Ali Ghasemi



Master of Accounting, Takestan Institute of
Higher Education, Qazvin, Iran

Mahtab Darvishtabar
Ahmad Chali

Ph.D. student of Accounting, Qazvin Branch,
Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

Omid Mehri
Namakavarani

Ph.D. student of Accounting, Qazvin Branch,
Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

Abstract
The present study investigates the effect of ownership structure in adjusting
the relationship between related party transactions and unexpected audit fees
in loss-making companies. In this way and in order to achieve the research
objectives, data of 71 companies were extracted for a ten-year period from
the beginning of 2010 to the end of 2019, the research variables were
calculated, and the necessary statistical tests were performed. The method of
this research is descriptive-correlational and its design is experimental using
the post-event approach. The results show that there is a positive and
significant relationship between transactions with related parties and
unexpected audit fees. Also, the independence of the board of directors and
the duality of CEO's role have a significant effect on this relationship. On the
other hand, the size of the board and CEO’s stability have no significant
effect on this relationship. Based on the findings, transactions with related
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parties increase the unexpected costs of auditing, and the independence of
the board of directors and the duality of the role of the CEO reduce the
relationship between transactions with related parties and unexpected
auditing costs.

Keywords: Ownership Structure, Related Party Transaction, Unexpected
Audit Fees.
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اطالعات  17شرکت برای یک دوره دهساله از ابتدای سال  7831تا پایهان سهال  7813اسهتخرا ،متغیرههای
پههژوهش مساسههبه و نزمههونهههای نمههاری الزم صههورت فرفههت .روو پههژوهش حاضههر از ههو توص هیفی-
همبستگی بوده و طرح نن از و تجربی و با استفاده از رویکرد پسرویدادی است .یافتهها بیان داشت یک
استقالل هیئتمدیره و دوفا گی قش مدیرعامل بر این ارتباط بهصورت معناداری اثرفذار است .از طرفهی
ا دازه هیئتمدیره و ثبات مدیرعامل؛ بر این ارتباط اثر معناداری داشتند .بر این اساس میتهوان بیهان داشهت
 ویسنده مسئولalighasemi.acc@gmail.com :

eISSN: 2519-2538
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معامالت با اشخاص وابسته موجب افزایش هزینههای غیرمنتظره حسابرسهی شهده و اسهتقالل هیئهتمهدیره و
دوفا گی قش مدیرعامل موجب کاهش ارتباط میان معامالت با اشخاص وابسهته و هزینههههای غیرمنتظهره
حسابرسی میشو د.

کلیدواژهها :ساختار مالکیت ،معامالت با اشخاص وابسته ،حقالزحمه غیرمنتظره حسابرسی.
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مقدمه
امروزه فرصتطلبا ه بودن معامالت با اشخاص وابسته یکی از عواملی است که بهویژه در
کشورهای نسیایی که روابط تجاری در ننها بهفو های است که ا جام معامالت با
اشخاص وابسته را نسان میکند میتوا د موجب کاهش ارزو بازار سرمایه شود .افرچه
تمام معامالت با اشخاص وابسته فرصتطلبا ه یستند اما گرو غالب این است که از
عوامل تأثیرفذار بر ریسک میباشند و سرمایهفذاران قبل از ا جام سرمایهفذاری برای نن
اهمیت زیادی قائل میشو د .فرصتطلبا ه بودن معامالت با اشخاص وابسته یکی از
چالشهای راهبردی شرکتی بخصوص در کشورهای نسیایی است (پناهی  .)71 7811از
طرفی هیئت استا داردهای بینالملل نیین رفتار حرفهای حسابداران اصالح رهنمود
خدمات حسابرسی داخلی را برای مشخص کردن خدمات فستردهای که تست عنوان
خدمات حسابرسی داخلی ارائه میشود پیشنهاد کرده است .این هیئت معتقد است
درصورتیکه خدمات ارائهشده وظایف مدیریتی موسسه مسسوب فردد و یا هما ند بررسی
کردن کار خود باشد با توجه به ماهیت خدمات ا جامشده ممکن است این امر تهدیدی
برای استقالل حسابرس باشد .اصالحات پیشنهادی حسابرس را ملزم میکند که قبل از
پذیرفتن ارائه خدمات حسابرسی داخلی برای شرکتی که حسابرسی مستقل نن را ا جام
میدهد دامنه و هدفهای کار پیشنهادشده را بررسی کند و احتمال ایجاد خطر قضاوت
در مورد کار خود را مورد ظر قرار دهد .باز گریهای پیشنهادشده برای بخش  012نیین
رفتار حرفهای رهنمودهای بیشتری در مورد میزان سبی حقالزحمه دریافتی از
شرکتهایی که مشتری خدمات حسابرسی هستند و با منافع عمومی سروکار دار د ارائه
میدهد .این هیئت بر این عقیده است هنگامیکه برای دوسال متوالی مجمو حقالزحمه
دریافتی از چنین مشتریا ی بیش از  71درصد جمع حقالزحمه دریافتی موسسه حسابرسی
باشد تهدید منافع شخصی ایجادشده بااهمیت خواهد بود مگر اینکه مطلب فوق به اطال
مسئوالن ادارهکننده واحد مورد رسیدفی برسد ( .)Yuan et al, 2019: 4در سایه ساختار
مالکیت؛ از مهمترین موضوعاتی که معموالً ذهن صاحبکار و حسابرسان را به خود
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مشغول میکند و همواره در مورد نن بین ایشان مذاکراتی رخ میدهد حقالزحمه خدمات
حسابرسی میباشد .حقالزحمه حسابرسی شامل کلیه وجوهی است که بابت دریافت
خدمات حسابرسی و مطابق با قرارداد و یا توافق با حسابرس به وی و یا مؤسسه حسابرسی
پرداخت میفردد .ضعف در استقالل هیئتمدیره باعث پایین نمدن کیفیت فزارشگری
مالی دستکاری و بیشازحد شان دادن سود و تقلب در صورتهای مالی میشود.
مدیران مستقل تالو می مایند تا با استخدام حسابرسان بهتر و ا جام حسابرسی باکیفیت به
بهترین شکل ممکن موجب رضایت خاطر ذی فعان فرد د (بابا احمدی  .)7 :7813در
رسواییهای مالی اخیر معامالت با اشخاص وابسته بهعنوان یکی از کا ونهای گرا ی بوده
است بهفو های که استفاده هدفمند از این معامالت و عدم افشای ننها یا کافی بودن
افشا از عوامل سقوط شرکتها میباشد .هیئت استا داردهای حسابداری مالی نمریکا
( )7113بیان میکند که معامالت با اشخاص وابسته میتوا د در شرایط منصفا ه ا جام شود
و با تأثیری که بر قابلیت اتکای صورتهای مالی میفذارد ممکن است برای
استفادهکنندفان صورتهای مالی فمراهکننده باشد (.)James & Lin , 2020: 3
بااینوجود معامالت با اشخاص وابسته بین شرکتها رایج است و موضو مهم در این
معامالت این است که منافع سهامداران خرد در مقایسه با منافع مدیرعاملی سهامدار
کنترلکننده در اولویت پایینتر قرار میفیرد .از طرفی؛ با توجه به اینکه حسابرسان بهعنوان
افرادی منطقی و اقتصادی کاری را ا جام میدهند که رفاه اقتصادی درازمدت ن ان را
خدشهدار کند بدین ترتیب در این مفهوم موضوعیت یک گاه اقتصادی بیش از یک گاه
اخالقی وجود دارد (بر ده وروزا ی و همکاران  .)0 :7811افزون بر نن با توجه به این
مفهوم که حسابرسان شرکت افرادی حرفهای هستند که دارای وظیفه اجتماعی حمایت از
صاحبکاران خود و سایر افراد ذینفع از هرفو ه عملکرد ادرست و تسریف بهوسیله
مدیران است بنابراین ا تظار میرود که هتنها از ظر اقتصادی برای فع شخصی خود تالو
کنند بلکه همچنین ن ان تعهد دار د تا سبت به هرفو ه منافع بخشها و افراد (شامل منافع
شخصی خود) بهطور مستقل عمل کنند .این وظایف دوجا به وعی تقابل و کشمکش برای
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حسابرس ایجاد میکند و موجب میشود ن ان به این موضو توجه کنند که خدمات
ارائهشده بهوسیله ن ان که برای ایشان دارای منافع شخصی است از ظر اجتماعی و
اقتصادی درخورشان اجتماعی ن ان باشد؛ اما یکی از تایج وسوسه شدن حسابرس این است
که افرچه حسابرس ممکن است از ظر اقتصادی در کوتاهمدت با زیر پا فذاشتن استقالل
خود و حفظ صاحبکار منافعی بهدست نورد اما در درازمدت با توجه به نثار این
موضو روی شهرت و اعتبار وی زیان اقتصادی حسابرس ممکن است بیش از منافع
کوتاهمدت او باشد؛ بدین ترتیب که شهرت و اعتبار حسابرس به پایبند بودن او به استقالل
در رویارویی با مدیریت ممکن است بهوسیله عموم شناخته شود و باعث کاهش تقاضای
کلی و جزئی برای خدمات حسابرسی از وی فردد (پناهی  .)64 7810با توجه به ن که با
رشد رقابت در حرفه مؤسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات باکیفیت هرچه بهتر و
بهای کمتر به بازار را بیشتر دریافتها د؛ مؤسسات حسابرسی برای رقابت بر پایهایی بهغیراز
کیفیت و متفاوت کردن خدمات به د بال بهینه مودن هزینه خود و بهترین پیشنهاد برای
نن هستند؛ بدین ترتیب که هم درنمد خود را حداکثر ساز د و هم کار را در شرایط رقابتی
از دست دهند .به همین منظور نفاهی از عوامل تأثیرفذار بر حقالزحمه حسابرسی
میتوا د بسیار مفید باشد ضمن اینکه با توجه به نشفتگیهای خاص در بازار کار
حسابرسی هیچ مبنای مشخصی برای تعیین هزینه حسابرس وجود دارد و بعضاً
قضاوتهای حسابرسان منجر به پیشنهادهای ضدو قیضی میفردد که تناسبی با یکدیگر
دارد .ازاینرو و بر اساس مبا ی ظری طرحشده؛ فرضیههای پژوهش به شرح زیر تبیین
میفرد د.
فرضیه  :7میان معامالت با اشخاص وابسته و حقالزحمه غیرمنتظره حسابرسی ارتباط
مستقیم و معناداری وجود دارد.
فرضیه  :0ا دازه هیئتمدیره بر ارتباط میان معامالت با اشخاص وابسته و حقالزحمه
غیرمنتظره حسابرسی تأثیر معکوس دارد.
فرضیه  :8استقالل هیئتمدیره بر ارتباط میان معامالت با اشخاص وابسته و حقالزحمه
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غیرمنتظره حسابرسی تأثیر معکوس دارد.
فرضیه  :6ثبات مدیرعامل بر ارتباط میان معامالت با اشخاص وابسته و حقالزحمه
غیرمنتظره حسابرسی تأثیر معکوس دارد.
فرضیه  :1دوفا گی قش مدیرعامل بر ارتباط میان معامالت با اشخاص وابسته و
حقالزحمه غیرمنتظره تأثیر معکوس دارد.

