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مروری بر عوامل موثر بر تعیین 
حق الزحمه حسابرسي صورت های مالی

فاطمه تلخابی
دانشجوی دکتری حسابداری 
دانشگاه بین المللی آزاد کیش

رسول برادران حسن زاده
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 

واحد تبریز

مهسا قجر بیگی
دانشجوی دکتری حسابداری 
دانشگاه بین المللی آزاد کیش

مه مقد
افزايش  بازار حسابرسی،  با تشکيل جامعه حسابداران رسمی ايران، 
چشمگيری در تعداد مؤسسه های حسابرسی در بخش خصوصی تجربه 
کرده است که دارای مجوز برای انجام خدمات حسابرسی بوده اند. با رونق 
بازار خدمات حسابرسی در ايران، هر مؤسسه در راستای نفوذ بيشتر در 
بازار و يافتن و جذب مشتری، مبادرت به اعمال سياست های خود در بازار 
رقابتی کرده است. قيمت گذاری و رقابت بازار برای خدمات حسابرسی 
به شمار  سرمايه گذاران  و  محققان  قانون گذاران،  مهمی برای  موضوع  
طريق  از  حسابرسان  اقتصادی  منافع  زيرا  )سنايت)1(،1977(،  می رود 
حق الزحمه های حسابرسی و انعقاد قرارداد با صاحبکاران تأمين می شود 
)رحيميان و همکاران، 1389(.  از مناقشات اصلی حرفه حسابرسی در 
نرخ شکنی  و  نرخ حق الزحمه حسابرسی  تعيين حداقل  حال حاضر، 
برخی از مؤسسات حسابرسی است. اما از نظر حسابرسی به عنوان يک 
کاالی همگن و قيمت گذاری غيررقابتی آن، استقال و کيفيت خدمات 

حسابرسی را به خطر می اندازد )بزرگ اصل، 1388(.

به  ماهيت حسابرسی  که  کردند  مشاهده  نيکل)2()2005(  و   های 
از  کمتر  يا  بيشتر  زمان  و  هزينه  تحميل  به  اعتباری،  کااليی  منزله 
حد در حسابرسی می شود. از زمانی که سيمونيک يکي از مدل های 
اوليه قيمت گذاری خدمات حسابرسی را طراحی کرد که در بسياری 
و  )ليان  قرار گرفت  توجه  مورد  قيمت گذاری حسابرسی  از مطالعات 

ماهر)3(، 2005(.
 تحقيقات زيادی در رابطه با شناسايی و ارزيابی اين عوامل انجام 
شده و در اغلب اين مطالعات، عوامل توصيفی شامل، ريسک، حجم و 
پيچيدگی عمليات واحد مورد رسيدگی مورد توجه قرار گرفته است. 
و  بحث  زمينه حق الزحمه حسابرسی،  در  مستحکم  ادبيات  وجود  با 
بررسی کاملی درباره جزئيات آن، از جمله صرف ناشی از حق الزحمه به 
منزله معياری از کيفيت حسابرسی، محدوديت های حق الزحمه و ساير 

جنبه ها، انجام نگرفته است )رشيدی باغی،1393(.
در طول  هزينه حق الزحمه حسابرسی  رفتار  از  کاملی  شناسايی   
زمان به دست نيامده، درحاليکه بررسی رفتار حق الزحمه حسابرسی 

حق الزحمه حسابرسي
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در بلندمدت، بيانگر شناخت ما از بازار حسابرسی است )همان منبع(.
 با مقايسه حق الزحمه حسابرسی در کشور های مختلف می توان به 
اين نکته پی برد که حق الزحمه دريافتی از سوی حسابرسان در ايران 
قابل مقايسه با ساير کشورها و مخصوصا کشورهای پيشرفته نيست 

)امانی و دوانی، 1388(.

نظری پيشينه 
ندارند،  بازار  وضعيت  از  کاملی  شناخت  فروشندگان  هنگامی که 
نظريه اقتصادی، تغيير قيمت ها را پيش بينی می کند. تغيير قيمت ها 
در اقتصاد کان اهميت دارد، زيرا داليل زمان بر بودن اثر تغيير در 
سياست های پولی را توضيح می دهد )بال و مانکيو)4(،1994(.  بهادوری 
از  فاقد اطاعات کافی  فالکينگر)5(1990، نشان دادند فروشندگان  و 
بازار مبنای قيمت گذاری خود را بهای تمام شده قرار می دهند و آن را 
به صورت تدريجی و به ندرت اصاح می کنند. حسابرسان نيز شناخت 
کافی از واکنش صاحبکاران به تغييرات حق الزحمه حسابرسی ندارند، 
بنابراين آنها نيز مبنای خود را بهای تمام شده قرار می دهند و به تدريج 

اصاح می کنند )رشيدی باغی 1393(.
در ادبيات اقتصادی، هنگامی که مشاهده کيفيت امکان پذير نباشد، 
برای کيفيت در نظر می گيرند )شاپيرو)6(،1983(.  را معياری  قيمت 
حق الزحمه حسابرسی نيز معياری از کيفيت حسابرسی در نظر گرفته 
)کراسول)5(و همکاران،  می شود 

 .)1995
می رسد  منطقی  نظر  به   
مؤسسه های بزرگ حسابرسی که 
درخواست  بيشتری  حق الزحمه 
حسابرسی  کيفيت  می کنند، 
)رشيدی  باشد  باالتر  آنها 
داخلی  مطالعه   .)1393 باغی، 
حق الزحمه  افزايش  بيانگر  نيز 
افزايش  با  متناسب  حسابرسی 
است  حسابرسی  مؤسسه  اندازه 

)واعظ و همکاران، 2013(. 
افزايش  صاحبکاران،  چنانچه 
حق الزحمه حسابرسی را افزايش 
نظر  در  حسابرسی  کيفيت 
بگيرند ممکن است برای افزايش حق الزحمه مقاومت کمتری نسبت 
به آنچه انتظار می رود، نشان دهند و هنگامی که کاهش در حق الزحمه 
مناسب باشد، تقاضای صاحبکاران برای کاهش حق الزحمه، کمتر از 

