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مه مقد
گزارشگری  بين المللی  استانداردهای  كشور   120 حدود  امروزه 
مالی)1( را پذيرفته اند. بعضی از كشورها، مانند چين، اين استانداردها 
آمريكا  مانند  كشورها  بعضی  و  گرفته اند  به كار  نسبی  صورت  به  را 
اصلی  اهداف  برنامه ريزی كرده اند.  استانداردها  اين  پذيرش  برای  نيز 
استانداردهای  هيأت  و   )2( اروپا  كميسيون  نظر  از  استانداردها  اين 
حسابداری بين المللی)3( عبارت از افزايش قابليت مقايسه و شفافيت 
اطاعات مالی، افزايش كارايی بازارهای سرمايه و پيامدهای مساعد و 
مثبت اقتصادی است. به نظر می رسد بعضی از كشورها، قبل از پذيرش 
استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی، بدنبال كسب شواهد كافی 
در مورد پيامدهای واقعی آن براساس تجربه كشورهايی هستند كه اين 

استانداردها را پذيرفته اند )محمدرضائی و همكاران 2015(. 
از كشورها،  بعضی  توسط  مذكور  استانداردهای  پذيرش  در  تاخير 
ناشی از اين واقعيت است كه پذيرش اين استانداردها به خودی خود 
مالی  گزارشگری  بهبود  و  اقتصادی  مثبت  پيامدهای  ايجاد  به  منجر 
نمی شود )بال و همكاران، 2000: هيل و همكاران، 2010(. پيامدهای 
مثبت يا منفی پذيرش استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی به 
عوامل متعددی مانند ساختار قانونی كشور، ضمانت اجرايی قوانين، 
قدرت بازار سرمايه، رقابت در بازار محصوالت و ساز و كارهای حاكميت 
شركتی بستگی دارد )لئوز و همكاران، 2003: پاپ و مك لی، 2011(. 
بورگمن و همكاران )2013( و محمدرضائی و همكاران )2015(، 
گزارشگری  بين المللی  استانداردهای  پذيرش  اقتصادی  پيامدهای 

اينكه  رغم  به  كرده اند.  مرور  پژوهشگران  يافته ای  براساس  را  مالی 
پيامدهای اقتصادی مثبتی مانند كاهش هزينه های سرمايه و افزايش 
سرمايه گذاری خارجی توسط پژوهش های قبلی مانند بينش و همكاران 
)2012( و داسك و همكاران )2013( مورد آزمون و تائيد واقع شده 
است، اما پذيرش اين استانداردها، هزينه هايی را نيز به همراه خواهد 
داشت. از جمله اين هزينه ها، هزينه به كارگيری استانداردهای جديد و 

افزايش حق الزحمه حسابرسی است. 
يافته های پژوهش های قبلی )مانند، كيم و همكاران، 2012: جرج و 
همكاران، 2013( نشان می دهد كه پذيرش استانداردهای بين المللی 
گزارشگری مالی، موجب افزايش ريسك حسابرسی شده و حسابرسان 
به منظور كاهش اين ريسك مجبور به افزايش تاش حسابرسی )صرف 
زمان بيشتر( می شوند. لذا حسابرسان با افزايش حق الزحمه خود نسبت 
به افزايش منابع به كار گرفته شده توسط خود واكنش نشان می دهند. 
طبـق سـخنرانی مديرعامـل سـابق سـازمان بـورس و اوراق بهـادار 
در كنفرانـس حسـابداری ملـی در ارديبهشـت مـاه 1393، ايـران نيز 
بدنبـال پذيـرش و به كارگيری اسـتانداردهای بين المللی گزارشـگری 
مالـی در آينـده نزديـك اسـت. ايشـان اعام كرد كـه از ابتدای سـال 
1395، ايـن اسـتانداردها توسـط  بانك ها بـه كار گرفته خواهند شـد. 
بـه رغـم اينكه تاش هايـی برای آشـنايی با ايـن اسـتانداردها صورت 
گرفتـه، ولـی بـه نظر می رسـد كه يك عـدم اطاع و نبـود دانش قابل 
توجهـی در ارتبـاط بـا نحـوه اجـرا و آثـار ايـن اسـتانداردها در فضای 

حسـابداری و حسابرسـی ايران وجـود دارد. 
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حرفه حسابرسی، از حرفه هايی است كه به شدت می تواند تحت تاثير 
پذيرش اين استانداردها قرار گيرد و بايد وظيفه اطمينان بخشی خود 
كند.  ايفا  استانداردها  اين  براساس  مالی  گزارشگری  با  ارتباط  در  را 
اما بررسی های انجام شده توسط اين پژوهش نشان می دهد كه آثار 
مورد  كمتر  ايران  روی حرفه حسابرسی  بر  استانداردها  اين  پذيرش 
توجه پژوهشگران قرار گرفته و در اين مورد، شواهد و دانش كمی در 
دسترس می باشد. لذا پژوهش حاضر برای مرتفع كردن اين مشكل به 
بررسی شواهد نظری و تجربی موجود در ارتباط با تاثير استانداردهای 
بين المللی گزارشگری مالی بر روی ريسك و حق الزحمه حسابرسی در 

ايران می باشد. 
در اين مقاله، ابتدا مدل حق الزحمه حسابرسی بطور خاصه مرور 
شده است. سپس، مبانی نظری مرتبط با اثر استانداردهای بين المللی 
يك  و  بررسی  حسابرسی  كشف  عدم  ريسك  بر  مالی  گزارشگری 
استانداردهای  بين  رابطه  آنگاه  است.  شده  طراحی  نظری  چارچوب 
بين المللی گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی تبيين شده است. 
در ادامه، پيشينه پژوهش مرور شده است. قبل از نتيجه گيری، آثار 
احتمالی پذيرش استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی بر ريسك و 
حق الزحمه حسابرسی در ايران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

حسابرسی  حق الزحمه  مدل 
هزينه های  از  تابعی  را  حسابرسی  حق الزحمه   )1980( سيمونيك 
تعريف  براساس   )2001( ويليامز  و  منن  می داند.  سود  و  حسابرسی 
سيمونيك )1980(، هزينه های حسابرسی را به دو قسمت تقسيم می كنند:

1( بهای منابع به كار گرفته شده توسط حسابرس و
2( هزينه های مورد انتظار ناشی از دعاوی حقوقی و قضائی عليه 

حسابرس )ريسك دادخواهی(. 
بنابراين مدل تعيين حق الزحمه حسابرسی را می توان به شرح زير 

بيان كرد: 
)1( سود حسابرس + ريسك دادخواهی مورد انتظار + منابع 
به كار گرفته شده توسط حسابرس = حق الزحمه حسابرسی 

ريسك دادخواهی عليه حسابرس با افزايش قدرت ساختار قانونی 
)ضمانت اجرايی قوانين( كشور افزايش و با افزايش تاش حسابرس 
 )2001( ويليامز  و  منن   .)2012 همكاران،  و  )كيم  می يابد  كاهش 
منابع به كار گرفته شده توسط حسابرس را تابعی از اندازه صاحبكار، 

پيچيدگی كار حسابرسی و ريسك حسابرسی می دانند: 
 )2( ريسك حسابرسی + پيچيدگی حسابرسی + 

اندازه صاحبكار = منابع به كار گرفته شده توسط حسابرس

ريسك حسابرسی يعنی اينكه حسابرس نسبت به صورت های مالی 
دارای اشتباه و تحريف با اهميت، نظر حرفه ای نامناسب اظهار كند. 
ريسك حسابرسی تابعی از ريسك تحريف با اهميت توسط صاحبكار 
اهميت  با  تحريف  ريسك  ريسك عدم كشف حسابرسی می باشد.  و 
متشكل از ريسك ذاتی و ريسك كنترل است. ريسك ذاتي و ريسك 
كنترل، ريسك هاي شركت )صاحبكار( هستند كه بطور مستقل از كار 
حسابرسي وجود دارند. به عنوان نمونه، تخمين حساب هايي كه نيازمند 
ارزيابي يا اندازه گيری براساس ارزش های منصفانه هستند، بطور ذاتي 
نسبت به ساير حساب ها ريسك باالتري دارند. حساب هايي كه كاربرد 
اصول حسابداري در مورد آنها نيازمند قضاوت است، خصوصاً آنهايی 

كه بر اساس مفروضات و برآوردهاي مديريت تعيين مي شوند )يعني 
حسابداري ارزش منصفانه( در استاندارد «هيأت نظارت بر شركت هاي 
با  تحريف  ريسك های  تعيين  و  شناسايي  عنوان"  با  سهامي عام)4(« 
اهميت" مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين مدل ريسك حسابرسی 

به صورت زير بيان می شود: 
)3( ريسك عدم كشف حسابرسی + ريسك تحريف با اهميت 

توسط صاحبكار = ريسك حسابرسی

ريسك عدم كشف حسابرسی با افزايش پيچيدگی حسابرسی افزايش 
و با افزايش تاش حسابرسی كاهش می يابد )كيم و همكاران، 2012(. 