پیشینه پژوهش
معامله با اشخاص وابسته عموماً بهصورت ا تقال منابع خدمات یا تعهدات بین اشخاص
وابسته صرف ظر از مطالبه یا عدم مطالبه بهای نن تعریف میشود .معامالت با اشخاص
وابسته از ویژفیهای معمول واحد تجاری است به این دلیل که بسیاری از شرکتها
فعالیتهای خود را از طریق واحد فرعی مشارکت خاص و شرکتهای وابسته ا جام
میدهند .در چنین شرایطی شرکتها قادر هستند که بر سیاستهای مالی و عملیاتی
شرکتی که در نن سرمایهفذاری کردها د از طریق کنترل کنترل مشترک یا فوذ
قابلمالحظه تأثیر بگذار د (پناهی  .)76 7811ارتباط با اشخاص وابسته اثر مهمی بر تایج
و وضعیت مالی شرکت دارد؛ به این دلیل که اشخاص وابسته میتوا ند معامالتی با شرکت
ا جام دهند که اشخاص غیر وابسته میتوا ند .بعالوه تایج و وضعیت مالی شرکت به خاطر
صرف وجود اشخاص وابسته تأثیر میپذیرد حتی افر معاملهای با شرکت ا جام دهند.
رسواییهای اخیر شرکتها در جهان در نمریکا (ندلفیا) ا رون (اروپا) پارمالت برمر
ولکان در نسیا (شرکت بان) معامالت با اشخاص وابسته را زیر ذرهبین نوردها د .یک
ظریه جها ی این است که معامالت با اشخاص وابسته میتوا د در شرکتهای فروه
بهعنوان یک راه بهینهسازی تخصیص منابع داخلی کاهش هزینه معامالت و بهبود بازده
داراییها استفاده شود .در طرف دیگر این معامالت توسط مدیران یا سایر سهامداران
بهطور فرصتطلبا ه استفاده میشود که میتوا د تایج عملیات را فمراه کند یا اثر
امساعدی بر ثروت سهامداران اقلیت فذارد ( .)Yuan, 2019: 6از طرف دیگر؛ با افزایش
منابع در اختیار مدیریت میزان افراد ذینفع در ارتباط با شرکت یز افزایش مییابد که پیامد