حد انتظار خواهد بود )فرگوسن، لينوکس و تيلور)8(، 2005(. 
حق الزحمه  افزايش  برای  عاملی  می تواند  نيز  قوانين  در  تغيير 
حسابرسی مد نظر قرار گيرد. برای نمونه می توان به قانون ساربينز- 
آکسلی اشاره کرد، همچنين در وضعيت داخلی، گزارش کنترل های 
ساربينز  قانون  به  نسبت  کمتری  موضوعيت  که  برد  نام  را  داخلی 

-آکسلی دارد )باغی،1393(. 
حق الزحمه حسابرسی به صورت قرار داد بين حسابرس و صاحبکار، 
معموال  اين،  وجود  با  می شود.  تعيين  حسابرسی  کار  آغاز  از  پيش 
بند های "فرار " داخل قرارداد گنجانده می شود که به حسابرس اجازه 
را در وضعيت  اضافه کاری ها  دريافت هزينه  و  اضافی  کارهای  انجام 
غيرقابل مشاهده، از جمله وجود مشکل تداوم فعاليت يا عوامل موثر 

بر ريسک حسابرسی، می دهد. قراردادهای حسابرسی معموال مختص 
به رويدادهای غير مترقبه ای نيست که منجر به کاهش حق الزحمه 

حسابرسی می شوند. )پالمروس،1989(.  
حق الزحمه  افزايش  به  منجر  موارد،  ساير  و  قراردادی  توافق های 
واقعيت  به  را  قيمت گذاری  رقابتی،  بازارهای  می شود.  حسابرسی 
نزديکتر می کند و فروشندگان را به کاهش قيمت ها در طول زمان وادار 
می کند. از ديدگاه حسابرسان، اگر آنان زمان انجام کار را بيش از اندازه 
برآورد کنند، حق الزحمه های حسابرسی در دوره جاری باالتر است، اما 

در دوره های بعدی اصاح می شود )باغی،1394(. 
با  انتظارات عمومی را  رقابتی مي تواند  بازارهای  از  دو جنبه خاص 
محدوديت مواجه کند، جنبه اول بيانگر اين واقعيت است که حسابرسی 
صاحبکاران جديد، به تاش بيشتری برای کسب دانش کافی نسبت 
به همه ريسک های حسابرسی نيازمند است )واعظ و همکاران،2013(. 
جنبه ديگر، احتمال پيشنهاد قيمت پايين تر مؤسسه های حسابرسی 
حق الزحمه  بتوانند  آينده  در  تا  است  صاحبکاران  جذب  منظور  به 
حسابرسی را افزايش دهند )دی آنجلو،1981(. اين دوجنبه می تواند بر 

حق الزحمه حسابرسی تاثير گذار باشد.

تجربی پيشينه 
ارتباط  بررسی  به  پالمراس)1986(  انجام شده توسط  درتحقيقات 
قرارداد حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی و ساعات حسابرسی در 361 
شرکت پرداخت که صورت های مالی حسابرسی شده منتشر می کردند. 
نتيجه تحقيق، گويای اين مطلب بود که با بستن قرارداد های مقطوع، 
بيشتری  انگيزه های  و  می کنند  قبول  را  باالتری  ريسک  حسابرسان 
برای کارايی دارند. وانگ )2009(، در مقاله خود به بررسی حق الزحمه 
حسابرسی با تمرکز بر تخصص صنعتی در چين پرداخته است. نتايج 
آن نشان می دهد که چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی دارای تخصص 
در صنعت، حق الزحمه باالتری در مقايسه با حسابرسان غير متخصص 
دريافت می کنند. کاستر، فرانسيس، لويس و واکلر)9()2004(، به اين 
نتيجه رسيدند، هنگامی که صاحبکاران کوچک اند و قدرت چانه زنی 
هنگامی که  اما  است،  زياد  دارند، حق الزحمه های حسابرسی  کمتری 
صاحبکاران توانايی چانه زنی بيشتری دارند، اين حق الزحمه کمتر است 
و اين احتماال هنگامی است که صاحبکاران بزرگ اند و در حوزه تخصص 

حسابرس فعاليت می کنند.
تاثير ويژگی های مؤسسه های  بررسی  به  زارعی )1386(،  و  سجادی 
حسابرسی و صاحبکار بر حق الزحمه حسابرسی از ديدگاه شرکای مؤسسه 
حسابرسی پرداختند. نتايج نشان می دهد که تخصص صنعتی مؤسسه 
حسابرسی، کيفيت گزارش حسابرسی، ميزان دعاوی حقوقی صاحبکار و 
تنگنا های گزارش حسابرسی در تعيين حق الزحمه حسابرسی موثر است. 
همچنين نتايج نشان می دهد که شهرت مؤسسه حسابرسی، استقال 
حسابرسان مؤسسه حسابرسی و شهرت صاحبکار در تعيين حق الزحمه 
حسابرسی موثر نيستند. اندازه شرکت نمايانگر اهرم شرکت، برتری رقابتی 
شرکت، توانايی مديريت، کارايی اطاعات و در نهايت ريسک کلی شرکت 
است. در مورد اندازه شرکت، مؤسسه تحقيقاتی ايران اسکايف ميگويد: 
بزرگ دارای کنترل  "اندازه شرکت شمشيري دوبله است. شرکت های 
داخلی قوی، کار حسابرسی پيچيده تر ولی حق الزحمه باال برای حسابرسان 
هستند". ازطرفی ديگر، شرکت های کوچک حق الزحمه کم می پردازند 

ولی کارشان هم ساده تر است )سجادی و ابراهيمی ميمند، 1385(.
"برداشت  با عنوان  يگانه و وحيدی )1385(، در تحقيقی  حساس 

حق الزحمه حسابرسی 
به صورت قرارداد بین 
حسابرس و صاحبكار 
پیش از آغاز کار 
حسابرسی تعیین می شود
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حسابرسان ايرانی از ريسک ذاتی"، به اين نتيجه رسيدند که حسابرسان 
ايرانی نگرش مشابه، نسبت به متغير هايی داشته اند که در تحقيقات 
انجام شده در انگلستان و استراليا به عنوان ريسک ذاتی بيان شده است. 
ادبيات پژوهشی بيانگر اين امر است که ريسک شرکت صاحبکار روي 
اثر دارد. واعظ و  ميزان حق الزحمه دريافتی آنان از سوی حسابرسان 
همکاران)2013(، در پژوهشی به بررسی ارتباط بين کيفيت حسابرسی 
و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های بورسی پرداختند. نتايج پژوهش 
نشان داد که ارتباط بين معيار های کيفيت حسابرس )اندازه، تخصص، 
تداوم انتخاب مؤسسه حسابرسی( با حق الزحمه حسابرسی معنادار است. 
انتخاب  تداوم  افزايش  با  دادند  نشان  پژوهش خود  در  آنها  همچنين 