مالی  گزارشگری  بین المللی   استانداردهای 
ریسک عدم کشف حسابرسی و 

ساير  مانند  رسمی نيوزلند،  حسابداران  جامعه   ،2006 سال  در 
كشورها )بريتانيا و استراليا(، رهنمودی در مورد آثار حسابرسی گذار 
به استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی منتشر كرده است. اين 
رهنمود پيش بينی كرده كه گذار به استانداردهای مذكور، منجر به 
افزايش قابل ماحظه ای در ريسك حسابرسی می شود. به عبارت ديگر، 
مشكات مربوط به گذار به استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی 
استانداردها  اين  به  نبود دانش كافی صاحبكار و حسابرس نسبت  و 
می تواند منجر به افزايش ريسك حسابرسی در زمان گذار شود )ردماين 
و السود، 2013(. ماردن و بركنی )2009( در پژوهشی، افزايش ريسك 
حسابرسی پس از پذيرش استانداردهای گزارشگری مالی بين المللی را 
ناشی از انعطاف پذيری باالی اين استانداردها )افزايش امكان قضاوت 
ارزش های  براساس  اندازه گيری  الزامات  و  صاحبكار  مديريت  توسط 

منصفانه( می دانند. 
آثار  با  ارتباط  در  موجود  تجربی  شواهد  و  نظری  متون  براساس 
استانداردهای گزارشگری مالی بين المللی بر ريسك حسابرسی و به 
منظور تشريح كامل و ساده اين آثار، پژوهش حاضر اقدام به طراحی 
چارچوب نظری كرده است. چارچوب نظری مذكور )شكل شماره 1( 
نشان می دهد كه استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی به دليل 
مبنای  اصول هستند، 2(  بر  مبتنی  كه: 1(  استانداردها  اين  ماهيت 
و  منصفانه هست  ارزش های  براساس  آنها  ارزشگذاری  و  اندازه گيری 
توسط  قضاوت  اختيار  افزايش  به  منجر  دارند،  زيادی  پيچيدگی   )3
مديريت  توسط  قضاوت  اختيار  افزايش  می شوند.  صاحبكار  مديريت 
صاحبكار می تواند ريسك تحريف با اهميت صورت های مالی توسط 
صاحبكار را افزايش دهد. در نهايت، افزايش ريسك تحريف با اهميت 
صورت های مالی توسط صاحبكار در نبود تاش مضاعف حسابرسی 
می تواند منجر به افزايش ريسك عدم كشف حسابرسی شود. اما مورد 
ديگری كه بطور همزمان می تواند منجر به افزايش ريسك تحريف با 
اهميت صورت های مالی توسط صاحبكار و افزايش ريسك عدم كشف 
حسابرسی گردد، نبود دانش و آگاهی الزم حسابداران و حسابرسان در 
مورد اين استانداردهاست. اين مشكل ناشی از ماهيت استانداردهای 
گزارشگری مالی بين المللی نيست و با آموزش و به مرور زمان با افزايش 

دانش و تجربه حسابداران و حسابرسان می تواند مرتفع گردد. 

1- استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول
شيفر )2003( معتقد است كه قواعد در اصول عمومی  پذيرفته شده 
حسابداری)5( اياالت متحده، از اصول منتج شده اند. بنابراين تفاوت بين 
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استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی با اصول عمومی  پذيرفته شده 
حسابداری در اصول پذيرفته شده نيست، بلكه در قواعد يا رهنمودهايی 
است كه در استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی وجود ندارند. در 
اين راستا، محققان زيادی مانند چاند و پاتل )2008( و هيل و همكاران 
كرده اند،  نقد  را  مالی  گزارشگری  بين المللی  استانداردهای   ،)2010(
بدين شكل كه استانداردهای مبتنی بر اصول با رهنمودهای كلی منتج 
به درجه بااليی از قضاوت شده كه اين امر می تواند احتمال دستكاری 
ارقام و اطاعات مالی توسط مديريت را افزايش دهد. به عبارت ديگر، 
نگرانی اصلی در مورد استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی اين 
به  را  بيشتر  قضاوت  اجازه  اصول،  بر  مبتنی  استانداردهای  كه  است 
استانداردهای  با  را  خود  چگونه  بگيرد  تصميم  كه  می دهد  مديريت 
مذكور انطباق دهد. به عنوان نمونه، در استانداردهای مبتنی بر قاعده، 
را  از 50 درصد سهام شركت فرعی  اگر شركت سرمايه گذار بيش تر 
تحت تملك داشته باشد بايد صورت های مالی تلفيقی تهيه كند. اما در 
استانداردهای مبتنی بر اصول، اگر شركت سرمايه گذار مالكيت بيش 
باشد،  نكرده  را تحصيل  نيمی از سهام دارای حق رای واحد ديگر  از 
توانايی  )مانند،  استاندارد  در  مندرج  شرايط  از  يكی  وجود  درصورت 
يا  قانون  از طريق  ديگر  واحد  عملياتی  و  مالی  راهبری سياست های 
توافق( به عنوان واحد تحصيل كننده محسوب شده و بايد صورت های 
مالی تلفيقی تهيه كند. همين امر نشان می دهد كه در استانداردهای 

مبتنی بر اصول، فضا برای قضاوت مديريت صاحبكار بسيار باز است. 
استفاده گسترده از استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی ممكن 
است موجب عدم توافق بين حسابرسان و مديران صاحبكار درباره اين 
موضوع شود كه آيا واحد مورد رسيدگي از قضاوت هاي درستي استفاده 
كرده است يا خير. اين مساله ناشي از اين ديدگاه است كه استانداردهای 
بين المللی گزارشگری مالی قابليت انعطاف بيشتري داشته و منجر به 
اگر چه  قضاوت هاي بيشتر در تصميم گيري توسط مديران مي شود. 
انطباق با استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی به دليل انعطاف 
اما  است،  راحت  و  مديران ساده  برای  استانداردها  اين  باالی  پذيری 
فرآيند حسابرسي را به احتمال زياد پيچيده تر خواهد كرد. در نتيجه، 
در مقايسه با ارزيابی انطباق با قواعد ايجاد شده توسط اصول عمومی  
ارزيابی  برای  دشواری  وظيفه  حسابرسان  حسابداری،  شده  پذيرفته 

قضاوت مديران در انطباق با استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی 
و "روح قانون" دارند. مجاز بودن چنين انعطاف پذيري هايي ممكن است 
منجر به " قضاوت من در برابر قضاوت شما" بين مديران و حسابرسان 
شود. اگر حسابرسان ندانسته در تعديل نظر خود نسبت به صورت هاي 
مالي داراي تحريف عمده، كوتاهي نمايند، اين موضوع مي تواند موجب 
افزايش ريسك حسابرسي شود. افزايش در ريسك حسابرسي بخاطر اين 
حقيقت است كه حسابرسان درگير قبول مجموعه اي از استانداردهاي 

منعطف تر و ظاهراً نا آشنا هستند )ماردن و بركنی، 2009(. 

2- اندازه گيری بر اساس ارزش های منصفانه 
از ديدگاه های زيربنايی استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی، 
تاكيد بر ارزش های منصفانه است. اين استانداردها قصد دارد تا استفاده 
از ارزش هاي منصفانه را جايگزين مبنای بهای تمام شده تاريخی كند 
كه از زمان پيدايش ثبت دو طرفه مورد استفاده بوده است. نمونه ای از 

اين تاكيد در استانداردهای زير وجود دارد: 
برای   )IAS 16( )6(16 استانداردهای بين المللی حسابداری شماره
اموال، ماشين آالت و تجهيزات استفاده از ارزش های منصفانه را مجاز 
ارزش های  به  دارايی ها  ارزيابی  تجديد  استاندارد،  اين  طبق  می داند. 
منصفانه الزامي است. استانداردهای بين المللی حسابداری شماره 38 
)IAS 38( ملزم به تجديد ارزيابی دارايی های نامشهود به ارزش های 
منصفانه می كند. استانداردهای بين المللی حسابداری شماره 39 )39 
IAS( استفاده از ارزش های منصفانه را برای سرمايه گذاری ها به غيراز 
تا سررسيد  نگهداری  قابل  بهادار  اوراق  وام ها، حساب های دريافتنی، 
و موارد خاص الزامی می كند. در استانداردهای بين المللی حسابداری 
شماره IFRS( 3 3( با عنوان، "تركيب های تجاری" اجازه شناسايی 
دارايی های احتمالی به ارزش های منصفانه را زمانی كه صادر می كند. 

بطور منطقی و قابل قبولی قابل برآورد باشند صادر می كند. 
بنام  مالی  حسابداری  استانداردهای  هيأت  كاركنان  از  يكی   
جانسون)7( )2005( اظهار می كند كه هيأت مذكور استفاده گسترده از 
ارزش های منصفانه را در پيش گرفته است زيرا معتقد است اطاعات 
تهيه شده بر مبنای آن، برای سرمايه گذاران و اعتباردهندگان نسبت 
به اطاعات بهای تمام شده تاريخی مربوط تر هست. چنين معياری نه 

شکل شماره 1: چارچوب نظری مربوط به اثر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر ریسک عدم کشف حسابرسی 
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تواند منجر به افزایش ریسک عدم کشف حسابرسی می یهاي مالی توسط صاحبکار در نبود تالش مضاعف حسابرستحریف با اهمیت صورت
هاي مالی توسط صاحبکار و افزایش ریسک افزایش ریسک تحریف با اهمیت صورتتواند منجر به شود. اما مورد دیگري که بطور همزمان می

. این مشکل ناشی از ماهیت هی الزم حسابداران و حسابرسان در مورد این استانداردهاستعدم کشف حسابرسی گردد، نبود دانش و آگا
تواند مرتفع افزایش دانش و تجربه حسابداران و حسابرسان میالمللی نیست و با آموزش و به مرور زمان با استانداردهاي گزارشگري مالی بین

 گردد.  
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اند. بنابراین تفاوت بین از اصول منتج شده ،آمریکا ایاالت متحده 5حسابداري شده پذیرفتهعمومی ) معتقد است که قواعد در اصول 2003شیفر (
حسابداري در اصول پذیرفته شده نیست، بلکه در قواعد یا رهنمودهایی پذیرفته شده المللی با اصول عمومی استانداردهاي گزارشگري مالی بین

) و هیل و همکاران 2008ند و پاتل (االمللی وجود ندارند. در این راستا، محققان زیادي مانند چاست که در استانداردهاي گزارشگري مالی بین
درجه ی بر اصول با رهنمودهاي کلی منتج به نبدین شکل که استانداردهاي مبت ،المللی را نقد کرده اند)، استانداردهاي گزارشگري مالی بین2010(

تواند احتمال دستکاري ارقام و اطالعات مالی توسط مدیریت را افزایش دهد. به عبارت دیگر، نگرانی اصلی باالیی از قضاوت شده که این امر می
که د دهبه مدیریت میرا اجازه قضاوت بیشتر  ،المللی این است که استانداردهاي مبتنی بر اصولدر مورد استانداردهاي گزارشگري مالی بین