معامالت با اشخاص وابسته و حقالزحمه غیرمنتظره حسابرسی ...؛ خطیری و همکاران | 811

چنین شرایطی بروز تضاد منافع است .در تیجه تضاد منافع افراد ذینفع جهت همسو ساختن
منافع سایرین با خود یا به حداقل رسا دن نثار اشی از تضاد منافع باید متسمل هزینه (هزینه
مایندفی) شو د .مدیر که در کا ون این تضاد منافع قرار دارد با ارائه اطالعات مالی
شرکت سعی می ماید تا این هزینه را کاهش دهد؛ اما به علت اختیارات مدیریت یاز به
ظارت بر عملکرد مدیر قضاوت کارشناسا ه حسابرس مستقل را مطرح می ماید .جهت
استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی بهعنوان حقالزحمه خدمات حسابرسی پرداخت
شود این مبلغ توسط حسابرس و با توجه به ارزیابی وی از حجم و ریسک حسابرسی تعیین
میفردد .هر چه قدر حقالزحمه پرداختی افزایش یابد ممکن است سعی و تالو
حسابرس یز افزایش یابد و بهتبع نن کیفیت باال رود .در تیجه بازار سبت به کیفیت باالی
اطالعات عکسالعمل مثبت شان میدهد .در عوض ممکن است حقالزحمههای باالی
حسابرسان ننها را ازلساظ اقتصادی به صاحبکاران ننها وابسته سازد .چنین وابستگی
باعث عدم استقالل حسابرس میشود و این موجب میشود که صاحبکاران به اطالعات
شرکت اتکا کنند که تیجه چنین عملی عکسالعمل منفی بازار سبت به کیفیت پایین
اطالعات میباشد .قیمتفذاری خدمات حسابرسی یکی از موضوعات موردعالقه بسیاری
از مسققان حسابرسی است و تاکنون مطالعات زیادی در این زمینه ا جام شده است .نفاهی
از سوه تعیین حقالزحمه حسابرسی هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مهم است
( .)Williams et al, 2019میزان حقالزحمه پرداختی به حسابرس از دو طریق میتوا د بر
کیفیت کار حسابرس اثر بگذارد .هرچه حقالزحمه بیشتری برای حسابرس در ظر فرفته
شود تالو وی یز بیشتر میفردد و کیفیت کار را باال میبرد ولی در این صورت
حسابرسان از ظر مالی به مشتریان خود وابسته میشو د و باعث از دست رفتن استقالل ن ان
میشود و در تیجه به خاطر گرا ی از دست دادن کار ممکن است رووهای حسابرسی را
به شکل مناسبی ا جام دهند که البته این کار میتوا د بعدها عواقب مالی بدی برای ن ان به
همراه داشته باشد .باید دا ست میزان و ماهیت حقالزحمه حسابرسی خارجی تقاضا شده
توسط حسابرسان با سه عامل توصیفی؛ حجم عملیات پیچیدفی عملیات و ریسک
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حسابرسی مرتبط است .تسقیقات شان داد د که ترکیب مالکیت شرکت بهعنوان یکی از
عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی میتوا د از طریق تأثیر بر این سه عامل توصیفی
حقالزحمه حسابرسی را تست تأثیر قرار دهد (.)Shashank & Thenmozhi, 2020: 2
ظر به این امر و توجه به این مسئله که ممکن است ماهیت ا جام معامالت با اشخاص وابسته
با معامله با سایر اشخاص متفاوت باشد ممکن است مدیریت در راستای ا جام این
معامالت و درصدد عدم دقت حسابرس به چگو گی ا جام این معامالت حاضر شود
مبالغی مازاد بر حقالزحمه حسابرسی که خود را در قالب حقالزحمه غیرعادی حسابرس
خود را مایان میسازد پرداخت ماید .ازاینرو مسقق ا تظار دارد که معامالت با اشخاص
وابسته بتوا د زمینهساز بروز حقالزحمه غیرعادی حسابرسی شود .از میان پژوهشهای
صورت فرفته در ایران و خار ،از ایران تایج ارزشمندی حاضر شده است .بدینصورت
که باغومیان و مسمدی ( )7811به بررسی اثر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر
رابطه میان ریسکهای مسیطی شرکت و حقالزحمه حسابرسی پرداختند .یافتههای
پژوهش ضمن عدمتأیید فرضیهها این تیجه را در بر داشت که افزایش تخصص مالی
اعضای کمیته حسابرسی موجب تضعیف شدت رابطه مستقیم میان ریسکهای مسیطی
شرکت (شامل ریسک مالی ریسک عملیاتی و ریسک تجاری) و حقالزحمه حسابرسی
خواهد شد .ایوبی اسبورزی ( )7811به بررسی تأثیر تعدیلی حقالزحمه غیرعادی
حسابرسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران
پرداخت .تایج شان داد بین ساختار مالکیت و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود
دارد بین مالکیت خا وادفی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود داشته و بین
مالکیت با کی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد .بابااحمدی ( )7813به
بررسی اثر تعدیلکننده تمرکز مالکیت بر استقالل هیئتمدیره و حقالزحمه حسابرسی
پرداخت .تایج پژوهش حاکی از نن بود که اعضای مستقل هیئتمدیره دارای تأثیر منفی و
معنیداری بر حقالزحمه حسابرسی بوده بهفو های که افزایش در تعداد اعضای مستقل
هیئتمدیره منجر به کاهش هزینههای حسابرسی میفردد .مسمدی ( )7813به تبیین سطح
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ارتباط بین معامالت با اشخاص وابسته و تعیین حقالزحمه خدمات حسابرسی در
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت .تایج نزمون فرضیههای
پژوهش شان داد که بین معامالت با اشخاص وابسته (کل فروو و خرید) و حقالزحمه
حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین سایر تایج شان داد که حقالزحمه
غیرحسابرسی بر روی ارتباط بین معامالت با اشخاص وابسته (کل فروو و خرید) و
حقالزحمه حسابرسی مؤثر میباشد .در پژوهش پناهی ( )7811یز تأثیر حجم معامله با
اشخاص وابسته بر میزان حقالزحمه غیرمنتظره حسابرس در شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران موردبسث و بررسی قرار فرفت .یافتههای تسلیلی حاکی از این
امر بود که حجم معامالت خرید از (فروو به) اشخاص وابسته بر میزان حقالزحمه
غیرمنتظره حسابرس تأثیر مثبت و معناداری دارد و در شرکتهایی که حجم معامله با
اشخاص وابسته باال بود؛ پرداخت غیرمنتظره حقالزحمههای حسابرسی یز در سطح باالیی
قرار داشت .حسینی ( )7811به بررسی عوامل مؤثر بر حقالزحمه حسابرس با تأکید بر
ساختار مالکیت پرداخت .تایج حاصل شان داد که پیچیدفیهای حسابداری
پیچیدفیهای کسبوکار و تضمین موجب افزایش حقالزحمه حسابرسی شده و ساختار
مالکیت بر رابطه بین پیچیدفیهای حسابداری پیچیدفیهای کسبوکار تضمین و
حقالزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معنادار دارد .شاهکرمی ( )7811به بررسی رابطه بین
معامالت با اشخاص وابسته و حقالزحمه حسابرسی با در ظر فرفتن ویژفیهای کمیته
حسابرسی پرداخت .طبق تایج حاصل از پژوهش بین معامالت با اشخاص وابسته و
حقالزحمه حسابرسی رابطه مستقیم وجود دارد و استقالل و ا دازه کمیته حسابرسی رابطه
بین معامالت با اشخاص وابسته و حقالزحمه حسابرسی را تضعیف میکند و تخصص مالی
کمیته حسابرسی تأثیری بر رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و حقالزحمه حسابرسی
دارد .بنافی و همکاران ( )7816به بررسی تأثیر معامالت با اشخاص وابسته بر هزینههای
مایندفی پرداختند .تایج پژوهش حاکی از این بود که هنگامیکه هزینههای مایندفی از
طریق سبت توبین ا دازهفیری میشود تأثیر معامالت با اشخاص وابسته بر هزینههای
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مایندفی مثبت و معنادار است و هنگامیکه تعریف دوم یعنی تعامل بین فرصتهای رشد
و جریان وجه قد نزاد مبنای ا دازهفیری قرار میفیرد این تأثیر معنادار یست .شاشا ک و
د موژی ( )0202به بررسی رابطه میان ساختار مالکیت و معامالت با اشخاص وابسته
پرداختند .ن ان بیان داشتند که مالکیت مدیریت متمرکز بهطور مثبت با معامالت با اشخاص
وابسته ارتباط دارد و بهاحتمالزیاد معامالت با اشخاص وابسته برای سهامداران اقلیت
سودمند است .همچنین مشاهده شد که معامالت با اشخاص وابسته در شرکتهایی که
ارزو باالتری دار د بهصورت کمتری وجود دار د .یووان و همکاران ( )0271به بررسی
ارتباط میان ساختار مالکیت ا دازه شرکت و حقالزحمه حسابرسی پرداختند .ن ان بیان
داشتند که در تجزیهوتسلیل روابط در ایاالتمتسده ا گلستان و هنگکنگ وقتی سطوح
مالکیت مدیریتی با منافع سهامداران سازفار باشد (بهعنوانمثال «همگرایی منافع») رابطه
بین مالکیت مدیریتی و ا دازه شرکت حسابرسی و هزینههای حسابرسی منفی است.
برعکس وقتی سطوح مالکیت مدیریتی با منافع سهامداران مغایرت داشته باشد
(بهعنوانمثال «تسکیم») رابطه مثبت است .نرپیتا و سائورپاه )0271( 7به بررسی
بینالمللیسازی معامالت طرفین وابسته و ساختار مالکیت شرکت :شواهد تجربی از یک
بازار در حال ظهور پرداختند .ن ان دریافتند که بر اساس مو های از  841شرکت تولیدی
هند معامالت طرفین وابسته تأثیر منفی بر بینالمللیسازی دار د .مشخص شده است که
مالکیت فروههای تجاری رابطه منفی بین معامالت طرفین وابسته و بینالمللیسازی را
تقویت میکند درحالیکه سهامداران خارجی این رابطه را تضعیف میکنند .ویلیام و
همکاران ( )0271به طبقهبندی ادرست هزینههای مربوط به حسابرسی بهعنوان معیار
سنجش کیفیت کنترل داخلی و حقالزحمه حسابرسی پرداختند .ن ان بیان داشتند ادبیات
زیادی وجود دارد که تأثیرات یک سیستم کنترل داخلی ضعیف را بر کیفیت فزارشگری
مالی تصمیمفیری و حسابرسی بررسی میکند .بااینحال شاخصی که معموالً برای
کیفیت کنترل داخلی مورداستفاده قرار میفیرد (بهعنوانمثال یک ضعف اساسی در
1. Arpita & Saurabh
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کنترلهای داخلی سبت به فزارشگری مالی) سبتاً ادر اتفاق میافتد و در دهه فذشته
از ظر وقو کاهش یافته است .یافتهها بیان داشت که شرکتها در طبقهبندی ادرست
هزینههای مربوط به حسابرسی احتماالً ضعف اساسی را فزارو میکنند پرو دهسازهای
بهموقع کمتری هستند (تأخیر فزارو طوال یتر) و هزینههای حسابرسی باالتری را
پرداخت میکنند .همچنین طبقهبندی ادرست هزینههای مربوط به حسابرسی باکیفیت
کنترل داخلی ضعیف ارتباط دارد .یوئان ( )0271به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و
افشافری داوطلبا ه معامالت مربوط به اشخاص مرتبط پرداخت .تایج شان داد که مالکیت
خارجی سبت مدیران مستقل میزان افشای اطالعات و سن شرکت تأثیر قابلتوجهی در
میزان افشای داوطلبا ه معامالت مربوط به اشخاص وابسته دارد؛ درحالیکه ا دازه شرکت با
افشای اینفو ه اطالعات ارتباط منفی دارد .سایر عوامل ازجمله مالکیت دولت سبت
سرپرستان حرفهای عملکرد شرکت دوفا گی مدیرعامل (مدیرعامل) کیفیت حسابرس با
سبت معامالت طرفهای وابسته اثری دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از ظر ماهیت و روو توصیفی و از ظر ههدف پژوهشهی کهاربردی بهوده و
ازن جاییکه در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمعنوری اطالعات
از طریق اطالعات فذشته مورد تسلیهل و بررسهی قهرار فرفتهه اسهت در ردیهف مطالعهات
توصههیفی -همبسههتگی فنجا ههده مههیشههود .ابههزار فههردنوری اطالعههات در ای هن پههژوهش
عبارتا د از کلیه سایتههای سهازمان بهورس اوراق بههادار تههران و با هکههای اطالعهاتی
مرتبط .بهدینصهورت کهه پهس از اسهتخرا ،دادهههای الزم پیرامهون متغیرههای پهژوهش از
با کهای اطالعاتی مرتبط با ا جام نزمهونههای مختلهف از طریهق هرمافهزارههای نمهاری
مورد یهاز تههایج بهههدسههتنمههده بهههکههل جامعههه تعمهیم داده خواهههد شههد .در مسههیر نزمههون
فرضیههای تدوینشده؛ عمده رووها و ابزار تجزیهوتسلیل دادهها عبارتا د از ا جهام نمهار
توصیفی (جهت بررسهی وضهعیت عمهومی و مهایش عمهومی وضهعیت متغیرهها بهر اسهاس
شاخصهای پراکندفی) نزمون جهارکبهرا (بررسهی رمهال بهودن جمهالت خطهای مهدل
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نزمون فرضیهها) نزمون بود همخطی (بررسی بود همخطی میهان متغیرههای پهژوهش بهر
اساس شاخصهای تلورا س و عامل تورم واریا س) نزمون بود واریا س اهمسا ی (بهرای
بررسی همسا ی واریا سها با استفاده از نزمون وایت) نزمون چاو (بهرای بررسهی ا تخهاب
دادههای تابلویی در برابر دادههای تلفیقهی) نزمهون هاسهمن (بهرای بررسهی ا تخهاب روو
اثههرات ثابههت در برابههر اثههرات تصههادفی) و ا جههام رفرس هیون چنههد متغی هره .پههس از تشههریح
رووشناسی پژوهش به طرح مدل رفرسیو ی و متغیرهای پژوهش میپردازیم.
مدل رفرسیو ی فرضیه اول
UAFit=β0+β1RPTit+β2SIZEit+β3LEVit+β4PROFit+β5CFOit+ɛit