حسابرس، حق الزحمه حسابرسی نيز افزايش می يابد.
علوی، رباطی و يوسفی اصل )1391(، ارتباط بين جريان نقد آزاد 
ميزان سود  رشد،  فرصت های  به  توجه  با  را  و حق الزحمه حسابرسی 
تقسيمی و اهرم مالی، بررسی کردند. نتايج پژوهش نشان داد، حق الزحمه 
حسابرسی شرکت هايی که جريان نقد آزاد و فرصت های رشد آنها زياد 
اما  پايين،  آنها  آزاد  نقد  از شرکت هايی است که جريان  بيشتر  است، 
فرصت های رشد زيادی دارند. همچنين نتايج پژوهش آنها نشان داد، 
در شرکت های داراي جريان نقد آزاد و فرصت های رشد زياد، با افزايش 

ميزان بدهی ها، ميانگين حق الزحمه حسابرسی افزايش می يابد.

تحقيق اهميت  و  ضرورت 
درخور  و  سريع  تغييرات  حسابرسی  حرفه  اخير،  سال  بيست  در 
به  حسابرسی،  کار  بازار  در  مقررات  کاهش  است.  داشته  توجهی 
مؤسسات حسابرسی اجازه داد، بيشتر اهداف اقتصادی را دنبال کنند 
و در جستجوی رشد درآمد خود و کاهش هزينه ها در کار حسابرسی 
باشند )هيلی و پاليپو)10(،2003(. در چنين وضعيتی، حسابرسی موفق 
است که بتواند با توجه به ويژگی های واحد مورد رسيدگی، بهترين 
برآورد را از حق الزحمه خود داشته باشد تا ضمن حفظ کيفيت کار، 
حق الزحمه  تعيين  نحوه  درک  دهد.   انجام  هزينه  حداقل  با  را  آن 
حسابرسی هم برای حسابرسان، صاحبکاران و اشخاصی اهميت دارد 
که اين سياست گذاری را دنبال می کنند. قدر مسلم، تمام اعضای حرفه 
و حسابداران رسمی شاغل آگاهند که برای هر کاری طبق قاعده بايد 
برآوردی از ساعات کار مورد نياز رده های مختلف حسابرسی )بودجه( 
حسابرسی  کارکنان  از  رده  هر  حق الزحمه  نرخ  اعمال  با  و  تهيه  را 
)کمک حسابرس، حسابرس، حسابرس ارشد، سرپرست و مدير( مبلغ 

حق الزحمه پيشنهادی محاسبه شود )نيکبخت و تنانی، 1389(. 
با شناسايي عوامل موثر بر حق الزحمه دريافتي حسابرسي،  مي توان 
حرفه  اين  روي  پيش  مسائل  از  برخي  براي  مناسبي  سياست هاي 
تدوين کرد. با وجود پژوهش ها و تحقيقات متعدد در اين زمينه در 
بسياري از کشورها در داخل کشور، پژوهش هاي چنداني در اين راستا، 
مشاهده نمي شود. لذا اين تحقيق به دنبال آن است که عوامل موثر بر 
حق الزحمه حسابرسي را بررسي کرده و همچنين روشن کند که چه 

عناصري موجب تغيير در حق الزحمه حسابرس مستقل می گردد.

روش جمع آوری اطالعات
مهمترين روش های گرد آوری اطاعات در اين تحقيق، مطالعات 
و  مبانی نظری  زمينه  اطاعات در  براي گردآوری  است.  کتابخانه ای 
ادبيات تحقيق موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقاالت، کتاب های مورد 

نياز استفاده شده است.

 حق الزحمه حسابرسی)11(و متغير های اثر گذار 
حسابرسی حق الزحمه های  تعيين  در 

ارائه  بابت  است که  حق الزحمه حسابرسی شامل هر گونه وجهی 
يا مؤسسه  به حسابرس  قرارداد  يا  توافق  خدمات حسابرسی و طبق 
حسابرسی پرداخت می شود. درواقع بهای هر خدمت يا کاال، قيمتی 
است که مصرف کننده برای استفاده از آن حاضر به پرداخت است. اما 
در عمل اين فرمول در کشورهای فاقد اقتصاد رقابتی، کارايی نداشته و 

قيمت را با انحصارات يا حداقل مزد معيشتی تعيين می کند. 
اغلب محققان در مطالعه در زمينه حق الزحمه های حسابرسی، از 
الگوی تدوين شده سيمونيک )1980(، استفاده کرده اند. در اين الگو، 
از دو جز کار حسابرسی )P*Q( و زيان مورد انتظار )E)L، به عنوان 
عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی نام برده شده است.                                                               
                                                       AUDFEE=P*Q+E)L(                                )1( رابطه

که در اين رابطه AUDFEE، حق الزحمه حسابرسی، P حق الزحمه 
هر ساعت حسابرسی، Q کل ساعات کار حسابرسی و )E)L صرف 
ريسک ناشی از زيان مورد انتظار است. منظور از هزينه های کارکنان 
)P( و مقدار الزم )Q( برای کار حسابرسی است و زيان مورد انتظار 
شامل هزينه های دعاوی احتمالی، هزينه های شهرت و اعتبار و جرايم 
از اجرای حسابرسی است.)پور حيدری و گل  ناشی  قانونی احتمالی 

محمدی،1394(

حسابرسی خدمات  كنندگان  عرضه  به  مربوط  عوامل 
 نوع حسابرس

سازمان حسابرسی در ايران به عنوان مؤسسه حسابرسی دولتی به 
ارائه خدمات حرفه ای حسابرسی می پردازد و به نسبت ساير مؤسسات 
حسابرسی، از حجم صاحبکاران باالتری برخوردار است.  به عاوه، به 
واسطه ساختار دولتی و انتخاب قهری، اين سازمان در پذيرش کار و 
تعيين حق الزحمه خدمات حرفه ای از حاشيه ايمنی برخوردار است و 
توانسته در عرصه رقابت با ساير مؤسسات غير دولتی، جايگاه ويژه ای 
را به خود اختصاص دهد. بنابراين انتظار می رود اين سازمان، مانند 
چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی دنيا که به نسبت ساير رقبا در عرصه 
بين  المللی دارای صرفی در حق الزحمه خدمات حرفه ای هستند، در 
بازار خدمات حسابرسی در ايران به نسبت رقبا، حق الزحمه بيشتری 

دريافت نمايد )رجبی و محمد خشويی،1387(.