 تر ازبیشگذار ، در استانداردهاي مبتنی بر قاعده، اگر شرکت سرمایهنمونهبعنوان تصمیم بگیرد چگونه خود را با استانداردهاي مذکور انطباق دهد. 
ل، اگر شرکت درصد سهام شرکت فرعی را تحت تملک داشته باشد باید صورتهاي مالی تلفیقی تهیه نماید. اما در استانداردهاي مبتنی بر اصو 50

حق راي واحد دیگر را تحصیل نکرده باشد، درصورت وجود یکی از شرایط مندرج در استاندارد  دارايگذار مالکیت بیش از نیمی از سهام سرمایه
و باید ( مانند، توانایی راهبري سیاست هاي مالی و عملیاتی واحد دیگر از طریق قانون یا توافق) بعنوان واحد تحصیل کننده محسوب شده 

 فضا براي قضاوت مدیریت صاحبکار بسیار باز است.  ،دهد که در استانداردهاي مبتنی بر اصولتلفیقی تهیه کند. همین امر نشان میمالی صورتهاي 
 این درباره صاحبکار مدیران و حسابرسان بین توافق عدم موجب است ممکنالمللی استانداردهاي گزارشگري مالی بین  از گسترده استفاده
استانداردهاي  که است دیدگاه این از ناشی مساله این. خیر یا است کرده استفاده درستی هايقضاوت از رسیدگی مورد واحد آیا که شود موضوع

 با انطباق چه اگر. شودمی مدیران توسط گیريتصمیم در بیشتر هايقضاوت به منجر و داشته بیشتري انعطاف قابلیت المللیگزارشگري مالی بین
 را حسابرسی فرایند اما ،است و راحت سادهمدیران به دلیل انعطاف پذیري باالي این استانداردها براي  المللیاستانداردهاي گزارشگري مالی بین

٥. Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) 

استانداردهاي 
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تنها وضعيت مالی فعلی واحد گزارشگر را بهتر منعكس می كند بلكه 
ارزيابی عملكرد گذشته و 

شودر  و  گسن  يافته های  می كند.  تسهيل  را  آن  آتی  چشم انداز 
براساس  آمده  بدست  منصفانه  ارزش های  می دهد  نشان   )2010(
اطاعات بازار فعال در تصميم گيری مفيد هستند ولی زمانی كه در 
تصميم گيری مفيد نخواهند بود. براساس مدل های رياضی جايگزين 

برآورد می شوند. 
اطاعات  افشای  و  اندازه گيري  موضوع  مالي،  گزارشگري  بعد  از 
ارزش های منصفانه بسيار حائز اهميت است. حسابرسان نياز به درک 
قواعد و رويه های حسابداري مرتبط با ارزش های منصفانه شامل افشای 
دارند.  را  آن ها  كاربرد  مورد  در  مناسب  ماحظات  بيان  و  اطاعات 
تجربه هاي اخير بحران ها و مشكاتی را در بازارهای مالی نشان مي دهند 
كه ناشی از ارزيابي ابزارهاي مالي براساس ارزش های منصفانه در زماني 
است كه اطاعات بازار در دسترس نيست يا كسب اطاعات كافي دشوار 
است. موضوعات زير براي تهيه كنندگان و حسابرسان در مورد برآوردهای 

حسابداري براساس ارزش های منصفانه بسيار مهم هستند: 
يك  ارزش  حسب  بر  منصفانه  ارزش  حسابداري  برآوردهای   
معامله جاري يا شرايط موجود يك قلم در صورت هاي مالي در تاريخ 

اندازه گيري اظهار مي شوند. 
 نياز به يكي كردن قضاوت ها درباره مفروضات مهمي كه ممكن 
است توسط ديگران مانند كارشناسان به كار گرفته شده توسط شركت 

يا حسابرس اعمال شود. 
و  منصفانه  ارزش های  به  مربوط  اطاعات  بودن  دسترس  در   

قابليت اتكای آن اطاعات. 
 انتخاب و مناسب بودن مدل ها و فنون برآورد ارزش های منصفانه. 
مورد  در  مالی  اطاعات در صورت های  مناسب  افشای  به  نياز   
مدل های اندازه گيری و عدم اطمينان ها، به ويژه هنگامي كه بازارهاي 
فعالی وجود ندارند )هيأت استانداردهای حسابرسی و اطمينان بخشی، 

 .)2008
در شرايط كنونی بدست آوردن اطاعات مرتبط و قابل اتكا در مورد 
ارزش های منصفانه، از مهم ترين چالش هايی است كه تهيه كنندگان 
اطاعات مالی و به تبع آنها حسابرسان با آن رو به رو هستند. ماهيت و 
قابليت اتكای اطاعات در دسترس مديريت برای حمايت از برآوردهای 
تغيير  به شدت  منصفانه  ارزش های  براساس  شده  انجام  حسابداری 
می كند كه اين موضوع بر روی درجه عدم اطمينان برآوردهای مبتنی 
فعال وجود  بازارهای  كه  زمانی  اثر می گذارد.  منصفانه  ارزش های  بر 
برآوردها  بنابراين  بود،  نخواهد  دسترس  در  بازار  قيمت های  ندارند، 
مدل ها،  از  استفاده  مانند  گيرد  صورت  اطاعات  ساير  براساس  بايد 
كه تعدادی از ورودی های اين مدل ها غيرقابل مشاهده هستند. لذا، 
درجه عدم اطمينان افزايش يافته و بر روی ريسك تحريف با اهميت 

صورت های مالی توسط صاحبكار تاثير می گذارد.  

3-پيچيدگی استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی
به منظور دستيابی به هدف قابليت مقايسه صورت های مالی بين 
حسابداری  استانداردهای  هيأت  جهانی،  سطح  در  تمامی شركت ها 
بين المللی، استانداردهای مذكور را بسيار پيچيده، مبهم و مبتنی بر 
اصول تدوين كرده است )هسول و مكينن، 2003(. حسابداران برای 
به كارگيری استانداردهای گزارشگری مالی بين المللی، نياز به مهارت 
و تجربه بسيار بااليی دارند )والم، 2004(. هوگدورن )2006( معتقد 

را  مالی  گزارشگری  بين المللی  استانداردهای  كه  كشورهايی  است 
كمتر  را  استانداردها  اين  پيچيدگی های  و  هزينه ها  آثار،  پذيرفته اند، 
 )2006( هوگدورن  يافته های  كرده اند.  ارزيابی  و  پيش بينی  واقع  از 
حتی  مالی  گزارشگری  بين المللی  استانداردهای  كه  می دهد  نشان 
برای كارشناسان و حسابرسان نيز بسيار مشكل است. همچنين، فهم و 
تجزيه و تحليل صورت های مالی براساس اين استانداردها برای بسياری 
بود.  خواهد  مشكل  كنندگان  استفاده  ساير  و  مالی  تحليل گران  از 
ساچر و جين دريش سوكا )2004( بيان می كنند كه استانداردهای 
حسابداری برای ابزارهای مالی)8( )39وIAS 32(، مزايای بازنشستگی 
كاركنان)IAS 19( )9(، زوال دارايی ها)IAS 36( )10(، حسابداری داد 
و ستدهای تامينی)IFRS 9( )11(، دارايی ها و بدهی های احتمالی)12( 
)IFRS 3( نمونه هايی از استانداردهای حسابداری پيچيده تدوين شده 

توسط هيأت استانداردهای بين المللی حسابداری هستند. 
ماهيت  كه  می دهد  نشان   )2004( استريت  و  الرسن  يافته های 
مهمترين  از  مالی،  گزارشگری  بين المللی  استانداردهای  پيچيده 
است.  اروپايی  استانداردهای مذكور در كشورهای  با  موانع همگرايی 
پيچيدگی استانداردهای حسابداری و آشنايی حسابداران حرفه ای با 
قابل ماحظه ای در  نقش  مالی  بين المللی گزارشگری  استانداردهای 
تفسير و پياده سازی اين استانداردها بازی می كند )چاند و همكاران، 
2010(. پيچيدگی استانداردهای حسابداری تاثير مهمی در عدم اجرای 
پيش بينی می شود  همچنين  دارد.  استانداردهای حسابداری  يكسان 
حسابداران حرفه ای و حسابرسان بايد زمان زيادی را برای تفسير و 
ساده  استانداردهای  با  مقايسه  در  پيچيده  استانداردهای  پياده سازی 
سپری كنند. يافته های ونگ )2004( نشان می دهد كه ماهيت پيچيده 
استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی تاثير منفی بر روی فرآيند 
حسابداران  از  بسياری  لذا،  دارد.  استانداردها  اين  اجرای  و  پذيرش 
معتقدند كه تهيه صورت های مالی براساس استانداردهای مذكور بسيار 
مشكل است و ساختار و اصطاحات اين استانداردها بايد تغيير يابند 
)2009FRC.(. يافته های جوشی و همكاران )2008( نشان می دهد 
حسابرسان بحرينی معتقدند كه تفسير متفاوت براساس استانداردهای 
ايجاد  همگرايی،  عدم  به  منجر  می تواند  مالی  گزارشگری  بين المللی 
چالش و به تبع آن افزايش ريسك تحريف با اهميت صورت های مالی 

و در نهايت ريسك عدم كشف حسابرسی شود. 
 

