به عن��وان ی��ک موضوع درخور توج��ه در بی��ن قانونگذاران و 
تنظیم کنن��د گان اس��تانداردها مدنظ��ر قرار می گی��رد. چنین 
نگرانیهایی منجر به تشکیل کمیته مشورتی حرفه حسابرسی 
ش��د. این کمیته در رابطه با مشارکت سهامداران در انتخاب 
حسابرس��ان بیان می کند که مشارکت سهامداران در انتخاب 
حس��ابرس از طری��ق نشس��ت س��االنه، می توان��د منجر به 
افزای��ش نظارت کمیته حسابرس��ی و همچنی��ن باعث ایجاد 
اطمینان نسبت به انتخاب مناسب حسابرس بر مبنای اندازه 
و نیازهای گزارشگری مالی صاحبکار شود. این رویه ممکن 
اس��ت رقابت در صنعت حسابرسی را افزایش دهد و.... این 
کمیته همچنین خواستار اجرای این رویه از سوی شرکتهای 

سهامی خاص است.
از دی��دگاه اقتص��ادی، افزایش رقابت به ط��ور کلی به کیفیت 
باالت��ر و یا قیمت پایینتر می انجامد. با ای��ن حال، اگر قیمت و 
کیفیت به طور مش��ترک و با هم تعیین شوند، اثر افزایش رقابت 

در قیمت و کیفیت روشن نیست.
بخش 301 از قانون س��اربنز- آکسلی، راهبری شرکتی را 
به رسمیت شناخته و جنبه  پاسخگویی را در انتخاب حسابرس 
مبنا قرار می دهد. در صورتی که مدیریت مسئول استخدام 

یا اخراج حس��ابرس و مذاکره ب��ا وی در رابطه با حق الزحمه  
حسابرس��ی باش��د، احتمال اج��رای خواس��ته های مدیریت 
به وسیله حسابرس افزایش می یابد (Saul, 1996). میهو 
و پایک (Mayhew and Pike, 2004) بیان می کنند که 
وابستگی مالی حس��ابرس به صاحبکار، بستگی به توانایی 
مدیریت در استخدام و اخراج حسابرس دارد. به عنوان یک 
نتیجه، کنترل بیشتر بر استخدام و اخراج حسابرس، انگیزه 
اصل��ی حسابرس��ان برای حفظ اس��تقالل اس��ت. با کاهش 
توانایی مدیریت در اس��تخدام و اخراج حسابرس و تفویض 
این اختیار به سهامداران، وابستگی مالی حسابرس کاهش 

و از طرفی استقالل افزایش می یابد.

وج��ود کمیته  حسابرس��ی ب��رای نظ��ارت و هماهنگی کار 
حسابرس��ی اس��ت و نیاز به مشارکت س��هامداران در انتخاب 
و مش��ارکت  ب��ا حض��ور  نمی کن��د.  برط��رف  را  حس��ابرس 
سهامداران، توانایی و عملکرد کمیته حسابرسی نیز افزایش 
می یابد؛ زیرا این مشارکت عاملی نظارتی بر کار کمیته مزبور 
ش��مرده می  شود و کمیته خود را ملزم به پاسخگویی در قبال 
س��هامداران و س��رمایه گذاران می داند. بنابراین در حالی که 
ش��اید به عنوان س��هامدار، انتخاب غیرمس��تقیم حس��ابرس 
نسبت به انتخاب مستقیم خیلی موثر تلقی نشود، ولی گامی 
به س��مت افزای��ش و اهمیت نق��ش س��هامداران در انتخاب 
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حس��ابرس اس��ت. بازتاب این نقش س��هامداران را می توان 
در افزای��ش کیفیت و کارایی راهبری ش��رکتی مش��اهده کرد 

.(Krishnan and Ye, 2005)