 نرخ شکنی)12(
فرآيند  واقع شامل  ادبيات حسابرسی، در  اصطاح نرخ شکنی در 
بوسيله  رقابتی  بازار  شرايط  تحت  حسابرسی  خدمات  قيمت گذاری 
در  حسابرسی  حق الزحمه  کاهش  به  منجر  که  است  حسابرسان 
از  کمتر  حسابرسی  حق الزحمه  )مبلغ  می شود،  اوليه  قراردادهای 

هزينه های انجام فرآيند حسابرسی است() دی آنجلو)13(،1981(. 
بازار رقابتی دنيای امروز به رغم فوايد و مزايای آن که برای مشتريان 
براي استفاده از محصوالت با کيفيت بهتر و قيمت پايين تر، پيامد های 
غير اخاقی زيادی نيز برای رقابت کنندگان عرضه کاال و خدمات در 

پی داشته است )رويايی و محمدی،1390(. 
در شرايط بازار کنونی، فرآيند جذب مشتريان جديد و حفظ مشتريان 
فعلی هزينه بر و وقت گير شده و چنين استنباط می شود که با يافتن 
مشتری جديد، مؤسسه حسابرسي، مايل است که او را برای سال ها حفظ 



92

کند تا از منافع ارائه خدمت به وی، هزينه های سنگين بازاريابی شرکت 
را جبران کند. پيامد غير اخاقی بازار رقابتی، مخدوش شدن استقال و 
صداقت و درستکاری در انجام خدمات حسابرسی است. اين صدمه ناشی 

از اعمال قيمت هاست. دو نوع انحراف در بازار امروز رايج است: 
1( قيمت گذاری خدمات حسابداری به ميزان کمتر از واقع، 

2( تخفيفات نسبت به تعرفه خدمات حسابرسی)همان منبع(.
پايين  قيمت گذاری  مالی، سياست  از مؤسسات خدمات  بسياری   
خدمات را به عنوان ابزار نفوذ در بازار قرار داده اند. اين منطقی نيست 
که شرکتی با اعمال اين سياست ها، تمايل به تحمل زيان ناشی از انجام 
خدمات داشته باشد، بلکه فرض عملی تر اين است که شرکت ها، هزينه 
انجام خدمات را برای بهای از دست دادن کيفيت آنها، پايين می آورند 

که متحمل زيان نشوند )همان منبع(. 
قابل  تخفيفات  مالی،  خدمات  بازار  قيمت های  انحراف  دوم  نوع 
توجهی است که نسبت به سطح استاندارد دستمزد ها داده می شود. 
رشد فزاينده اين کار نيز بر مبنای منطق حرفه ای قابل توجيه نيست 
و صداقت حرفه زير سئوال می رود )همان منبع(. از طرفی، چرخش 
اجباری حسابرسان، با ايجاد رقابت در بازار و افزايش تعداد مؤسسات 

رقيب، ممکن است باعث افزايش ريسک حسابرسی شود.

 رقابت در حسابرسی
فرآيند مديريت حق الزحمه حسابرسی، بوسيله مؤسسه های حسابرسی 
در محيط رقابتی ارائه خدمات حسابرسی برای جذب و نگهداری مشتری 
و غلبه بر ساير رقبا است. )اسماعيل زاده وترامشلو، 1391(. در تعريف 
)دريافت(  از  عبارت  حسابرسی،  حق الزحمه های  سر  بر  رقابت  ديگر، 
حق الزحمه کمتر به دليل جذب کار در بين مؤسسات حسابرسی و يا به 
عبارت ديگر، استفاده مديران شرکت ها از روش مناقصه برای اعطای کار 
به مؤسسات حسابرسی است)همان منبع(. برخی از حسابداران حرفه ای 
از اين نگران اند که رقابت و به خصوص رقابت بر سر قيمت در قراردادهای 

حرفه ای منجر به افت کيفيت شود. 
اگر چه تحقيقات از اين نگرانی ها حمايت چندانی نمی کند، اما اين 
نظريه نيز طرفداران زيادی دارد که فشار بودجه و محدوديت زمانی به 
طور متناوب منجر به بروز حسابرسی های پايين تر از استاندارد می شود. 
يک دليل وجود بودجه و زمان محدود، رقابت شديد بر سر قيمت است. 
اما اين چنين مطلبی به قدر کافی مستند و در نتيجه قابل دفاع نيست. 
اما ابهام در زمينه رقابت در حرفه حسابرسی کماکان بحث موجه و 
رايجی است و ويژگی های خاص حرفه حسابرسی به اين ابهامات دامن 

می زند. )رجبی، 1389(
 

 کیفیت حسابرسي در تعیین حق الزحمه حسابرسي
کيفيت حسابرسي، پديده اي چند بعدي و ذاتا غير قابل مشاهده بوده 
وداراي ويژگي مجردي نيست که بتوان با اندازه گيري آن عنوان کرد 
انجمن گزارش مالي  انجام گرفته داراي کيفيت است.  که حسابرسي 
انگلستان، چهار عوامل اصلي در بر دارنده کيفيت حسابرسي است را 
شامل: 1- فرهنگ مؤسسه حسابرسي، مهارت  ها  2- توانايي هاي کارکنان 
و کادر حسابرسی 3- اثر بخشي فرايند حسابرسي4- معتبر و مفيد بودن 
گزارش حسابرسي، بيان کرده است )مهرانی و جمشيدی ايوانکی،1390(. 
اشتباهات  و  نقص  که  مي دهد  نشان  گرفته  انجام  پژوهش هاي 
حسابرسي در دو حالت اتفاق مي افتد. زماني که اصول مورد پذيرش 
حسابداري از طرف حسابرسان رعايت نمي شود. زماني که حسابرس 