مدل رفرسیو ی فرضیههای دوم الی پنجم
UAFit=β0+β1RPTit+β2BDSit+β3IBDit+β4CEOPit+β5DUALit
+β6BDS*RPTit+β7IBD*RPTit+β8CEOP*RPTit+β9DUAL*RPTit
+β10SIZEit+β11LEVit+β12PROFit+β13PROFit+ɛit

تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش بهاختصار در جدول  7تبیین شده است.
جدول  .1تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
نوع

عالمت

نام متغیر

وابسته

UAF

مستقل

RPT

ا دازه هیئتمدیره

تعدیلفر

BDS

استقالل هیئتمدیره

تعدیلفر

IBD

ثبات مدیرعامل

تعدیلفر

CEOP

دوفا گی قش مدیرعامل

تعدیلفر

DUAL

حقالزحمه غیرمنتظره
حسابرس
معامالت با اشخاص
وابسته

نحوه سنجش
باقیما ده رفرسیون مدل حقالزحمه عادی حسابرس
ارائهشده توسط سیمو یک

*

کل مبالغ خرید از اشخاص وابسته افشاشده
کل داراییها
لگاریتم طبیعی تعداد اعضای هیئتمدیره.
تعداد اعضای غیرموظف هیئتمدیره
تعداد کل اعضای هیئتمدیره
افر مدیرعامل سبت به سال فذشته تغییر کرده باشد
امتیاز یک و در غیر این صورت امتیاز صفر.
افر مدیرعامل بهصورت همزمان رئیس هیئتمدیره
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نام متغیر

نوع

عالمت

ا دازه شرکت

کنترلی

SIZE

اهرم مالی

کنترلی

LEV

سودنوری

کنترلی

PROF

جریانهای قدی

کنترلی

CFO

نحوه سنجش
باشد امتیاز صفر و در غیر این صورت امتیاز یک.
لگاریتم طبیعی مجمو داراییهای شرکت در پایان
سال.
کل بدهیها
کل داراییها
تعداد سهام*ارزو بازار هر سهم
حقوق صاحبان سهام عادی
سبت جریانهای حاصل از فعالیتهای عملیاتی
کل داراییها

*در این پژوهش حقالزحمه غیرعهادی حسهابرس از طریهق باقیما هده رفرسهیون مهدل حهقالزحمهه عهادی حسهابرس
ارائهشده توسط سیمو یک برنورد میشود.

Lnfee=β0+β1lnTA+β2ROA+β3LEVE+β4TEN+β5AUD
+β6SIZE+β7INVERC+β8ISSUE+β9LOSS+β10LIQUID+β11CHGSAL+ε

که در رابطه فوق:
 :LNfeeلگاریتم طبیعی حهقالزحمهه پرداخهتشهده بهه حسهابرس  :LNTAلگهاریتم طبیعهی
مجمو داراییها  :ROAبازده داراییها  :LEVEاهرم مالی  :TENتداوم ا تخاب حسابرس
(ا تخاب موسسه حسابرسی سال قبل جهت ا جام فعالیتههای حسابرسهی سهال فعلهی امتیهاز
یک؛ در غیر این صورت؛ امتیهاز صهفر) :ISSUEمتغیهر دوفا ههای اسهت کهه در صهورت
صدور سهام و اوراق قرضه در سال جاری به نن ارزو یک و در غیر این صهورت بهه نن
ارزو صفر میدهیم  :LOSSزیان (فزارو زیان؛ امتیاز یک؛ در غیر ایهن صهورت؛ امتیهاز
صفر)  :LIQIDسبت جاری  :CHGSALEتغییر در فروو سال جاری سبت به سال قبهل
و : εباقیما ده مدل رفرسیون بوده و بیا گر حقالزحمه غیرمنتظره حسابرس است ( Choi et

al., 2010؛ واعظ و احمدی .)7818
جامعه نماری در این پژوهش شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تههران
از ابتدای سال  7831تا پایان سال  7813به مدت ده سال بوده است .در ادامه و برای حصول
به مو ه نماری مطلوب از روو حذف سیستماتیک (غربالگری) اسهتفادهشهده اسهت .لهذا
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جامعه نمهاری بها اسهتفاده از شهرایط و مسهدودیتههای زیهر تعهدیل شهده اسهت .ازایهنرو
شرکتهای مو ه میبایست:
 در زمره شرکتهای زیانده باشند
 عضویت دهساله عضویت خود را در بورس اوراق بهادار حفظ کرده باشند
 دارای سال مالی منتهی به پایان  01اسفند باشند
 دارای دادههای کافی برای سنجش متغیرها باشند
 تغییر سال مالی داده باشند و
 در زمره با کها و سایر مؤسسات مالی شرکتهای سرمایهفذاری و واسطهفری
و هلدینگ و لیزینگ باشد.
بر اساس مو هفیری فوق تعداد  17شرکت بهعنوان مو ه نماری ا تخاب فردید.

یافتهها
بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  0شان داده شده است.
جدول  .5آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در دوره موردبررسی
متغیر

نماد

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

معامالت با اشخاص وابسته

RPT

2/701

2/701

2/711

2/211

0/007

حقالزحمه غیرمنتظره حسابرس

UAF

2/101

2/401

7/211

-7/731

0/867

ا دازه هیئتمدیره

BDS

7/161

7/421

0/711

7/213

8/810

استقالل هیئتمدیره

IBD

2/603

2/031

2/176

2/760

8/677

ثبات مدیرعامل

CEOP

2/138

2/222

7/222

2/222

6/673

دوفا گی قش مدیرعامل

DUAL

2/323

7/222

7/222

2/222

0/017

ا دازه شرکت

SIZE

70/311

70/141

71/364

1/841

8/671

اهرم مالی

LEV

2/413

2/411

2/318

2/613

7/717

سودنوری

PROF

0/730

0/071

8/144

7/767

0/024
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متغیر

نماد

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

جریانهای قدی

CFO

-2/048

-2/021

-2/281

-2/333

0/813

بررسی نرمال بودن پسماند مدل رگرسیونی فرضیههای پژوهش
برای بررسی رمال بودن توزیع نماری جمالت خطای فرضیههای پژوهش از نزمون
جارک – برا در مسیط رمافزاری  Eviewsاستفاده شده است که تایج نزمون مذکور در
جدول  8ارائه شده است.
جدول  .7نتایج بررسی نرمال بودن توزیع آماری جمالت خطای فرضیههای پژوهش
نام متغیر

آماره جارک برا احتمال آماره جارک برا کشیدگی چولگی

پسما د مدل رفرسیو ی فرضیه اول

37/017

2/231

8/171

0/671

پسما د مدل رفرسیو ی فرضیه دوم تا پنجم

00/313

2/211

0/613

0/218

به لساظ ن که چولگی و کشیدفی در بازه بهینه  8و  – 8قرار داشته و احتمال نماره جهارک
– برا برای توزیع نماری متغیرهای مذکور بیشهتر از سهطح خطهای  %1اسهت رمهال بهودن
توزیع نماری پسما د مدل رفرسیو ی فرضیههای پژوهش تأیید میفردد.