می��زان تغیی��ر در مالکی��ت و اهرمهای س��ازمان، با تغییر 
 (Defond, در کیفی��ت حسابرس��ی ارتب��اط مس��تقیم دارد
(1994. ب��ه بیان دیگر، س��رمایه گذاران و اعتبار دهندگان، 

افزای��ش  ب��ا  و  هس��تند  س��ازمان  فع��ال  کنترل کنن��دگان 
س��هم مالکی��ت و اه��رم مال��ی )ه��م س��رمایه گذاران و هم 
اعتباردهن��دگان(، انگیزه های بیش��تری ب��رای کنترل رفتار 
س��ازمانی پی��دا می کنن��د و خواس��تار کیفیت باالت��ری برای 
حسابرس��ی می ش��وند. در ای��ن ارتباط مدیری��ت نیز تالش 
می کن��د ک��ه از طریق هم��کاری ب��ا س��هامداران و تقاضای 
کیفیت باالتر برای خدمات حسابرسی، نشان دهد که عالقه 

زیادی به ارائه اطالعات مالی اتکاپذیر دارد.
هدف از دخالت دادن س��هامداران در انتخاب حسابرس��ان، 
مایانگس��اری  اس���ت.  کی�ف�ی���ت حس�ابرس��ی  اف�زای���ش 
(Mayangsari, 2007) به این نکته اش��اره می کند که وقتی 

کیفیت حسابرسی باال باشد، حسابرسان انتخابهای غیرمعقول 
مدیریت از میان روش��های حس��ابداری را مح��دود کرده و مانع 
از ارائه نادرس��ت وضعیت مالی ش��رکت می شوند. اما زمانی که 
کیفیت حسابرس��ی پایین باشد، حس��ابرس نه تنها محدودیتی 
ب��رای مدیر ایج��اد نمی کند، بلک��ه حتی ممکن اس��ت به وی 
ب��رای اس��تفاده از راههای گریز موجود در اصول پذیرفته ش��ده 

حس��ابداری مش��اوره داده و مدیر را در ارائه نادرس��ت وضعیت 
مالی ش��رکت یاری کند. از طرفی، حق الزحمه های حسابرسی 
نی��ز بازتاب��ی از کیفی��ت حسابرس��ی ب��رای اس��تفاده کنندگان 

برون سازمانی از صورتهای مالی است. 
 (Demski and Swieringa, دمسکی و س�ویرینگا
(1974 بیان می کنند که حسابرس��ی مس��تقل بخش��ی مهم 

از نظ��ام گزارش��گری مالی را تش��کیل می دهد. اس��تفاده از 
حسابرس مستقل می تواند گویای ایفای تعهدهای مدیریت 
صاحب��کار نس��بت ب��ه س��رمایه گذاران باش��د و حق الزحمه 
حسابرس��ی را می توان هزینه ای در نظر گرفت که صاحبکار 
در ازای ایف��ای این تعهدها به حس��ابرس پرداخت می کند. 
از طرف��ی، می��زان حق الزحم��ه حسابرس��ی ب��ه می��زان کار 
صورت گرفت��ه ب��رای بررس��ی صورتهای مالی نیز بس��تگی 
دارد. تفاوت در حق الزحمه حسابرسی موسسه های مختلف 
ناش��ی از تف��اوت در می��زان و به نوعی کیفیت کار آنهاس��ت 
و ای��ن حق الزحمه بای��د هزینه های صورت گرفته به وس��یله 

موسسه ها را پوشش دهد.
س�یمونیک (Simunic, 1980) می گوید ک��ه حق الزحمه 
موسس��ه های حسابرسی از سه بخش تش��کیل می شود؛ اول، 
هزینه ه��ای ذات��ی حسابرس��ی )ش��امل رویه های حسابرس��ی 
م��ورد نیاز، انتش��ار گ��زارش و هزین��ه فرصت ازدس��ت رفته(، 
س��پس هزینه های موردانتظار )ش��امل ریس��ک و هزینه های 
بالقوه ناش��ی از اجرای حسابرس��ی( و در نهایت، سود موسسه 