قادر به ارائه گزارش با کيفيت و در شرايط و موقعيت خاص نيست 
)همان منبع(. ارزيابي کيفيت حسابرسي براي سنجش مزايا و هزينه 
حسابرسي مهم تلقي مي شود. به عقيده هيات کيفيت حسابرسی، حرفه 
حسابرسی نتوانسته هم قدم با محيط خود گام بردارد که به سرعت 
در حال تغيير است. کيفيت، تعيين کننده عملکرد حسابرسی است و 
تابع عوامل متعددی از قبيل توانايی حسابرسی )شامل تجربه، قدرت 
تطبيق و کارايی فنی( و اجرای حرفه )شامل استقال، عينيت، مراقبت 
حرفه ای، تضاد منافع  و قضاوت( است )مجتهد زاده،1383(. )ويلنبرگ 
پيشنهادات  و  حسابرسي  کيفيت  بين  رابطه  بررسي  با   )1999 ،)14(

اوليه حسابرسي در مورد حق الزحمه پرداخته و نتيجه گيري مي کند که 
کيفيت خدمات حسابرسي تحت تاثير پذيرش حق الزحمه پيشنهادي 

حسابرس است.
 اسماعيل زاده مقری و ترامشلو )1391(، کيفيت حسابرسی را به 
اهميت  با  تحريفات  گزارش  و  کشف  در  حسابرسی  دستگاه  توانايی 

مربوط می دانند که اين تحريفات شامل:
الف( تحريفات با اهميت در برآورد های حسابداری،

ب( تحريفات با اهميت ناشی از عدم رعايت قوانين و مقررات،
ج( تحريفات با اهميت ناشی از به کارگيری نادرست رويه های حسابداری.

کيفيت خدمات حسابرسی در ايران، به ويژه در سال های اخير، در 
سطح قابل قبولی بوده است، ولی تا رسيدن به سطح مطلوب فاصله 

زيادی داريم که داليل آن به شرح زير بيان می شود:
دليل اول، جامعه استفاده کنندگان از اطاعات مالی است. برخی 
اين زمينه  فاقد آگاهی کافی در  از استفاده کنندگان اطاعات مالی 
هستند و خواسته های تعريف شده ای از حسابرس ندارند،  به استثنای 

حداقل هايی که در قانون آمده است.
دليل دوم، تنوع کارهای ارجاع شده به مؤسسه حسابرسی، موجب 
کاهش کيفيت می شود. در حال حاضر حسابرسان ايرانی به نوعی همه 
فن حريف هستند در نتيجه از تخصص آنها کاهش می يابد و باعث 

کاهش کيفيت کار حسابرسی می شود.
دليل سوم، نبود ارتباط موثر و فعال حرفه ای با جوامع بين المللی 
پيشرفته  مراجع  با  ما  کشور  حسابرسان  ارتباط  عبارتی،  به  است. 

حسابداری و حسابرسی بين المللی کم است. 
دليل چهارم، حسابخواهی است. اگر حساب خواهی از حسابرس هم 
مطرح شود کيفيت کار حسابرسی باالتر می رود. در جامعه ما، کمتر از 
حسابرس، حسابخواهی شده است، در نتيجه حسابرس با خيال آسوده 
بدون اينکه نگرانی زير سئوال رفتن را داشته باشد کار خود را انجام 

می دهد. )اسماعيل زاده مقری و ترامشلو،1391(.

تعیین   عامل تخصص در صنعت مؤسسه حسابرسی در 
حق الزحمه حسابرسی

پژوهش ها حاکی از آن است که تخصص صنعتی حسابرسان موجب 
می شود که آنها حق الزحمه بااليی را دريافت کنند )کراسول، 1995(. 
زمانی که سهم بازار يک صنعت به مقدار قابل ماحظه ای باالتر از ديگر 
رقبا باشد اين امر باعث می شود که حسابرسان متخصص در صنعت، 
خدمات متعدد را عرضه کنند بنابراين زمانی حق الزحمه حسابرسان 
متخصص باالتر خواهد رفت که سهم بازار يک صنعت خاص باالتر رود. 
حسابرسان متخصص معموال دانش موثق و معتبری در مورد  تخصص 
خاص دارند که آنها را در ارزشيابی بهتر ريسک و بررسی خطاهای 

مفهومی ياری می رساند )مای هيو)15(، 2003(.
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 شهرت مؤسسه حسابرسی در تعیین حق الزحمه حسابرسی
شهرت ساختاری چند بعدی دارد. در صورتی که مؤسسه حسابرسی 
دارای شهرت چند بعدی باشد اين امر نشانگر شهرت اين مؤسسه در 
انجام کار با کيفيت ارائه خدمات مورد تخصصی خود خواهد بود. مؤسسات 
حسابرسی که شهرت و آوازه ای با توسعه مهارت های صنعتی خود کسب 
به دست  با ديگر مؤسسات  بااليی در مقايسه  می کنند و مهارت های 
می آورند، انتظار حق الزحمه باالتری دارند. حسابرسان بزرگ از راه های 
مختلفی شهرت خود را افزايش می دهند زيرا اين موضوع حق الزحمه های 

حسابرسی باالتری نيز ايجاد می کند )مهرانی و جمشيدی، 1390(.