 4- نبود دانش كافی حسابداران و حسابرسان 
تعامات،  جهانی،  موضوعات  پيچيدگی  و  تنوع  بخاطر  امروزه، 
معامات، مشكات و موضوعات مالی، حرفه حسابداری با چالش های 
مورد  در  اساسی  ترديد  ديگر،  عبارت  به  است.  رو به رو شده  جديدی 
اينكه آيا حسابداران دارای دانش و تجربه كافی به منظور انجام وظايف 
 )2013( همكاران  و  جرج  راستا،  اين  در  دارد.  وجود  هستند،  خود 
معتقدند كه پذيرش استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی برای 
نياز به تاش و  اين استانداردها  شركت ها پرهزينه است زيرا اجرای 

دانش بيشتری دارد. 
بسيار  حرفه ای  حسابداران  تعداد  كه  است  معتقد   )2004( ونگ 
استانداردهای  اجرای  برای  كافی  تجربه  و  دانش  دارای  است كه  كم 
بين المللی گزارشگری مالی هستند زمانی كه پيچيدگی يك عمل بسيار 
باالست، دانش و تجربه بسيار مهم است(بانر و واكر 1994(. پنگ و 
همكاران )2008( و چن و ژنگ )2010( بر اين نكته تاكيد می كنند 
حسابداران،  فاقد  زيادی  احتمال  به  توسعه  حال  در  كشورهای  كه 
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از  مناسبی  حمايت  بتوانند  كه  هستند  قانوگذارانی  و  حسابرسان 
همگرايی با استانداردهای بين المللی داشته باشند و اين امر می تواند 
منجر  استانداردها  اين  الزامات  با  مناسب  و  كامل  همگرايی  عدم  به 
مالی  گزارشگری  بين المللی  استانداردهای  مناسب  فهم  عدم  شود. 
پذيرش  هنگام  در  مديران  فرصت طلبی  و  چينی  حسابداران  توسط 
همگرايی  روی  بر  كه  هستند  عواملی  مهم ترين  استانداردها،  اين 
به  و ژنگ، 2010(.  اثر گذارند )چن  استانداردهای مذكور  با  ضعيف 
برای  فرصت هايی  كه  هستند  عواملی  تجربه  و  آموزش  اينكه،  رغم 
حسابداران حرفه ای جهت بدست آوردن دانش مرتبط با وظيفه خود 
فراهم می كنند )ليبی و لوف، 1993(، كشورهای در حال توسعه فاقد 
افزايش  و  سريع  آموزش  جهت  مناسب  برنامه ريزی  و  زيرساخت ها 
توانايی حسابداران و استفاده كنندگان از گزارشگری مالی در ارتباط 

با استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی هستند )جيان، 2010(. 
بين المللی،  مالی  گزارشگری  استانداردهای  با  همگرايی  منظور  به 
هر تيم حسابرسی بايد حداقل يك يا دو عضو داشته باشد كه دارای 
مهارت و دانش كافی درباره اين استانداردها )مانند برآوردهای مرتبط 
بركنی، 2009(.  و  )ماردن  باشند  منصفانه(  ارزش های  با حسابداری 
ردماين و السود )2013( معتقدند كه پيچيدگی گذار به استانداردهای 
نبود دانش كافی حسابرسان در مورد  بين المللی گزارشگری مالی و 
موضوعات و مشكات گذار و پذيرش اين استانداردها منجر به افزايش 

ريسك حسابرسی می شود. 
 

حسابرسی حق الزحمه  و  مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای 
شـكل شـماره2، چارچـوب نظـری مربـوط بـه تاثيـر اسـتانداردهای 
گزارشـگری مالی بين المللی بر حق الزحمه حسابرسـی را نشـان می دهد. 
با درنظر گرفتن سه مدل ارائه شده در مورد حق الزحمه حسابرسی 
ريسك  افزايش  كه  گفت  عوامل، می توان  ساير  كردن  فرض  ثابت  و 
حسابرسی )ريسك تحريف با اهميت صورت های مالی توسط صاحبكار 
احتمال  افزايش  به  منجر  ريسك عدم كشف حسابرسی( می تواند  و 
ريسك  احتمال  افزايش  گردد.  حسابرس  عليه  دادخواهی  ريسك 
دادخواهی عليه حسابرس نيز به نوبه خود می تواند منجر به افزايش 
همكاران،  و  )كيم  شود  حسابرس  توسط  شده  گرفته  به كار  منابع 
2012(. در نهايت، افزايش منابع به كار گرفته شده توسط حسابرس 
)تاش حسابرسی( منجر به افزايش حق الزحمه حسابرسی می شود )به 

مدل شماره 1، حق الزحمه حسابرسی مراجعه شود(. 
از ديدگاه متون حسابرسی، افزايش الزامات حسابداري و در نتيجه 
با مشتري موجب مي شود تا حسابرس زمان  افزايش ريسك مرتبط 
مورد  شواهد  بتواند  تا  كند  صرف  حسابرسي  كار  برای  را  بيشتري 
نظر حسابرسي خود جمع آوري كند. تحقيقات  از  برای حمايت  نياز 
ريسك  و  پيچيدگي حسابرسی  در  افزايش  كه  نشان می دهند  قبلي 
مشتري، با حق الزحمه باالتر پرداختي به حسابرسان و افزايش تاش 

حسابرسی ارتباط دارد )كيم و همكاران، 2012(. تحقيقات قبلي، از 
به عنوان شاخصی  واقعي حسابرسي  يا زمان  برنامه ريزي شده  زمان 

براي اندازه گيري تاش حسابرسي استفاده كرده اند. 
استانداردهای  پذيرش  كه  معتقدند   )2013( همكاران  و  جرج 
نياز به تاش  بين المللی گزارشگری مالی بسيار پر هزينه است زيرا 
اين  به كارگيری  برای  و دانش بيشتر و سيستم های اطاعاتی جديد 
تاش  به  نياز  استانداردها  اين  پذيرش  همچنين  دارد.  استانداردها 
در  شده  پديدار  اهميت  با  تحريف  ريسك  مديريت  برای  مضاعف 
يافته های  دارد.  مذكور  استانداردهای  بر  مبتنی  مالی  صورت های 
جرماكويچ و گرنيك-توماسزنكی )2006( نشان می دهد شركت هايی 
كه استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی را پذيرفته اند، نگرانی هايی 
در مورد هزينه های قابل توجه تهيه و تائيد ناشی از تغيير در فرآيند 
مديريت  دارند.  مذكور  استانداردهای  براساس  مالی  گزارشگری 
از  ناشی  هزينه های  كه  می كنند  پيش بينی  آمريكايی  شركت های 
پذيرش و اجرای استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی بين 0. 1 
تا 0. 7 درصد درآمد ساليانه شركت ها باشد )جانسون، 2009(. نتايج 
و  چارلز  و   )2009( پالوزک  و  قوش  توسط  شده  انجام  پژوهش های 
همكاران )2010( بيانگر آن است كه افزايش حق الزحمه حسابرسی 
از  ناشی  بين المللی  مالی  گزارشگری  استانداردهای  پذيرش  از  بعد 

ريسك حسابرسی و به تبع آن افزايش تاش حسابرسی است. 
از پذيرش استانداردهای بين المللی  افزايش تاش حسابرسی بعد 
گزارشگری مالی ناشی از دو عامل مهم است. اول اينكه حسابرسان برای 
اينكه بتوانند ارزيابی كنند كه آيا استانداردهای مذكور به طور مناسبی 
به كار گرفته شده اند يا خير؟ تاش مضاعفی برای كسب دانش درباره 
اين استانداردها به كار خواهند بست. بنابراين، حسابرسان به احتمال 
زياد به دنبال پوشش هزينه های ناشی از تاش مضاعف حسابرسی از 
طريق افزايش حق الزحمه حسابرسی در سال پذيرش استانداردهای 
بين المللی گزارشگری مالی هستند. نمونه ای از هزينه های مؤسسات 
گزارشگری  بين المللی  استانداردهای  به  گذار  فرآيند  در  حسابرسی 
برنامه های  تهيه  از طريق  يادگيری كاركنان حسابرسی  مالی، هزينه 

به كارگيری استانداردهای مذكور است. 
عاوه بر تاش حسابرسی مضاعف در زمان گذار به اين استانداردها، 
مالی  گزارشگری  بين المللی  استانداردهای  موارد  از  بسياری  در 
بسيار تفصيلی بوده )با جزئيات فراوان( و الزام به گزارشگری بيشتر 
بنابراين  دارند.  مالی  صورت های  همراه  توضيحی  يادداشت های  در 
مالی  اطاعات  تائيد  به  ملزم  را  حسابرسان  مذكور  استانداردهای 
می كنند كه ماهيت متفاوتی نسبت به گزارش های مالی قبلی دارند 
)وب، 2006(. لذا، هزينه های تكرار شونده حسابرسی افزايش خواهد 
برای  پيوسته  ارزيابی كنند كه تاش مضاعف  اگر حسابرسان  يافت. 
استانداردهای بين المللی گزارشگری  مالی طبق  حسابرسی اطاعات 
در  است،  الزم  موجود  حسابداری  استانداردهای  با  مقايسه  در  مالی 
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هاي جدیدي ، حرفه حسابداري با چالشمعامالت، مشکالت و موضوعات مالی موضوعات جهانی، تعامالت،امروزه، بخاطر تنوع و پیچیدگی 
 ،روبرو شده است. به عبارت دیگر، تردید اساسی در مورد اینکه آیا حسابداران داراي دانش و تجربه کافی به منظور انجام وظایف خود هستند

ها پرهزینه است المللی براي شرکتمالی بینگزارشگري ) معتقدند که پذیرش استانداردهاي 2013وجود دارد. در این راستا، جرج و همکاران (
 دارد.  يزیرا اجراي این استانداردها نیاز به تالش و دانش بیشتر

گزارشگري مالی  اجراي استانداردهاي برايکه داراي دانش و تجربه کافی  بسیار کم است اي) معتقد است که تعداد حسابداران حرفه2004ونگ (
) و چن و 2008. پنگ و همکاران ()1994بانر و واکر ( دانش و تجربه بسیار مهم است ،المللی هستند زمانیکه پیچیدگی یک عمل بسیار باالستبین

 که بتوانندکنند که کشورهاي در حال توسعه به احتمال زیادي فاقد حسابداران، حسابرسان و قانوگذارانی هستند ) بر این نکته تاکید می2010ژنگ (
با الزامات این استانداردها کامل و مناسب تواند به عدم همگرایی این امر می و داشته باشند المللیاز همگرایی با استانداردهاي بین یحمایت مناسب