بررسی پایایی متغیرهای پژوهش
بهمنظهور بررسهی پایهایی متغیهرههای پهژوهش از نزمهون ریشهه واحهد ایهم پسهران و شهین
استفادهشده و تایج نزمون مذکور در جدول  6شان داده شده است.
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جدول  .0بررسی پایایی متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون ریشه واحد ایم ،پسران و شین
نام متغیر

نماد

نوع
متغیر

آزمون ریشه واحد
ایم ،پسران و شین
آماره آزمون احتمال آماره آزمون

حقالزحمه غیرمنتظره حسابرس

UAF

وابسته

-00/017

2/2222

معامالت با اشخاص وابسته

RPT

مستقل

-07/167

2/2222

ا دازه هیئتمدیره

BDS

-70/101

2/2222

استقالل هیئتمدیره

IBD

-77/841

2/2222

ثبات مدیرعامل

CEOP

-71/103

2/2222

دوفا گی قش مدیرعامل

DUAL

-00/304

2/2222

RPT*IBD

-71/714

2/2222

-13/881

2/2222

RPT*CEO
P

-31/713

2/2222

تعامل معامالت با اشخاص وابسته و دوفا گی RPT*DUA
L
قش مدیرعامل

-78/016

2/2222

-17/044

2/2222

-17/174

2/2222

-10/780

2/2222

-16/717

2/2222

تعامل معامالت با اشخاص وابسته و ا دازه
هیئتمدیره
تعامل معامالت با اشخاص وابسته و استقالل
هیئتمدیره
تعامل معامالت با اشخاص وابسته و ثبات
مدیرعامل

RPT*BDS

ا دازه شرکت

SIZE

اهرم مالی

LEV

سودنوری

PROF

جریانهای قدی

CFO

تعدیل
فر

کنترلی

بر اسهاس تهایج بههدسهت نمهده ایهن تیجهه حاصهل شهد کهه متغیهرههای پهژوهش در دوره
بررسههی پایهها بههودها ههد؛ زیههرا احتمههال نمههاره نزمههون ایههم پسههران و شههین در تمههامی
متغیرها کمتر از سطح خطای  %1بوده است.

آزمونهای پیشفرض رگرسیون
قبل از برازو مدل رفرسیو ی ا جام نزمون فروض کالسیک الزامی است کهه مشهتمل بهر
سه نزمون وایت چاو و هاسمن مهیباشهد کهه تهایج نزمهونههای مهذکور در جهدول  1بهه
مایش فذاشته شده است.
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جدول  .2بررسی آزمونهای پیشفرض رگرسیون
نام آزمون
وایت
چاو
هاسمن

فرضیه

آماره آزمون

درجه آزادی

احتمال آماره آزمون

اول

33/131

()6 611

2/2117

دوم تا پنجم

30/131

()712 078

2/2131

اول

11/671

()720 170

2/2181

دوم تا پنجم

12/111

()720 666

2/2181

به علت ن که تایج نزمون چاو استفاده از دادههای تلفیقی را تأیید موده ضرورتی
برای ا جام نزمون مذکور وجود دارد.

بر اساس مندرجات جدول فوق احتمال نماره وایت باالتر از سطح خطای  %1بوده و بر ایهن
اساس فرض وجود اهمسا ی واریا س رد میفردد .همچنین تایج نزمون چاو اسهتفاده از
دادههای تلفیقی را تأیید موده است؛ زیرا احتمال نماره نزمون مذکور بیشتر سطح خطهای
 %1است و بر اساس این تایج ضرورتی برای ا جام نزمون هاسمن وجود دارد.

آزمون فرضیه اول پژوهش
مدل رفرسیو ی دادههای تلفیقی فرضیه مذکور در جدول  4شان داده شده است.
جدول  .6نتایج برازش مدل رگرسیونی دادههای تلفیقی فرضیه اول پژوهش
UAFit=β0+β1RPTit+β2SIZEit+β3LEVit+β4PROFit+β5CFOit+ɛit
ضرایب
آمارهها
آماره احتمال عامل تورم واریانس
نماد
آماره t
رگرسیونی
متغیرها
VIF
t
---2/4081 2/138
2/271
ثابت
مقدار
C
معامالت با اشخاص

RPT

1/211

8/811

2/2263

0/671

ا دازه شرکت

SIZE

-8/708

-6/013

2/2222

0/116

اهرم مالی

LEV

1/167

2/167

2/1627

0/016

سودنوری

PROF

-1/167

-6/111

2/2271

0/161

جریانهای قدی

CFO
ضریب تعیین
تصحیحشده
()ADJR2
2/463

-6/213

-6/180

2/2222

0/017

دوربین واتسون
()D-W

آماره F

احتمال آماره F

0/016

73/418

2/2222

وابسته

ضریب تعیین
()R2
2/440
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بر اساس تایج حاصل از جدول فوق در مییابیم که فرض وجود همخطی میهان متغیرههای
پژوهش رد میفردد؛ زیرا مقدار عامل تورم واریا س کمتر از  1میباشهد .حجهم معهامالت
خرید از اشخاص وابسته بر میزان حقالزحمه غیرمنتظره حسابرس تهأثیر مثبهت و معنهاداری
دارد؛ زیرا ضهمن مثبهت بهودن ضهریب رفرسهیو ی ( )1/211سهطح معنهاداری نمهاره  tنن
( )2/2263کمتر از سطح خطای  %1است .لذا فرضیه اول پژوهش تأیید میفردد .بر اساس
ضریب تعیین تعدیلشده مهدل حهدود  %41تغییهرات متغیهر وابسهته ضهمن توجهه بهه تهأثیر
متغیرهای کنترلی توسط تغییرات متغیرهای توضیسی کهه در مهدل مهذکور پهیشبینهیشهده
بود قابل توضیح است .به لساظ ن که نزمون دوربین – واتسون استفاده شده است که چون
مقدار نن در بازه بهینه  duو 4-duقرار دارد فرض وجود همبستگی و اول بهین واریها س
جمالت خطا رد میفردد .در هایت با توجه به ن که احتمال نماره نزمون  Fکمتر از سهطح
خطای  %1میباشد معنادار بودن کلیت رفرسیون برازو شده بهصورت خطی قابلاعتمهاد
است.