 طول دوره تصدی حسابرس)16(
حسابرسی  خدمات  مستقل  حسابرسان  که  است  سال هائی  تعداد 
صورت های مالی را به مشتريان ارائه و بطور مستمر با صاحبکار قرارداد 

حسابرسی منعقد می کنند )سيمون و فرانسيس)17(، 1988(. 
در تحقيقات انجام شده توسط کراسول و فرانسيس )1999(، دليل 
باالبودن حق الزحمه حسابرسی در سال اول را اصطاحا" هزينه های 
راه اندازی، مانند هزينه های شناخت حسابرس از صاحبکار و تشکيل 
پرونده های دائمی حسابرس می داند. به عبارت ديگر، در شرايط عادی 
عاوه  به  حسابرسی  هزينه های  شامل  حسابرسی  حق الزحمه  بازار، 
حق الزحمه  مبلغ  از  بيشتر  معموال  که  است  راه اندازی  هزينه های 
توسط  شده  انجام  تحقيق  در  همچنين  است.  رقابتی  شرايط  در 
و  حسابرس  انتخاب  تداوم  بين  که  مي دهد  نشان  )واعظ،1393(، 
حق الزحمه های حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تأييد 
شدن اين فرضيه به اين معناست که، تداوم انتخاب حسابرسان، باعث 
تمايل  حسابرسان  زيرا  می شود.  حسابرسی  حق الزحمه های  افزايش 
دارند زيان ناشی از هزينه های شناخت را از طريق افزايش قيمت گذاری 

باالتر خدمات حسابرسی جبران کنند )رويايی و محمدی،1390(

 عامل اندازه مؤسسه حسابرسي در تعیین حق الزحمه حسابرسي
نتايج تحقيقات قبلی )فرانسيس)18(،1980و سيمونيک)19(،1984( 
بر  که  است  متغيری  مهمترين  حسابرس،  اندازه  که  می دهد  نشان 
رابطه  دارای  حسابرس  اندازه  می گذارد.  تاثير  حسابرسی  حق الزحمه 

مثبت با حق الزحمه حسابرسی است.  
حسابرسی  مؤسسات  که  می کند  استدالل  آنجلو)20()1981(،  دی 
بزرگتر، خدمات حسابرسی با کيفيت باالتری ارائه می دهند. حسابرسان 
بررسی و رسيدگی اطاعات  برای  بيشتری  بزرگ، زمان  شرکت های 
حق الزحمه  می تواند  بزرگ  حسابرسی  مؤسسه  هر  و  می کند  صرف 
بازار)22( خود درخواست  تجاری)21( يا قدرت  نام  به خاطر  را  باالتری 
دليل  به  حسابرسي  بزرگ  مؤسسات  )باسيوديس)23(،2004(.  کنند 
کيفي  کنترل  و  ديده  آموزش  و  متبحر  حسابرسان  از  باال،  شهرت 
قوي تري برخوردارند. تحقيقات نشان داده است که هر چه مؤسسه 
حق الزحمه  باشد،  برخوردار  بيشتري  بزرگي  و  شهرت  از  حسابرسي 
بيشتري را از آن خود خواهد کرد )سجادی و ابراهيمی ميمند، 1385(.
حق الزحمه   که  پرداخت هاند  موضوع  اين  به  پژوهش ها  از  برخي   
پرداختي به مؤسسه حسابرسي بزرگ، بيشتر از حق الزحمه اي است 
که به مؤسسات حسابرسي کوچک پرداخت مي شود. زيرا، مؤسسات 
مؤسسات  با  مقايسه  در  را  بااليي  کيفيت  با  کار  بزرگ،  حسابرسي 
صاحب کاران  )کيست)24(،1992(.  مي دهند  ارائه  کوچک  حسابرسي 
بزرگ داراي امکانات و ثروت بااليي هستند و در هنگام ورشکستگي 

احتمال دارد بر عليه مؤسسه حسابرسي اقامه دعوا کنند. چنين ريسک 
بااليي سبب مي شود که مؤسسه هاي بزرگ حسابرسي، براي خنثي 
مطالبه  را  بيشتري  حسابرسي  حق الزحمه  باال،  مخاطرات  اثر  کردن 
کنند.  در بازار حسابرسي، مؤسسه هاي حسابرسي بزرگ رقابت کمتري 
را در مقايسه با مؤسسات کوچک احساس مي کنند. بنابراين، در چنين 
بازاري، آنها قادر هستند تا حق الزحمه بااليي را در حسابرسي از آن 

خود کنند )مهرانی و جمشيدی،1390(.

 اظهار نظر حسابرسی
حق الزحمه های  که  است  آن  از   حاکی  بنی مهد)1391(،  تحقيق 
مقبول  گزارش  صدور  با  داری  معنی  و  مثبت  رابطه  حسابرسی، 
حسابرسی دارد. به بيان ديگر، با افزايش حق الزحمه های حسابرسی، 
نبود  می يابد.  افزايش  نيز  حسابرسی  مقبول  گزارش  صدور  احتمال 
اين رابطه به معنای استقال حسابرس است و اينکه حق الزحمه های 
دريافتی توسط حسابرس تحت تاثير نوع اظهار نظر آنها قرار نمی گيرد 

)علوی طبری و همکاران،1390(

حسابرسی خدمات  متقاضيان  به  مربوط  عوامل 
 عامل اندازه  صاحبکار)25( در تعیین حق الزحمه حسابرسی

در تحقيقات قبلی )سيمونيک)26(،1980و فرانسيس)27(، 1984)28( 
بين  مستقيم  ارتباط  وجود  از  شواهدی   )1986 پالمروس)29(،  و 

حق الزحمه حسابرسی و اندازه صاحبکار گزارش شده است.
شرکت،  اندازه  می کنند  استدالل  همکاران)30(،2006(  و  )هی   
است. شرکت های  تعيين حق الزحمه حسابرسی  در  عامل  عمده ترين 
بزرگتر دارای مبادالت متنوع و مانده حساب های بيشتر بوده که با افزايش 
حجم معامات صاحبکار، حسابرسی آن به صرف زمان بيشتری براي 
بررسی و رسيدگی نياز دارد که باعث افزايش مبلغ حق الزحمه حسابرسی 
با  بزرگتر  از آن گذشته شرکت های  می شود )هارشينی)31(، 2008(.  
احتمال زياد در معرض ارزيابی و بررسی عمومی، از هزينه های کنندگی و 
سياسی باالئی برخوردار بوده که دارای ريسک باال برای حسابرسان است. 
در تحقيقات قبلی )کانه گم 2009(، از لگاريتم طبيعی جمع دارايی های 
رابطه  می رود  انتظار  و  می شود  استفاده  اندازه صاحبکار  برای  شرکت 
مثبتی بين اين متغير و ميزان حق الزحمه حسابرسی وجود داشته باشد.