طلبی مدیران در هنگام پذیرش این المللی توسط حسابداران چینی و فرصتبینگزارشگري مالی مناسب استانداردهاي شود. عدم فهم منجر 
غم اینکه، آموزش به ر ). 2010اثر گذارند (چن و ژنگ،  ي مذکورترین عواملی هستند که بر روي همگرایی ضعیف با استانداردهامهم ،استانداردها

ند (لیبی و لوف، نکي جهت بدست آوردن دانش مرتبط با وظیفه خود فراهم میاهایی براي حسابداران حرفهفرصتو تجربه عواملی هستند که 
جهت آموزش سریع و افزایش توانایی حسابداران و استفاده کنندگان از  ریزي مناسبها و برنامه)، کشورهاي در حال توسعه فاقد زیرساخت1993

 ). 2010المللی هستند (جیان، بینگزاشگري مالی گزارشگري مالی در ارتباط با استانداردهاي 
د که داراي مهارت و باشداشته یا دو عضو حداقل یک  باید تیم حسابرسیهر  المللی،به منظور همگرایی با استانداردهاي گزارشگري مالی بین

ماین و السود د). ر2009(ماردن و برکنی،  دنهاي منصفانه) باشحسابداري ارزشدانش کافی درباره این استانداردها (مانند برآوردهاي مرتبط با 
وضوعات و مشکالت المللی و نبود دانش کافی حسابرسان در مورد م) معتقدند که پیچیدگی گذار به استانداردهاي گزارشگري مالی بین2013(

 شود.گذار و پذیرش این استانداردها منجر به افزایش ریسک حسابرسی می
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 دهد. حق الزحمه حسابرسی را نشان می بر المللیاستانداردهاي گزارشگري مالی بینتاثیر چارچوب نظري مربوط به  ،2شکل شماره 
توان گفت که افزایش ریسک حسابرسی الزحمه حسابرسی و ثابت فرض کردن سایر عوامل، میبا درنظر گرفتن سه مدل ارائه شده در مورد حق

احتمال ریسک دادخواهی منجر به افزایش تواند می) ی(ریسک تحریف با اهمیت صورتهاي مالی توسط صاحبکار و ریسک عدم کشف حسابرس
توسط  افزایش منابع بکار گرفته شدهتواند منجر به نیز به نوبه خود میافزایش احتمال ریسک دادخواهی علیه حسابرس . گرددعلیه حسابرس 

الزحمه حقمنجر به افزایش  )تالش حسابرسی(افزایش منابع بکار گرفته شده توسط حسابرس  در نهایت، .)2012(کیم و همکاران،  شود حسابرس
  ). مراجعه شود حق الزحمه حسابرسی ،1مدل شماره به شود (حسابرسی می
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افزايش  به  نسبت  خود،  حق الزحمه  افزايش  با  است  ممكن  نهايت 
هزينه های تكرار شونده حسابرسی بعد از پذيرش استانداردهای مذكور 

واكنش نشان دهند. 
دوم اينكه حسابرسـان ممكن اسـت زمان بيشـتری را صرف كنند به 
منظور مديريت ريسـك پذيرش اسـتانداردهای بين المللی گزارشـگری 
مالـی از ايـن جنبـه كـه 1( اين تغييـرات منجر بـه تحريف بـا اهميت 
صورت هـای مالی شـود و )2( ريسـك دادخواهی مرتبـط با صورت های 
مالی دارای تحريف با اهميت. مهم ترين منبع ريسـك حسابرسـی ناشی 
از ماهيت اسـتانداردهای بين المللی گزارشـگری مالی )مبتنی بر اصول 
بـودن اين اسـتانداردها و پيچيدگی آنها( و تاكيد اين اسـتانداردهای بر 
اندازه گيـری براسـاس ارزش های منصفانه اسـت. چنين اسـتانداردهايی 
اختيـار عمـل  قضاوت هـای حرفـه ای،  افزايـش  بـه  منجـر  می توانـد 
مديريـت و غيرعينی بودن مبانی اندازه گيـری و ارزش گذاری در فرآيند 
گزارشـگری مالـی شـود. چنين 
بـه  منجـر  می توانـد  عواملـی 
افزايـش احتمـال وقـوع تحريف 
بـا اهميـت در گزارشـگری مالی 
توسـط صاحبـكار و در نهايـت 
خطـای حسابرسـی )خطـر عدم 
كشـف حسابرسـی( گـردد )لين 
تاكيـد  عـدم   .)2009 يـن،  و 
تائيدپذيـری  مهـم  اصـل  بـر 
بين المللـی  اسـتانداردهای  در 
بـه  منجـر  مالـی  گزارشـگری 
كـم  تجويـزی  رهنمودهـای 
در  عينيـت  عـدم  افزايـش  و 
حسـابداری  اندازه گيری هـای 
شـده اسـت )جمال و همـكاران، 
كلـی  ديدگاهـی   .)2009
وجـود دارد كـه اسـتانداردهای 
مبتنـی بـر اصـول، هزينه هـای 
دادخواهـی عليـه حسابرسـان را 
داد  خواهـد  افزايـش  به شـدت 

 .)2010 )دهيـل، 
بين المللی  استانداردهای 
با  مقايسه  در  مالی  گزارشگری 
اصول  بر  مبتنی  استانداردهای 
عمومی  پذيرفته شده حسابداری، شركت ها را ملزم به گزارشگری با 
جزئيات بيشتر می كند. حسابرسان در چنين شرايطی اطاعات مالی 
مديريت  فردی  پيش بينی های  شامل  كه  كنند  تائيد  بايد  را  زيادی 
نمونه،  عنوان  به  بدهی هاست.  و  دارايی ها  از  مديريت  ارزيابی  و 
استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی در مورد پرداخت های مبتنی 
بر سهام، شركت ها را به افشای اطاعات قابل توجه در مورد ماهيت و 
روش طرح های پاداش مديريت به همراه اطاعات جزئی مبسوط درباره 
يافته های  می كند.  ملزم  منصفانه  ارزش های  محاسبات  ورودی های 
پژوهش های قبلی نشان می دهد صورت های مالی شركت هايی كه برای 
اولين بار استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی را پذيرفته اند حدود 
از صورت های مالی سابق آنهاست )وب، 2006:  60 درصد حجيم تر 

ارنست و يانگ، 2005(. 

استانداردهای بين المللی  با پذيرش  عدم اطمينان عمومی  مرتبط 
اين  با  همگرايی  هزينه های  افزايش  به  منجر  مالی  گزارشگری 
استانداردها برای شركت ها می شود. همچنين، عدم اطمينان در محيط 
گزارشگری مالی منجر به افزايش مداقه بعدی توسط سرمايه گذاران در 
مورد صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای بين المللی گزارشگری 
مالی شده و هزينه دادخواهی احتمالی سهامداران را افزايش خواهد 
داد. حسابرسان به منظور حفظ سرمايه شهرت و اعتبار خود، تاش 
دقت  با  را  مشتريان  ريسك  ارزيابی  فرآيند  و  افزايش  را  حسابرسی 
اين  انجام خواهند داد )كاركسون و همكاران، 2003( كه  بيشتری 
موارد می تواند منجر به افزايش حق الزحمه حسابرسی شود. بطور كلی، 
با  افزايش حق الزحمه حسابرسی مرتبط  می توان پيش بينی كرد كه 
افزايش  از  ناشی  مالی  گزارشگری  بين المللی  استانداردهای  پذيرش 
تاش حسابرسی )افزايش منابع به كارگرفته شده حسابرسی( و ريسك 

حسابرسی است. 

پژوهش  پیشینه 
پذيرش  تاثير  بررسي  به  پژوهشی  در   )2012( همكاران  و  كيم 
حق الزحمه  بر  مالی  گزارشگری  بين المللی  استانداردهای  اجباري 
حسابرسي پرداخته اند. در اين پژوهش، در ابتدا يك مدل تحليلي برای 
حق الزحمه حسابرسي طراحي شده است تا تاثير تغيير در پيچيدگي 
حسابرسي ناشي از پذيرش استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی 
روی حق الزحمه حسابرسي  بر  مالي  گزارشگري  كيفيت  در  تغيير  و 
مربوط  داده هاي  از  استفاده  با  مدل  سپس  گيرد.  قرار  بررسی  مورد 
كه  است  شده  آزمون  اروپا  اتحاديه  در  حسابرسي  حق الزحمه  به 
استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی را از سال 2005 پذيرفته 
و اجرا می كنند، يافته های پژوهش نشان مي دهد كه پذيرش اجباري 
در  افزايش  به  منجر  مالی  گزارشگری  بين المللی  استانداردهای 
حق الزحمه حسابرسي شده است. به عبارت ديگر، نتايج بيانگر آن است 
كه با افزايش در پيچيدگي حسابرسي ناشي از پذيرش استانداردهای 
بين المللی گزارشگری مالی، حق الزحمه حسابرسي افزايش و با بهبود 
كيفيت گزارشگري مالي ناشي از پذيرش اين استانداردها، حق الزحمه 

حسابرسي كاهش مي يابد. 
استانداردهای گزارشگری  تاثير پذيرش  ردماين و السود )2013( 
مالی بين المللی بر حق الزحمه حسابرسي در بخش عمومی نيوزلند را 
آزمون كرده اند. به رغم اينكه بسياری از كشورها استانداردهای مذكور 
و  استراليا  نيوزلند،  پذيرفته اند،  بخش خصوصی  برای شركت های  را 
گزارشگری  حتی  بخش ها،  تمام  برای  را  استانداردها  اين  بريتانيا، 
اثر  آزمون  به  مذكور  پژوهش  پذيرفته اند.  نيز  عمومی   بخش  مالی 
پذيرش استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی بر روی حق الزحمه 
نيوزلند می پردازد.  عمومی   بخش  در  تاش حسابرسی  و  حسابرسی 
يافته ها نشان دهنده افزايش قابل ماحظه در حق الزحمه حسابرسی و 