آزمون فرضیههای دوم تا پنجم پژوهش
مدل رفرسیو ی دادههای تلفیقی فرضیههای مذکور پهژوهش در جهدول  1شهان داده شهده
است.
جدول  .3نتایج برازش مدل رگرسیونی دادههای تلفیقی فرضیههای دوم تا پنجم پژوهش

متغیرها

UAFit=β0+β1RPTit+β2BDSit+β3IBDit+β4CEOPit+β5DUALit
+β6BDS*RPTit+β7IBD*RPTit+β8CEOP*RPTit+β9DUAL*RPTit
+β10SIZEit+β11LEVit+β12PROFit+β13PROFit+ɛit
عامل تورم
احتمال
ضرایب
آمارهها
آماره t
نماد
آماره  tواریانسVIF
رگرسیونی
C

1/116

7/116

2/2166

----

مقدار ثابت

RPT

6/701

1/174

2/2222

0/161

ا دازه هیئتمدیره

BDS

-72/010

-7/770

2/2410

0/727

استقالل هیئتمدیره

IBD

-1/041

-6/661

2/2222

0/721

معامالت با اشخاص
وابسته
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متغیرها

UAFit=β0+β1RPTit+β2BDSit+β3IBDit+β4CEOPit+β5DUALit
+β6BDS*RPTit+β7IBD*RPTit+β8CEOP*RPTit+β9DUAL*RPTit
+β10SIZEit+β11LEVit+β12PROFit+β13PROFit+ɛit
عامل تورم
احتمال
ضرایب
آمارهها
آماره t
نماد
آماره  tواریانسVIF
رگرسیونی

ثبات مدیرعامل
دوفا گی قش
مدیرعامل

CEOP

-1/444

-2/110

2/1204

0/071

DUAL

-1/101

-4/420

2/2222

0/018

تعامل معامالت با
اشخاص وابسته و ا دازه

RPT*IBD

-4/441

-2/117

2/1682

0/071

هیئتمدیره
تعامل معامالت با
اشخاص وابسته و

RPT*BDS

-4/727

-8/678

2/2221

0/011

استقالل هیئتمدیره
تعامل معامالت با
اشخاص وابسته و ثبات

RPT*CEOP

-1/078

-7/777

2/0617

0/086

مدیرعامل
تعامل معامالت با
اشخاص وابسته و
دوفا گی قش

RPT*DUAL

-6/136

-1/186

2/2222

0/618

مدیرعامل
ا دازه شرکت

SIZE

-1/126

-8/666

2/2207

0/711

اهرم مالی

LEV

8/817

7/821

2/2406

0/008

سودنوری

PROF

-0/716

-4/716

2/2222

0/041

جریانهای قدی

CFO

-6/776

-1/820

2/2222

0/112

ضریب تعیین
()R2
2/430

ضریب تعیین
تصحیحشده
()ADJR2
2/111

دوربین واتسون
()D-W
0/746

آماره F

احتمال آماره
F

12/106

2/2222

بر اساس تایج حاصل از جدول فوق در مییابیم که فرض وجود همخطی میهان متغیرههای
پژوهش رد میفردد؛ زیرا مقدار عامل تورم واریا س کمتر از  1میباشد .ا دازه هیئتمدیره
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بر ارتباط میان معامالت با اشخاص وابسهته و حهقالزحمهه غیرمنتظهره حسابرسهی تأثیرفهذار
یست؛ زیرا ضمن منفی بودن ضهریب رفرسهیو ی ( )-4/441سهطح معنهاداری نمهاره  tنن
( )2/1682بیشتر از سطح خطای  %1است .لذا فرضیه دوم پهژوهش رد مهیفهردد .اسهتقالل
هیئتمدیره بر ارتباط میان معامالت با اشخاص وابسته و حهقالزحمهه غیرمنتظهره حسابرسهی
تأثیرفذار است؛ زیرا ضهمن منفهی بهودن ضهریب رفرسهیو ی ( )-4/727سهطح معنهاداری
نمهاره  tنن ( )2/2221کمتهر از سهطح خطهای  %1اسهت .لهذا فرضهیه سهوم پهژوهش تأییهد
میفهردد .ثبهات مهدیرعامل بهر ارتبهاط میهان معهامالت بها اشهخاص وابسهته و حهقالزحمهه
غیرمنتظره حسابرسی تأثیرفذار یست؛ زیرا ضمن منفی بودن ضهریب رفرسهیو ی (-1/078
) سطح معناداری نماره  tنن ( )2/0617بیشتر از سطح خطای  %1اسهت .لهذا فرضهیه سهوم
پژوهش رد میفردد .دوفا گی قش مدیرعامل بر ارتباط میان معامالت با اشخاص وابسهته
و حههقالزحمههه غیرمنتظههره حسابرس هی تأثیرفههذار اسههت؛ زیههرا ضههمن منفههی بههودن ضههریب
رفرسیو ی ( )-6/136سهطح معنهاداری نمهاره  tنن ( )2/2222کمتهر از سهطح خطهای %1
است .لذا فرضیه چهارم پژوهش تأیید میفردد .بر اساس ضریب تعیهین تعهدیلشهده مهدل
حدود  %42تغییرات متغیر وابسته ضمن توجه به تهأثیر متغیرههای کنترلهی توسهط تغییهرات
متغیرهای توضیسی که در مدل مذکور پیشبینیشده بود قابل توضیح است .به لساظ ن که
نزمون دوربین – واتسون استفاده شده است کهه چهون مقهدار نن در بهازه بهینهه  duو4-du