شاید به عنوان سهامدار

 انتخاب غیرمستقیم حسابرس نسبت به

 انتخاب مستقیم خیلی موثر تلقی نشود

ولی گامی به سمت افزایش و

 اهمیت نقش سهامداران در انتخاب حسابرس است
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حسابرس��ی. صاحبکاران امیدوار به کاهش هزینه سیستمهای 
گزارش��گری و در مقابل، حسابرس��ان امیدوار به کسب سودی 
معقول از انجام حسابرس��ی هس��تند و حق الزحمه حسابرس��ی 

نتیجه حداکثر کردن منافع دو طرف است.
ش��اخصهای کیفیت حسابرس��ی را می توان ب��ه دو گروه 
ورودی و خروجی دس��ته بندی کرد. نمونه ای از معیارهای 
ورودی عبارتن��د از تجربه، صالحیت، منابع فنی )آموزش 
مش��ارکت  نس��بتهای  و  اش��تغال  س��طوح  یادگی��ری(،  و 
ش��ریکان و کارکن��ان، معیاره��ای خروجی را نی��ز می توان 
به ش��رح زیر برش��مرد: اطالعات مالی )حق الزحمه حاصل 
از انج��ام خدم��ات در مناط��ق و صنای��ع مختل��ف(، موارد 
قانونی و مرتبط با اس��تقالل، گزارش��های تخلف و قبول و 
رد صاحب��کاران جدید )اطالعات در رابط��ه با صاحبکاران 
جدید و صاحبکارانی که با آنها قطع همکاری ش��ده است(. 
در همین راس��تا نمی ت��وان گفت که اگر ورودیه��ا از کیفیت 
باالی��ی برخوردار باش��ند، خروجیه��ا نی��ز از کیفیت باالیی 
برخوردارن��د؛ ول��ی می توان ب��ا به کارگیری س��هامداران در 
انتخاب حسابرسان، بخشی از معیارهای استقالل و کیفیت 

را به دست آورد.
در حال��ی ک��ه حق الزحمه ه��ای پایی��ن حسابرس��ی به طور 
مستقیم قابل مش��اهده است، کمیت یا کیفیت کار حسابرسی 
به طور مس��تقیم قابل مش��اهده نیس��ت؛ بنابراین محققان از 
معیارهای مختلفی برای کیفیت حسابرسی استفاده می کنند. 
در ای��ن مطالعه، تخصص، ت��داوم انتخاب و اندازه موسس��ه 
حسابرس��ی به عن��وان معیاره��ای کیفیت حسابرس��ی در نظر 

گرفته شده اند.

پیشینه تحقیق
میهو و پایک )2004( به بررس��ی وضعی��ت بازار و تاثیر قوانین 
متف��اوت انتخاب حس��ابرس بر رقابت در بازارهای حسابرس��ی 
پرداختند. آنها به این نتیجه رس��یدند که دخالت سهامداران در 
انتخاب حسابرس، منجر به کیفیت حسابرسی باالتر و افزایش 
در حق الزحمه ه��ای حسابرس��ی می ش��ود. ب��ا در نظ��ر گرفتن 
ساختارهای نهادی در شرکت و حق رای سهامداران در انتخاب 

حسابرس، استقالل و انگیزه  حسابرسان نیز افزایش می یابد.

 (Hermalin and Weisbach, ویس�پچ  و  هرمالی�ن 
(2003 ب��ه ای��ن نتیج��ه رس��یدند که رابط��ه  مس��تقیمی بین 

مش��ارکت س��هامداران در انتخ��اب حس��ابرس و حق الزحم��ه 
حسابرسی وجود دارد.