تاش حسابرسی در سال پذيرش استانداردهای مذكور می باشد. 
جرج و همكاران )2013( به بررسی هزينه های پذيرش استانداردهای 
در شركت های  )حق الزحمه حسابرسی(  مالی  گزارشگری  بين المللی 
ميانگين  بطور  كه  می دهد  نشان  نتايج  پرداخته اند.  استراليايی 
هزينه های حسابرسی در سال پذيرش استانداردهای مذكور حدود 23 
درصد افزايش يافته است. بررسی ها نشان می دهد كه در سال پذيرش 
استانداردهای مذكور حق الزحمه حسابرسی حدود 8 درصد بيشتر از 
افزايش ساليانه هزينه های مذكور، باال رفته است. همچنين نتايج بيانگر 

اهداف اصلي استانداردهاي 
بین المللي گردشگري مالي، 
افزایش قابلیت مقایسه و 
شفافیت اطالعات مالي، 
افزایش کارایي بازارهاي 
سرمایه و پیامدهاي مساعد و 
مثبت اقتصادي است. 
از دیدگاه جامعه حسابداران 
رسمي نیوزلند، مشكالت 
مربوط به گذار به 
استانداردهاي بین المللي 
گزارشگري مالي و نبود 
دانش کافي صاحبكار 
و حسابرس نسبت به این 
استانداردها مي تواند منجر 
به افزایش ریسك حسابرسي 
در زمان گذار شود. 
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آن است كه اين افزايش در حق الزحمه حسابرسی برای شركت های 
كوچك )صاحبكاران كوچك( بيشتر است. بعاوه، نتايج نشان می دهد 
كه  می كنند  پرداخت  بيشتری  حسابرسی  حق الزحمه  شركت هايی 
بخاطر پذيرش استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی، پيچيدگی 

حسابرسی باالتری از خود نشان می دهند،.

مالی  گزارشگری  بین المللی   استانداردهای 
ایران  و ریسک و حق الزحمه حسابرسی متصور در 

گزارشگری  بين المللی  استانداردهای  پذيرش  می شود  پيش بينی 
و  شده  ايرانی  حسابرسان  حسابرسی  ريسك  افزايش  به  منجر  مالی 
حسابرسان ممكن است نسبت به افزايش اين ريسك با افزايش تاش 
حسابرسی )با صرف منابع بيشتر( و در نهايت با افزايش حق الزحمه 
حسابرسی از خود واكنش نشان دهند. اما شرايط خاص محيطی ايران 
بايد در هنگام تعميم يافته های نظری و تجربی پژوهشگران قبلی در 
مورد تاثير پذيرش استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی بر روی 

ريسك و حق الزحمه حسابرسی مدنظر قرار گيرند. 
محمدرضائی و همكاران )2013( در پژوهشی موانع و چالش های 
را  ايران  در  مالی  گزارشگری  بين المللی  استانداردهای  با  همگرايی 
بررسی كرده اند. همچنين، محمدرضائی، محد صالح و علی )2015( در 
پژوهشی به بررسی فضای فعلی بازار حسابرسی ايران پرداخته اند. بررسی 
پژوهش های انجام شده در فضای حسابداری و حسابرسی ايران نشان 
می دهد كه در ايران شرايط خاص محيطی وجود دارد. بررسی اين شرايط 
مشخص خواهد كرد كه ريسك حسابرسی )ريسك عدم كشف حسابرسی 
و ريسك تحريف با اهميت صورت های مالی توسط صاحبكار( و ريسك 
دادخواهی عليه حسابرس در ايران می تواند بطور قابل ماحظه ای متفاوت 

از ساير كشورها به ويژه كشورهای پيشرفته باشد. 

1- تقاضا برای حسابرسی و ريسك دادخواهی عليه حسابرس
 شواهد موجود نشان می دهد كه تقاضای مناسبی برای حسابرسی 
عليه حسابرس  دادخواهی  و ريسك  ندارد  ايران وجود  در  با كيفيت 
مكارم،  و  زاده دهكردی  فرج  فر، 1388:  )هوانسيان  است  پايين  نيز 
2011: محمدرضائی، محد صالح و علی، 2015(. جنگ و رهو )2004( 
بيان می كنند زمانی كه تقاضای مناسبی برای حسابرسی با كيفيت 
وجود ندارد حسابرسان تمايل كافی برای كاهش تحريفات با اهميت 
صورت های مالی نخواهند داشت و تمايل دارند تا بصورت فرصت طلبانه 
به منظور حفظ مشتريان موجود و جذب مشتريان جديد رفتار كنند. 
طبق نظريه "تمايز قيمت براساس كيفيت" )13(، اگر مشتريان هيچگونه 
ارزشی نسبت به تفاوت كيفيت محصوالت يا خدمات از خود نشان 
ندهند، عرضه كنندگان هيچگونه تمايل سازمان يافته ای برای تفكيك 
كيفيت محصوالت يا خدمات خود از سايرين نخواهند داشت )شی كد 
و استن، 1982(. بنابراين زمانی كه تقاضای مناسبی برای حسابرسی با 
كيفيت وجود ندارد حسابرسان نمی توانند با متمايز كردن كيفيت كار 
خود، حق الزحمه حسابرسی باالتری از مشتريان خود دريافت كنند. 
هوانسيان فر )1388( بيان می كند كه شركت های ايرانی هزينه های 
حسابرسی را هزينه زائد و اضافی فرض می كنند. بنابراين، شركت های 
ايرانی حسابرسی می شوند نه بخاطر اينكه تمايل به ارائه اطاعات مالی 
براساس  آنها  بلكه حسابرسی  باشند،  استناد داشته  قابل  و  اتكا  قابل 
الزامات سازمان امور مالياتی، بانك ها، سازمان بورس و اوراق بهادار و يا 
ساير نهادها و قوانين صورت می گيرد. لذا، اين شركت ها تاش می كنند 

حسابرسی(،  حق الزحمه  )حداقل  هزينه  حداقل  شدن  متحمل  با 
حسابرسی اجباری شوند. 

سيترا هامان و همكاران )2002( تاكيد می كنند زمانی كه ريسك 
باال  نيز  حسابرسی  حق الزحمه  باالست،  حسابرس  عليه  دادخواهی 
خواهد بود. ريسك دادخواهی باال عليه حسابرس می تواند تمايل زيادی 
در حسابرس برای به كار بستن تاش بيشتر به منظور افزايش كيفيت 
حسابرسی ايجاد كند. مقاله وفادار )1390( در مورد قوانين حقوقی و 
جزائی مرتبط با مسئوليت های حسابرسان ايرانی نشان می دهد كه در 
ايران زير ساخت های قانونی الزم وجود دارد. كه منجر به افزايش ريسك 
عليه  اما در عمل ريسك دادخواهی  عليه حسابرس شود  دادخواهی 
حسابرس بسيار پايين به نظر می رسد. در اين راستا، فرج زاده دهكردی 
و مكارم )2011( بيان می كنند ريسك دادخواهی عليه حسابرسان در 
ايران پايين تر از آن است كه بتواند حسابرسان را از انجام رفتار فرصت 
طلبانه باز دارد. در ايران، مهمترين ريسك دادخواهی، تعليق فعاليت 
يا حذف مجوز مؤسسات حسابرسی توسط جامعه حسابداران رسمی در 
هنگام بروز خطای حسابرسی است كه اين امر نيز به ندرت رخ می دهد 
)محمودی، 1389(. همچنين، در ايران، دادخواهی )شكايت در دادگاه( 
عليه حسابرسان به ندرت اتفاق می افتد و فرآيند رسيدگی دادخواهی 
مكارم، 2011(.  و  دهكردی  )فرج زاده  است  محرمانه  بصورت  مذكور 
بنابراين، ريسك دادخواهی عليه حسابرسان در ايران نمی تواند آنها را 
از رفتار فرصت طلبانه احتمالی )در صورت تمايل حسابرسان( باز دارد 

)محمدرضائی، محد صالح و علی، 2015(. 
ايرانی در سال های  اگر حسابرسان  برای حسابرسی،  تقاضا  بعد  از 
اوليه پذيرش استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی مجبور باشند 
زمان بيشتری را برای حسابرسی صرف كنند، به احتمال زياد هزينه 
حسابرسی  برای  مناسب  تقاضای  نبود  دليل  به  بيشتر  تاش  اين 
نبود  به دليل  به حسابرسان تحميل خواهد شد. همچنين  با كيفيت 
عليه حسابرسان، حسابرسان  ايران  توجه در  قابل  ريسك دادخواهی 
ايرانی ممكن است تمايل كمتری برای افزايش تاش حسابرسی به 
منظور كاهش ريسك عدم كشف حسابرسی داشته باشند. در چنين 
شرايطی، پذيرش استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی تاثير قابل 
گذاشت.  نخواهد  حسابرس  عليه  دادخواهی  ريسك  بر  ماحظه ای 
كشف  عدم  ريسك  كاهش  برای  ايرانی  حسابرسان  ديگر،  عبارت  به 
نهايت  در  و  مالی  صورت های  اهميت  با  ريسك تحريف  حسابرسی، 
افزايش  ماحظه ای  قابل  طور  به  را  خود  تاش  دادخواهی،  ريسك 
نخواهند داد. بنابراين به دليل نبود تقاضای مناسب برای حسابرسی 
با كيفيت و نبود ريسك دادخواهی باال در ايران، سياست قيمت گذاری 
توسط حسابرسان ايرانی در زمان پذيرش و به كارگيری استانداردهای 
بين المللی گزارشگری مالی می تواند متفاوت از حسابرسان در كشورهای 
تقاضای  نبود  گرفتن  نظر  در  با  ديگر،  عبارت  به  باشد.  يافته  توسعه 
مناسب برای حسابرسی با كيفيت و ريسك دادخواهی پايين در ايران، 
بين المللی  استانداردهای  پذيرش  تاثير  كه  كرد  پيش بينی  می توان 
گزارشگری مالی بر روی حق الزحمه حسابرسی در ايران برابر با ساير 

كشورها بويژه كشورهای اروپايی نباشد. 