قهرار دارد فههرض وجههود همبسههتگی ههو اول بههین واریهها س جمههالت خطهها رد مههیفههردد.
در هایت با توجه به ن کهه احتمهال نمهاره نزمهون  Fکمتهر از سهطح خطهای  %1مهیباشهد
معنادار بودن کلیت رفرسیون برازو شده بهصورت خطی قابلاعتماد است.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش و بر اساس نزمون فرضیه ها؛ این تیجهه حاصهل شهد کهه میهان معهامالت بها
اشخاص وابسته و حقالزحمه غیرمنتظره حسابرس یک ارتباط منفی و معنادار برقهرار اسهت.
همچنین یافته ها داللت بهر ایهن کتهه داشهت کهه اسهتقالل هیئهتمهدیره و دوفها گی قهش
مدیرعامل بر رابطه میان معهامالت بها اشهخاص وابسهته و حهقالزحمهه غیرمنتظهره حسهابرس
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تأثیرفذار هستند .بهعبهارتدیگهر اسهتقالل هیئهت مهدیره و دوفها گی قهش مهدیرعامل بهر
حقالزحمه غیرمنتظره حسابرس یک اثر منفی و معنادار دار د و زمینههای کاهش ایهنفو هه
هزینهها را فراهم نورد .بر اساس تایج حاصله میتهوان اظههار داشهت کهه اشهخاص وابسهته
مسههتقل از یکههدیگر یسههتند و در اسههتا داردهای حسههابداری بههرای معههامالت روابههط و
ما دهحسابهای اشخاص وابسته الزامات حسابداری و افشای خاصی وضهع شهده اسهت تها
استفادهکنندفان صورتهای مالی قادر به درک ماهیهت و نثهار واقعهی یها بهالقوه ننهها بهر
صورتهای مالی باشهند .در تیجهه حسهابرس بایهد بههمنظهور تشهخیص ارزیهابی و برخهورد
مناسب با خطرهای تسریف بااهمیت اشی از کوتاهی واحد تجاری در تشهخیص یها افشهای
معههامالت روابههط ی ها ما ههدهحسههابهههای اشههخاص وابسههته طبههق الزامههات نن اسههتا داردها
رووهای حسابرسی را اجرا کند .در این راستا کسب شناخت از روابهط و معهامالت واحهد
تجاری با اشخاص وابسته جهت ارزیابی احتمال وجود یک یا چند عامل خطر تقلهب طبهق
اسههتا دارد  062حسابرس هی الزم اسههت زی هرا تقلههب م هیتوا ههد از طری هق اشههخاص وابسههته
راحتتر ا جام شود .حتی افر حسابرسی طبق استا داردهای حسابرسی بههفو ههای مناسهب
بر امهههری هزی و اجراشههده باشههد بههه علههت مسههدودیتهههای ذات هی حسابرس هی ای هن خطههر
اجتناب اپذیر وجود دارد که برخی تسریفهای بااهمیت صورتههای مهالی کشهف شهود.
در مورد اشخاص وابسته بنا به دالیلی چون موارد زیر نثار بالقوه مسدودیتهای ذاتهی بهر
توا ایی حسابرس در کشف تسریفهای بااهمیت بیشتر است .مدیران اجرایی ممکن اسهت
از وجود همه روابط و معامالت با اشخاص وابسته نفاه باشهند .روابهط بها اشهخاص وابسهته
ممکن است فرصت بیشتری را برای تبا ی پنهانکاری یا دستکاری توسط مدیران اجرایی
فراهم کند که این امر مدیر را ترغیب به پرداختهایی به کمیته حسابرسی خواههد مهود تها
زمینههای عدم افشای اطالعات مربوط به ایهن هو معهامالت فهراهم فهردد کهه ایهن اضهافه
پرداختها خود را در قالب حق الزحمه غیرمنتظره حسابرس شان میدهد .از طرفی مالکیت
مدیریتی مسئله مایندفی بین سهامداران و مدیران را به دلیل همسو کهردن منهافع مهدیران و
سهامداران کاهش خواههد داد .بهدینصهورت کهه وجهود اعضهای غیرموظهف در ترکیهب
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هیئت مدیره و همچنین تفکیک قش مدیرعامل از ریاست هیئتمدیره به کیفیهت اطالعهات
در مقابل سود بیشتر یاز داشته به همین خاطر حسابرسان جهت ا جهام فعالیهت حسابرسهی
در شکل مؤثر باید تالوهای خود را حداکثر و کیفیت اطالعهات را فهواهی کننهد .وجهود
مالکیت مدیریتی باال شکاف بین مالکیت و مدیریت را کاهش داده و عدم تقارن اطالعاتی
سبت به سایر سازمانها پایینتر خواهد بود که یاز هزینههای ظارتی (حقالزحمه غیرعهادی
حسابرسی) را کاهش میدهد.

پیشنهادها
بر اساس تایج حاصله میتوان به مدیران واحدهای تجاری پیشنهاد داد که از طریق کهاهش
معامالت با اشهخاص وابسهته؛ موجبهات کهاهش هزینههههای حسابرسهی غیرعهادی را فهراهم
نور د .همچنین میتوان به ترکیهب هیئهتمهدیره شهرکتهها پیشهنهاد مهود کهه زمینههههای
بهکارفیری بیشتر اعضای غیرموظف را فراهم نور د؛ زیرا بر اساس قا ون تجارت؛ اینفو ه
افراد میتوا ند در قبال عضویت در ترکیب هیئت مدیره حقوقی دریافهت ماینهد .از طرفهی
چون اعضای غیرموظف در ترکیب هیئتمدیره شرکتها مسئولیتهای سنگینتری سهبت
به پیشبرد امور و اهداف و رعایت اساسنامه و مصهوبات مجهامع عمهومی شهرکتهها دار هد؛
موجبات بهبود فعالیتههای ظهارتی بیشهتری روی فعالیهتههای شهرکت را فهراهم کهرده و
میتوا د طریق کاهش هزینههای حهقالزحمهه حسابرسهی غیرعهادی؛ معهامالت بها اشهخاص
وابسته را تست کنترل خود قرار دهد .به سرمایهفذاران یز پیشنهاد مهیفهردد کهه از طریهق
رتبهبندی شرکتههای ههدف سهرمایهفهذاری؛ شهرکتههایی را مبنهای ا جهام فعالیهتههای
سرمایهفذاری قرار دهند که معامالت با اشخاص وابسته در نن شرکتهها در سهطح پهایینی
باشد .همچنهین بهه ن هان پیشهنهاد مهیفهردد ترکیهب هیئهتمهدیره ایهنفو هه شهرکتهها را
موردبررسی قرار دهند و به این موضو توجه قرار دهند تا قش رئیس هیئتمهدیره و قهش
مههدیرعامل از هههم تفکیههکشههده باشههد و بهههکههارفیری اعضههای غیرموظههف در ترکیههب
هیئتمدیره یز بهصورت یکپارچه و قوی موردتوجهه قهرار فرفتهه باشهد؛ زیهرا ایهن عوامهل
موجب کاهش هزینههای غیرعادی حسابرسی میشو د .در ادامه به مراجع استا داردفذاری
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یز پیشنهاد میفردد که معیارهای مدون صهسیح و قابهل اتکهایی را بهرای سهنجش صهسیح
معامالت با اشخاص وابسته تدوین مایند تا از این طریق ردیابی حقالزحمههای غیهرعهادی
حسابرسی ممکن فردد .در ادامه و در راستای روشن شدن اهمیت بیشهتر موضهو پهژوهش
حاضر موضوعات زیر به مسققین نتی پیشنهاد میفردد.
بررسی اثر سهاختار مالکیهت در تعهدیل ارتبهاط میهان معهامالت بها اشهخاص وابسهته و
حقالزحمه غیرمنتظره حسابرسی در زمان بروز بسرانهای مالی.
بررسی اثر سهاختار مالکیهت در تعهدیل ارتبهاط میهان معهامالت بها اشهخاص وابسهته و
حقالزحمه غیرمنتظره حسابرسی در صنایع مختلف.
بررسی اثر سهاختار مالکیهت در تعهدیل ارتبهاط میهان معهامالت بها اشهخاص وابسهته و
حقالزحمه غیرمنتظره حسابرسی در مراحل مختلف چرخه حیات شرکت.
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