با مش��ارکت حسابرس��ان در انتخاب حسابرس استقالل، 
کیفیت حسابرس��ی باال می رود. برخی از مطالعات از میزان 
حق الزحم��ه به عن��وان معی��ار کیفیت حسابرس��ی اس��تفاده 
کرده ان��د. پالم�روس (Palmrose, 1986) در تحقی��ق 
خ��ود ب��ه ارتب��اط مس��تقیم بی��ن حق الزحمه حسابرس��ی و 
 (Cappellai, کیفیت حسابرس��ی رس��یده اس��ت. کاپالی
(1999 نشان داد که متغیر حق الزحمه رابطه قوی با کیفیت 

حسابرس��ی در مقایس��ه با اندازه  موسس��ه حسابرس��ی دارد 
)حساس یگانه و آذین فر، 1389(.

تغیی��ر   (Abbott & Parker, 2000) پارک�ر  و  اب�وت 
حسابرس مس��تقل را بررس��ی کردند و نتیجه گرفتند که وجود 
موسس��ه های  در  مس��تقل  و  فع��ال  کمیته ه��ای حسابرس��ی 

بین متغیرهای

حاکمیت شرکتی و 

حق الزحمه های حسابرسی 

رابطه معناداری 

وجود ندارد
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صاحبکار با افزایش کیفیت حسابرس��ی ارتب��اط نزدیکی دارد. 
نتای��ج تحقی��ق آنان با نظری��ه کارگزاری تطبی��ق دارد و بیانگر 
این اس��ت که وجود قوانین موثر منجر به محدود ش��دن حیطه 
عمل غیرمس��ئوالنه مدیران می ش��ود. از این رو، وجود کمیته 
حسابرس��ی توانمن��د موجب می ش��ود ک��ه کیفیت حسابرس��ی 

مس��تقل با اطمینان دهی از اینکه حس��ابرس واقعی��ت را بیان 
می کند و تحت تاثیر تمایلهای مدیریت قرار نمی گیرد، افزایش 

 یابد )مجتهدزاده و آقایی، 1383(.
ب�و و ش�ارما (Boo and Sharma, 2008) به این نتیجه 
رس��یدند که بین متغیرهای حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های 
حسابرس��ی، رابطه معن��اداری وجود ندارد؛ ولی بین اس��تقالل 
کمیته حسابرس��ی و حق الزحمه حسابرسی، رابطه  عکس وجود 
دارد؛ چرا که با توجه به اس��تقالل کمیته حسابرس��ی، ریس��ک 
کنترلی و گزارش��گری مالی کاهش می یابد و حسابرسان تالش 

کمتری را برای انجام حسابرسی انجام می دهند.
نتای��ج   (Taylor et al., 1999) هم�کاران  و  تیل�ور 
تحقیقهای به دس��ت آمده از بیست کش��ور مختلف را مطالعه 
و ب��ا یکدیگر مقایس��ه کردن��د. نتیجه این بود ک��ه در مقابل 

افزایش زیان ناش��ی از دع��اوی حقوقی علیه حسابرس��ان، 
بای��د کیفی��ت خدم��ات حسابرس��ی را افزای��ش داد و دامن��ه 
رس��یدگی را بیش��تر کرد. از س��وی دیگر، حسابرسان نیز در 
ازای گس��ترش عملیات حسابرس��ی، حق الزحمه بیش��تری 
درخواس��ت می کنن��د. موسس��ه های حسابرس��ی ب��زرگ از 
راه های مختلف ش��هرت خود را افزایش می دهند؛ زیرا این 

موضوع حق الزحمه حسابرس��ی بیشتری نیز برای آنها ایجاد 
.(Firth and Smith, 1992) می کند

س��جادی و زارع��ی )1386( تاثی��ر ویژگیه��ای موسس��ه 
حسابرس��ی و صاحبکار را بر حق الزحمه حسابرس��ی بررس��ی 
کردن��د. نتای��ج این پژوهش نش��ان داد ک��ه تخصص صنعتی 
موسسه  حسابرس��ی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؛ زیرا 
حسابرس��ان متخصص عملیات حسابرس��ی را در زمان کمتر 
و ب��ا اطمین��ان بیش��تری انجام می دهن��د. بنابرای��ن، کیفیت 
حسابرسی این دسته از موسسه ها بیشتر از دیگر موسسه های 