2-در دسترس نبودن اطالعات مربوط به ارزش های منصفانه 
اگرچه انتظار مي رود كه ارزش های منصفانه، ويژگی كيفی مربوط 
بودن ارقام حسابداري را افزايش دهد، اين امر مناسب كشورهاي توسعه 
اطاعات  و  باال  نقد شوندگی  قدرت  دارای  بازار هاي سرمايه  با  يافته 
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ضروري در دسترس براي اندازه گيري ارزش منصفانه است. در راستاي 
 )2007( حداد  و  بارلو  و   )2007( پنمن   ،)2006( بال  بحث،  اين 
استدالل مي كنند كه حسابداري ارزش های منصفانه مي تواند در بازارها 
و فضاي گزارشگري مالي توسعه يافته بكار رود. عاوه بر اين، تحقيقاتي 
مانند نيو و ژيو )2009( و سو و اسميت )2009( به طور تجربي امكان 
توسعه  ارزش های منصفانه در كشورهاي در حال  اجراي حسابداري 
را بررسي كرده اند و يافته هاي آن ها استدالل نظري مذبور را حمايت 
مي كند. چن و چان )2009( بيان مي كنند به دليل نبود بسياری از 
شرايط الزم برای اجرای موفق الزامات حسابداري ارزش های منصفانه 
در كشورهای در حال توسعه، اين امر مي تواند موجب مشكات زيادي 
در اين كشورها شود. بطور كلي چالش هاي بالقوه اي درباره حسابداري 

ارزش های منصفانه وجود دارد:
منصفانه  ارزش های  حسابداری  برای  بازار  نقدشوندگی  ميزان   )1
در  منصفانه  ارزش های  پياده سازي حسابداري  زيرا  است  مهم  بسيار 
و  اتكا  غيرقابل  اطاعات  به  منجر  زياد  احتمال  به  ضعيف  بازارهاي 

اختال در اطاعات مالي مي شود،
است، تخمين  پايين  آنها  نقدشوندگی  بازارهايي كه قدرت  در   )2
ارزش های منصفانه به احتمال زياد فرصتي براي مديران فراهم مي كند 

تا سود را مديريت و دستكاري نمايند و
3( حسابداري ارزش های منصفانه تجربه عظيمي است كه طرز كار 
)بال،  است  نشده  آزمون  عمده  مالي  بحران هااي  بستر  در  هنوز  آن 

 .)2006
ضعيف  نوع  از  سرمايه  بازارهاي  توسعه،  حال  در  كشورهاي  در 
بيور )2002( ذكر مي كند كه سودمندي گزارش ها  )ناكارا( هستند. 
است.  پايين  بسيار  ناكارا  بازارهاي  در  حسابداري  اطاعات  افشاي  و 
ارزش  و  دفتري  ارزش  بين  ماحظه اي  قابل  تفاوت هاي  بنابراين 
متاسفانه  دارد.  وجود  ناكارا  بازار هاي  در  فعال  براي شركت های  بازار 
حال  در  كشورهاي  در  منصفانه  ارزش های  حسابداري  اجراي  امكان 
داليلي   )2011( بوولي  و  پنگ  است.  شده  بررسي  ندرت  به  توسعه 
را براي واگرايي بين اصول عمومی  پذيرفته شده حسابداری چين و 
قرار  بررسی  و  مالی مورد بحث  استانداردهای بين المللی گزارشگری 
به  چين  كاالی  و  سرمايه  بازارهاي  كه  می كنند  بيان  آنها  داده اند. 
به كارگيري  براي  نبود حسابداران حرفه اي  و  نيافته اند  توسعه  خوبي 
در  نتيجه  در  است.  مشهود  منصفانه  ارزش های  حسابداري  الزامات 
اتكا نيست و  قابل  بازار به عنوان ارزش های منصفانه  چنين اطاعات 
ارزش منصفانه ابزارهاي غيرمالي نيز در دسترس نيست. در كشورهاي 
است  كم  سرمايه  بازارهاي  نقدشوندگی  قدرت  كه  توسعه  حال  در 
دارايي ها  اغلب  منصفانه  ارزش  آوردن  بدست  براي  فعال  بازارهاي  و 
وجود ندارد، به كارگيری حسابداري ارزش های منصفانه موجب ايجاد 
به كارگيری  لذا،  مي شود.  بازارها  و  اطاعات  در  زيادي  نوسان هاي 
حسابداري ارزش های منصفانه در كشورهای در حال توسعه به احتمال 
كمي ويژگی كيفی مربوط بودن ارقام حسابداري را افزايش مي دهد. اين 
امر بخاطر نوسان پذيري زياد قيمت ها و قيمت هاي غيرقابل اتكا است. 
عاوه بر اين روش هاي جايگزين در محاسبه ارزش هاي منصفانه مانند 
مدل هاي رياضي بايد با دقت و بينش بيشتري توسط افراد حرفه اي 
احتمال  به  حرفه ای  حسابداران  كه  اين  به  توجه  با  شود.  برده  بكار 
كمتري در كشورهاي در حال توسعه بكار گرفته مي شوند، بنابراين دو 
موضوع عمده درباره به كارگيری حسابداري ارزش های منصفانه تحت 
استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی در اين كشورها وجود دارد: 

آيا به كارگيری حسابداري ارزش های منصفانه مبتني بر استانداردهای 
بين المللی گزارشگری مالی در كشورهای در حال توسعه عملي است؟ 
و آيا به كارگيری حسابداري ارزش های منصفانه مبتني بر استانداردهای 
در  مطلوب  پيامدهاي  ايجاد  به  منجر  مالی  گزارشگری  بين المللی 

كشورهای در حال توسعه مي شود يا خير؟ 
استانداردهای  به كارگيری  كه  گفت  می توان  خاصه  طور  به 
بين المللی گزارشگری مالی كه مبتنی بر ارزش های منصفانه هستند 
به كارگيری  ايران به عنوان كشور در حال توسعه می تواند مشكل  در 
توسط شركت ها و رسيدگی توسط حسابرسان را دو چندان كند. به 
عبارت ديگر، به دليل اينكه قيمت های بازار برای ابزارهای مالی دارای 
در  دارايی ها  ساير  برای  منصفانه  ارزش  نيز  و  هستند  زيادی  نوسان 
دسترس نيست، استفاده از روش های جايگزين در محاسبه ارزش هاي 
مديريت  برای  زيادی  عمل  اختيار  رياضي،  مدل هاي  مانند  منصفانه 
در  مضاعفی  عمل  اختيار  چنين  بنابراين،  می كند.  فراهم  شركت ها 
با اهميت صورت های مالی توسط صاحبكار و  ايران، ريسك تحريف 
ريسك عدم كشف حسابرسی را در مقايسه با كشورهای توسعه يافته با 
شدت بيشتری افزايش می دهد. در نتيجه حسابرسان ايرانی بايد تاش 
مضاعف تری به كار ببندند تا بتوانند اين ريسك حسابرسی مضاعف را 
پوشش دهند و اين موضوع می تواند به سياست قيمت گذاری متفاوت 
الزامات  اثر  ديگر،  عبارت  به  شود.  منجر  ايران  حسابرسان  توسط 
ارزش های منصفانه استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی بر روی 
حق الزحمه حسابرسی حسابرسان ايرانی می تواند بيشتر از آنچه باشد 
كه پژوهش های مرور شده در كشورهای توسعه يافته مستند كرده اند. 

 3- عدم فعاليت مؤسسات حسابرسی بين المللی در ايران
ايران  در  اسامی   انقاب  از  قبل  حسابرسی  بين المللی  مؤسسات 
اين مؤسسات نقش  پژوهش رودكی )2008(  فعاليت داشتند. طبق 
خوبی در انتقال دانش و تجربه حسابداری و حسابرسی در ايران بازی 
كرده اند. بعد از انقاب اسامی، فعاليت اين مؤسسات بين المللی در 
ايران ممنوع شد. در بسياری از كشورها چهار مؤسسه حسابرسی بزرگ 
)ارنست و يانگ)14(، كی پی ام جی)15(، دی ليت)16( و پرايس واتر هاوس 
كوپرز)17(( حدود 80 درصد از بازار حسابرسی را در اختيار خود دارند. 
گزارشگری  بين المللی  استانداردهای  می خواهند  كه  كشورهايی  لذا، 
مالی را برای اولين بار قبول كنند، با كمك اين مؤسسات با مشكل 
قابل توجهی در امر حسابرسی و به كارگيری رو به رو نخواهند شد، زيرا 
بين المللی  استانداردهای  با  ارتباط  در  مناسب  تجربه  مؤسسات  اين 
گزارشگری مالی را در ساير كشورها )بويژه كشورهای اروپايی كه از 
سال 2005 اين استانداردها را بصورت اجباری به كار گرفته اند( كسب 
كرده اند. به عبارت ديگر، مؤسسات حسابرسی بين المللی می توانند با 
آموزش مناسب كاركنان حسابرسی خود در كشورهايی كه می خواهند 
بين المللی  استانداردهای  به كارگيری  و  پذيرش  به  بار  اولين  برای 
گزارشگری مالی اقدام كنند، تجربه حسابرسی خود در ساير كشورها بر 