عملیات شرکت مورد رسیدگی در تعیین   پیچیدگی)32( 
حق الزحمه حسابرسی

همکاران)34(،  و  چان  )سيمونيک)33(1980،  قبلی  تحقيقات  نتايج 
سطح  که  می دهد  نشان   )1994 همکاران)35(،  و  اوکيف   ،1993
تاثير  حسابرسی  حق الزحمه  بر  رسيدگی  مورد  شرکت  پيچيدگی 
می گذارد. با پيچيده تر شدن عمليات، زمان و رسيدگی بيشتری برای 
انجام کار حسابرسی الزم است. پيچيدگی شرکت مورد رسيدگی به 
حجم  و  شکل  شدن  پيچيده تر  و  متنوع تر  سازمانی  ساختار  معنای 
سطح  افزايش  به  پيچيدگی  اين  که  می رود  انتظار  است.  معامات 

حق الزحمه حسابرسی منجر شود )آل هارشينی)36(،2008(.

 پایان سال مالی)37()فصل شلوغی کار( صاحبکار
همکاران)38(2004،کارسلو)39( و  )چنی  تحقيقات  نتايج  براساس 
تعيين  بر  تجاری  واحدهای  مالی  پايان سال  تاريخ  و کاپان،1991( 
يک  در  که  شرايطی  در  مي گذارد.  اثر  حسابرسی  حق الزحمه  ميزان 
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کشور، پايان سال مالی اغلب شرکت ها در محدوده دوره زمانی خاص 
باشد و براساس قوانين، شرکت ها مجبور باشند که گزارش حسابرسی 
خدمات  برای  تقاضا  ناگزير  کنند،  خود  مالی  صورت های  ضميمه  را 
حسابرسی در آن دوره زمانی افزايش و احتمال افزايش در حق الزحمه 

حسابرسی فزونی می يابد )کارسلو و کاپان)40(، 1991(. 
در  کاری  تراکم  کاهش  براي  حسابرسان  می رود  انتظار  همچنين 
پايان سال، تمايل زيادی به انجام حسابرسی شرکت هايی داشته باشند 
که پايان سال مالی آنها مطابق با سال خورشيدی نباشد و برای اين 

منظور حق الزحمه کمتری را دريافت کنند.
در ايران با توجه به اينکه اکثر شرکت های بورس اوراق بهادار، دارای 
انتظار  است.  ماه  اسفند  پايان  ترازنامه،  تاريخ   به  مالی  صورت های  
حق الزحمه  از  مقطع  اين  در  شده  انجام  حسابرسی های  که  می رود 

باالتری نسبت به ساير مقاطع سال برخوردار باشد.

 متغیر تعامل بین پایان سال مالی و اندازه شرکت)41(
چنی و همکاران)42()2004( استدالل می کنند که مشتريان بزرگ، 
می گيرند،  قرار  ضمنی  حسابرسی  مورد  مالی  سال  طول  در  اغلب 
بنابراين ممکن است حجم کار در نزديک تاريخ ترازنامه )پايان سال 
مالی( نسبت به ساير شرکت ها پائين تر باشد در نتيجه باعث کاهش 
حق الزحمه گردد. لذا در تحقيقات، مانند تحقيقات کانه گم)43()2009( 
از متغير تعاملی بين پايان سال 
برای  شرکت  اندازه  و  مالی 
محاسبه حسابرسی های ضمنی 
مشتريان بزرگ استفاده می شود 
منفی  رابطه  می رود  انتظار  و 
حق الزحمه  و  متغير  اين  بين 

حسابرسی وجود داشته باشد.

حقوقی  دعاوی  عامل   
صاحبکار در تعیین حق الزحمه 

حسابرسی
دعاوی حقوقی صاحبکار عليه 
می تواند  حسابرسی  مؤسسه 
را  نظر  مورد  مؤسسه  اعتبار 
کيفيت  با  خدمات  ارائه  در 
دعاوی  ريسک  رابطه  بررسی  در  )گيجر،2006(.  بياندازد  باالبه خطر 
و حق الزحمه مؤسسات حسابرسی در انگلستان اشاره شده است که دو 
عامل محيط شروع دعاوی حقوقی و عموميت يافتن افشاي اطاعات 
در زمينه حق الزحمه حسابرسی مشوق پژوهش آنان بوده است. نتيجه 
اين پژوهش، حاکی از ان است که زمانی که مشتريان حسابرسی در 
انگلستان به بازار های تجاری آمريکا ارتباط دارند، مؤسسات حسابرسی 

حق الزحمه بااليی را دريافت می کنند )سی درامان)44(، 2002(.

 عامل بودجه زمانی در تعیین حق الزحمه حسابرسی
بودجه زمانی، حاصل جمع زمان برآورد شده برای هر مرحله از فرآيند 
حسابرسی است. برخی مزايای کاربردی بودجه زمانی به شرح زير است:

کارايی  ميزان  سنجش  حق الزحمه،  برآورد  برای  مبنايی  تأمين 
مراحل  از  يک  هر  پيشرفت  ميزان  تعيين  حسابرسی،  کارکنان 
براي  مناسب  محيط  خلق  حسابرسی،  سرپرستان  برای  رسيدگی 

انگيزش مثبت افراد )مهرانی،1379(. 
حق الزحمه کارکنان حسابرسی نيز بر مبنای ساعات کاری است که 
هر نفر روی پروژه خاص صرف می کنند. مجموع تعداد ساعات کاری 
که کارکنان مؤسسه حسابرسی روی پروژه حسابرسی صرف کرده اند 

مبنای محاسبه صورتحساب برای شرکت است )کاشانی پور، 1385(

 عامل شهرت و اعتبار شرکت صاحبکار
مانند  محسوس  دارايی های  ارزش  يعنی  حرفه ای  شهرت  حسن 
با  توافقات  فرانشيزها،  مشتريان،  فهرست  شرکت،  شهرت  محل، 
تأمين کنندگان، کيفيت کارکنان،...حسن شهرت حرفه ای را می توان 
عامل متمايز کننده شرکت جا افتاده و موفق را با شرکتی دانست که 

قرار است جا بيافتد و موفق شود.
 اقدام نهايی ايجاد نام و نشان عبارتند از:

 1( غالب شدن در بازار،
 2( افزايش وفاداری مشتريان، 

 3( افزايش نفوذ در موانع. تمام اين عوامل بر قيمت گذاری خدمات 
حسابرسی موثر است )مهرانی و جمشيدی،1390(. 