حسابرسی است.
در   (Chuntao et al., 2007) هم�کاران  و  چونتائ�و 
پژوهش خود به تحلیل ش��ناخت )درک( بازار س��هام از کیفیت 
حسابرسی تعدادی از موسس��ه های حسابرسی کوچک در بازار 

دخالت سهامداران 

در انتخاب حسابرس 

منجر به کیفیت حسابرسی باالتر و 

افزایش در 

حق الزحمه های حسابرسی 

می شود
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حسابرس��ی چین پرداختند. این پژوهشگران دریافتند که رابطه 
مس��تقیمی بین اندازه موسسه حسابرسی و درک سرمایه گذار از 
کیفیت سوداوری وجود دارد. نتایج پژوهش چونتائو و همکاران 
نشان داد که اندازه های مختلف موسسه های حسابرسی، روی 

کیفیت حسابرسی تاثیرگذار است.
اوکی�ف و هم�کاران (O’Keefe et al., 1994) معتقدند 
که کیفی��ت حسابرس��ی، رعایت اس��تانداردهای پذیرفته ش��ده 
حسابرس��ی در پذی��رش کار، انج��ام رس��یدگیها و ارائه گزارش 
حسابرس��ی اس��ت. آنها به طور تجربی نش��ان دادند که تخلف 
از رعایت اس��تانداردهای گزارش��گری حسابرس��ی، با افزایش 

حق الزحمه  حسابرسی کاهش می یابد.
س��یمونیک )1980( اثر چند متغی��ر را بر حق الزحمه خدمات 
حسابرس��ی بررس��ی ک��رد. تحقیقه��ای اولی��ه ب��ر حق الزحمه 
حسابرسی در کشورهای توس��عه یافته ای مانند امریکا، استرالیا 
و انگلس��تان صورت گرفت و به دنبال آن در دیگر کش��ورها نیز 

معیارهای اثرگذار بر حق الزحمه حسابرسی آزمون شد.

نتیجه گیری
هدف از حق رای سهامداران در انتخاب حسابرسان، افزایش 
اس��تقالل و کیفیت حسابرس��ی و کاهش اعم��ال نفوذ منفی 
مدیران بر حسابرس��ان است. در ش��رکتهایی که سهامداران 
آنها در انتخاب حس��ابرس مش��اکت می کنن��د، میزان اقالم 
تعهدی نی��ز کاهش می یابد. هدف از این تحقیق، بررس��ی 
ح��ق رای س��هامداران در انتخاب حسابرس��ان و تاثیر آن بر 
حق الزحمه  و کیفیت حسابرس��ی اس��ت. دخالت سهامداران 
در انتخ��اب حس��ابرس منجر به کیفیت حسابرس��ی باالتر و 
افزای��ش حق الزحمه های حسابرس��ی می ش��ود. ب��ا در نظر 
گرفتن ساختارهای نهادی در شرکت و حق رای سهامداران 
در انتخاب حس��ابرس، اس��تقالل و انگیزه  حسابرس��ان نیز 
افزای��ش می یابد. در مقابل، افزایش زیان ناش��ی از دعاوی 
حقوقی علیه حسابرس��ان، باید کیفیت خدمات حسابرسی را 
افزایش داد و دامنه رس��یدگی را بیش��تر کرد. از سوی دیگر، 
حسابرس��ان نی��ز در ازای گس��ترش عملی��ات حسابرس��ی، 
حق الزحم��ه بیش��تری درخواس��ت می کنند. موسس��ه های 
حسابرسی بزرگ از راه های مختلف، شهرت خود را افزایش 
می دهند؛ زیرا این موضوع حق الزحمه حسابرس��ی بیشتری 

نیز برای آنها ایجاد می کند.
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