اساس اين استانداردها را به راحتی منتقل كنند. 
جابجايی  با  می توانند  بين المللی  حسابرسی  مؤسسات  همچنين، 
بعضی از كاركنان خود به ويژه كاركنان حسابرسی در سطح مديرفنی 
و سرپرست از كشورهايی كه در حال اجرای استانداردهای بين المللی 
گزارشگری مالی هستند تا حد زيادی ريسك عدم كشف حسابرسی 
حسابرسی  مؤسسات  شرايطی  چنين  در  بنابراين،  دهند.  كاهش  را 
مضاعفی  حسابرسی  تاش  تا  نباشد  نياز  است  ممكن  بين المللی 
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برای رسيدگی به صورت های مالی براساس استانداردهای بين المللی 
گزارشگری مالی در كشورهايی به كار ببندند كه تازه اين استانداردها 
ايران اين مؤسسات حسابرسی بين المللی  اما چون در  را پذيرفته اند 
مالی  صورت های  حسابرسی  تجربه  انتقال  امكان  نمی كنند،  فعاليت 
بر اساس استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی در ساير كشورها 
با  مقايسه  در  ايران  در  بنابراين، حسابرسان  ندارد.  وجود  ايران  برای 
مؤسسات بين المللی حسابرسی بايد تاش مضاعف تری را به كار ببندند 
)زمان بيشتری را صرف كنند( تا بتوانند ريسك حسابرسی را كاهش 
قيمت گذاری  سياست  بر  متفاوتی  تاثير  می تواند  موضوع  اين  دهند. 
هنگام  در  ايران  حسابرسی  مؤسسات  توسط  حسابرسی  حق الزحمه 
با  مقايسه  در  مالی  گزارشگری  بين المللی  استانداردهای  پذيرش 
مؤسسات بين المللی حسابرسی در ساير كشورها داشته باشد. به عبارت 
ديگر، در نبود فعاليت مؤسسات بين المللی حسابرسی، تاثير پذيرش 
استانداردهای مذكور بر روی حق الزحمه حسابرسی در ايران می تواند 

باالتر از ساير كشورها باشد. 

نتیجه گیری و  خالصه 
تاكنون، بيشتر كشورها استانداردهای بين المللی  از سال 2005، 
گزارشگری مالی را پذيرفته و به كار گرفته اند. عاوه بر هدف افزايش 
اقتصادی  پيامدهای  مالی،  گزارشگری  مقايسه  قابليت  و  كيفيت 
و  پذيرش  اما  است.  متصور  استانداردها  اين  برای  فراوانی  مثبت 
همراه  به  می تواند  نيز  هزينه هايی  استانداردها،  اين  به كارگيری 
اين  اجرای  و  پذيرش  مشهود،  هزينه های  جمله  از  باشد.  داشته 
رغم  به  باشد.  حسابرسی  حق الزحمه  افزايش  می تواند  استانداردها، 
تصميم گير  نهادهای  كار  دستور  در  استانداردها  اين  پذيرش  اينكه 
ايرانی قرار گرفته است، ولی شواهد نظری و تجربی كافی در مورد 
آثار احتمالی پذيرش اين استانداردها در ايران وجود ندارد. يافته های 
پژوهشگران در ساير كشورها )كشورهای اروپائی( در مورد اثر پذيرش 
بر روی ريسك  مالی  بين المللی گزارشگری  استانداردهای  اجرای  و 
محيطی  خاص  شرايط  گرفتن  نظر  در  با  حسابرسی  حق الزحمه  و 
بنابراين،  باشد.  نمی تواند  ايران  به  تعميم  قابل  كامل  طور  به  ايران 
احتمالی  آثار  بررسی  دنبال  به  پژوهش  اين  كافی،  شواهد  نبود  در 
پذيرش استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی بر روی ريسك و 

حق الزحمه حسابرسی در ايران می باشد. 
بين المللی  استانداردهای  پذيرش  اثر  تبيين  برای  حاضر  پژوهش 
گزارشگری مالی بر روی ريسك عدم كشف حسابرسی چارچوب نظری 
بر  است.  كرده  طراحی  حسابداری  تجربی  و  نظری  شواهد  براساس 
گزارشگری  بين المللی  استانداردهای  مذكور،  نظری  اساس چارچوب 
مالی موجب افزايش قضاوت توسط مديريت صاحبكار می شود. چون 
براساس  آنها  اندازه گيری  هستند،  اصول  بر  مبتنی  استانداردها  اين 
ارزش های منصفانه است و پيچيدگی باالئی دارند. افزايش اختيار عمل 
مديريت در ارتباط با قضاوت، منجر به افزايش ريسك تحريف با اهميت 
افزايش ريسك عدم كشف حسابرسی  نهايت  و در  مالی  صورت های 
می شود. همچنين، چارچوب نظری مزبور نشان می دهد كه نبود دانش 
و آگاهی كافی حسابداران نسبت به اين استانداردها می تواند منجر به 
افزايش ريسك تحريف با اهميت صورت های مالی شده و نبود دانش و 
آگاهی حسابرسان نسبت به اين استانداردها می تواند منجر به افزايش 
كشف  عدم  ريسك  افزايش  با  گردد.  حسابرسی  كشف  عدم  ريسك 
حسابرسی به دليل پذيرش استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی 

حسابرسان مجبور به افزايش تاش حسابرسی )بكارگيری منابع بيشتر 
دادخواهی  ريسك  افزايش  از  منظور جلوگيری  به  توسط حسابرس( 
احتمالی عليه خود هستند. لذا حسابرسان با افزايش تاش حسابرسی، 

حق الزحمه بيشتری را از مشتريان خود مطالبه خواهند كرد. 
بين المللی  استانداردهای  پذيرش  گفت  می توان  خاصه،  طور  به 
نهايت  در  و  حسابرسی  ريسك  افزايش  موجب  مالی  گزارشگری 
شده  انجام  پژوهش  چند  يافته های  می شود.  حسابرسی  حق الزحمه 
در كشورهای توسعه يافته ای كه استانداردهای مذكور را پذيرفته اند 
نشان از افزايش حق الزحمه حسابرسی پس از پذيرش و به كارگيری 
اينكه  توجه  با  پژوهش ها  اين  يافته های  ولی  دارد.  استانداردها  اين 
شرايط محيطی ايران خاص و متفاوت از كشورهای توسعه يافته است 

به راحتی قابل تعميم به ايران نيست. 
لـذا پژوهـش حاضر به طور خاصه به تبيين و تشـريح اين شـرايط 
محيطـی خـاص )عـدم تقاضای مناسـب برای حسابرسـی بـا كيفيت، 

نبـود ريسـك دادخواهـی بـاال 
عليـه حسـابرس، در دسـترس 
بـه  مربـوط  اطاعـات  نبـودن 
عـدم  و  منصفانـه  ارزش هـای 
فعاليـت مؤسسـات حسابرسـی 
بين المللـی در ايـران( پرداخته 
است. نقش اين عوامل محيطی 
رابطـه  بررسـی  در  خـاص 
اسـتانداردهای  پذيـرش  بيـن 
مالـی  گزارشـگری  بين المللـی 
حسابرسـی  حق الزحمـه  و 
پيش بينـی  اسـت.  متفـاوت 
می شـود نبود تقاضای مناسـب 
بـرای حسابرسـی بـا كيفيت و 
نبـود ريسـك دادخواهـی بـاال 
عليه حسـابرس در ايـران، تاثير 
منفـی بـر رابطه مسـتقيم بين 
پذيـرش اسـتانداردهای مذكور 
حسابرسـی  حق الزحمـه  و 
عـدم  امـا،  باشـد.  داشـته 
فعاليـت مؤسسـات حسابرسـی 
در  و  ايـران  در  بين المللـی 

دسـترس نبـودن اطاعـات ارزش هـای منصفانه می توانـد تاثير مثبت 
بـر رابطـه مسـتقيم بيـن پذيـرش اسـتانداردهای گزارشـگری مالـی 
بين المللـی و  حق الزحمه حسابرسـی در ايران داشـته باشـد. می توان 
پيش بينـی كـرد كه حسابرسـان ايرانی برای جبران تاش حسابرسـی 
افزايـش يافتـه در سـال های اوليه پذيرش اسـتانداردهای گزارشـگری 
مالـی بين المللـی حداقـل 15 درصـد حق الزحمه مـازاد از صاحبكاران 

خـود مطالبـه كننـد. 
انتظار می رود اين پژوهش اطاعات مفيدی برای حرفه حسابداری 
و  حسابرسی  سازمان  رسمی ايران،  حسابداران  جامعه  حسابرسی،  و 
سازمان بورس و اوراق بهادار و پژوهشگران و دانشجويان حسابداری 
به كارگيری  از  قبل  نكته ضروری است كه  اين  به  توجه  فراهم كند. 
در  الزم  آمادگی  بايد  مالی  گزارشگری  بين المللی،  استانداردهای 
گزارشگری  در  موثر  عوامل  ساير  و  حسابرسان  و  حسابداران  ميان 

استانداردهاي بین المللي 
گزارشگري مالي قصد دارد، 

استفاده از ارزش هاي 
منصفانه را جایگزین بهاي 

تمام شده تاریخي کند. 
با افزایش در پیچیدگي 

حسابرسي ناشي از پذیرش 
استانداردهاي بین المللي 

گزارشگري مالي، 
حق الزحمه حسابرسي 

افزایش و با بهبود کیفیت 
گزارشگري مالي ناشي از 
پذیرش این استانداردها، 

حق الزحمه حسابرسي 
کاهش مي یابد. 
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حسابداران  جامعه  كه  می شود  پيشنهاد  شود.  ايجاد  شركت ها  مالی 
رسمی ايران با تهيه رهنمودی در مورد ريسك هايی كه حسابرسان در 
هنگام پذيرش و اجرای استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی با آن 
مواجه هستند گامی موثر در كاهش ريسك حسابرسی بردارد. پيشنهاد 
بهادار،  اوراق  و  استانداردها و سازمان بورس  می شود كميتيه تدوين 
شركت ها  برای  مذكور  استانداردهای  به  گذار  سال  برای  رهنمودی 
فراهم كنند. پژوهشگران بايد پژوهش در مورد آثار و پيامدهای پذيرش 
استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی را در اولويت پژوهشی خود 
قرار دهند و با انتقال تجربه از كشورهای ديگر، به آشنايی و آمادگی هر 
چه بهتر حرفه حسابداری و حسابرسی برای پذيرش اين استانداردها 

ياری رسانند. 
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