شهرت  تاثير   ،)2000 تی  )بی ای  توسط  شده  انجام  تحقيق  در 
صاحبکار بر فرآيند حسابرسی شرکت های مشهور در صنعت را بررسی 
کردند و به اين نتيجه رسيدند که حسابرسی آنها مستلزم صرف هزينه 

زمانی و مالی و کسب حق الزحمه بيشتر است.

 ریسک حسابرسی)45(
از  حسابرس  برآوردی  ريسک  براساس  حسابرسی  حق الزحمه 
صاحبکار، رقابت در بازار حسابرسی و مذاکره بين حسابرس و صاحبکار 
خطر  بايد  حسابرسی  برنامه ريزی  هنگام  حسابرس  می شود.  تعيين 
تحريف با اهميت )شامل ارزيابی صاحيت و شايستگی مديريت، جو 
اهميت(  با  افشای تحريف  و  قابليت های حساب ها  اخاقی سازمان،  
را شناسايی و برآورد کند. اين عوامل بر توانايی حسابرس در کشف 
تحريف با اهميت در صورت های مالی تاثير مي گذارد که برای مؤسسه 

حسابرسی ريسک عمده و شايان توجه محسوب می شود. 
معموال حسابرسان به منظور کاهش ريسک عدم کشف تحريف با 
اهميت، شواهد بيشتری جمع آوری می کنند که اين موضوع سبب 
افزايش هزينه حسابرسی می شود. اين هزينه افزايش يافته را می توان 
به صاحبکاران تحميل کرد که البته اين موضوع نيز از محدوديت های 
رقابت در بازار حسابرسی و قدرت چانه زنی بين حسابرس و صاحبکار 
تحقيقات  نتايج  همکاران،1394(.  و  يگانه  )حساس  می پذيرد  تاثير 
قبلی )سيتارامان و همکاران)46(، 2002، کانه گم)47(،2009( ريسک 
حق الزحمه  تعيين  در  ديگری  مهم  متغير  به عنوان  را  حسابرسی 
حسابرسی معرفی می نمايد. سيمونيک)1980( در اين باره می گويد 
با افزايش ريسک حسابرسی، حسابرسان حق الزحمه بيشتری مطالبه 

می کنند )کريشنان، پوزنر و سنگوپتا)48(،2012(. 
است.  پيچيده  بسيار  و ريسک  بين حق الزحمه حسابرسی  رابطه   
ريسک حسابرسی، احتمال خطريست که حسابرس از انجام حسابرسی 
نتايج   .)2008 )آل هارشينی)49(،  شود  زيان  متحمل  مشتری،   آن 
تحقيقات نشان می دهد که بين حق الزحمه حسابرسی و ريسک، رابطه 
مستقيم و معناداری وجود دارد )کنچل)50(،2007(. در تحقيقات، از 
اندازه گيری  برای  زيان، نسبت بدهی، نسبت جاری  متغيرهايی مثل 

ريسک استفاده می شود:

حق الزحمه حسابرسی 
براساس ریسک 
برآوردی حسابرس 
از صاحبكار، رقابت 
در بازار حسابرسی و 
مذاکره بین حسابرس و 
صاحبكار تعیین می شود
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زیان)51(
تحقيقات قبلی )جاب و همکاران)52(، 1996، سيتارامن و همکاران)53(، 
2002(  نشان می دهد که زيان ده بودن صاحبکار می تواند از عوامل مؤثر 

بر حق الزحمه حسابرسی باشد. 
سطح زيان صاحبکار ممکن است در حدی باشد که حسابرس در 
معرض ريسک ناشی از ناتوانی مالی صاحبکار قرار گيرد )سيمونيک)54(، 
1980(. بنابراين شرکت های زيان ده دارای ريسک حسابرسی باالتری 
اين  بر  می شود.  حسابرسی  حق الزحمه  افزايش  باعث  اين  و  بوده 
اساس، انتظار می رود بين اين متغير و حق الزحمه حسابرسی رابطه 

مستقيمی وجود داشته باشد.
نسبت بدهی)55(

اهرم مالی )نسبت بدهی(، نشان دهنده توان پرداخت بدهی بلند مدت 
صاحبکار بوده و از تقسيم جمع بدهی ها به جمع دارايی ها بدست می آيد.
 سيمونيک )1980(، استدالل می کند که ميزان اهرم مالی، ريسک 
ناتوانی مشتری را ارزيابی که امکان دارد حسابرس را در معرض زيان 
قرار دهد. نسبت باالی بدهی به دارايی، احتمال ورشکستگی شرکت 
را افزايش می دهد در نتيجه حسابرسان، نگران اين مسئله می شوند 
که صورت های مالی ممکن است نسبت به حالت عادی قابليت اتکای 
کمتری داشته باشند. زيرا نسبت باالی بدهی، ممکن است با ريسک 
مالی شرکت،  از عدم سامت  ناشی  و  بوده  ارتباط  در  باالی شرکت 
سوء مديريت يا تقلب باشد. همچنين می تواند منجر به مشکاتی در 
خصوص نقدينگی و تداوم فعاليت شرکت شود. در نتيجه حسابرسان 
با درجه  اين ريسک در شرکت های  دادن  برای کاهش  است  ممکن 
اهرمی باالتر، رسيدگی های بيشتری را انجام داده و اين منجر به افزايش 

حق الزحمه حسابرسی گردد. )اصانی،1380(
 نسبت جاری)56(

نسبت جاری، نشان دهنده  نقدينگی کوتاه مدت شرکت بوده و از 
تقسيم دارايی های جاری بر بدهی های جاری  بدست می آيد. اين نسبت 
متداول ترين ابزار برای اندازه گيری توان پرداخت بدهی های کوتاه مدت 
است. پايين بودن نسبت جاری با ريسک باالی شرکت در ارتباط است 
)اکبری،1385(.  می شود  حسابرسی  ريسک  سطح  افزايش  باعث  و 
مسئله نقدينگی، ريسک ناتوانی مشتری در ايفای تعهدات کوتاه مدت 
را ارزيابی می کند و ممکن است حسابرس را در معرض زيان قرار دهد. 
و  چنی   ،2002 نيمی)57(،   ،2009 گم،  )کانه  تحقيقات   
همکاران)58(،2004( نشان دادند که بين نسبت جاری و حق الزحمه 

حسابرسی، رابطه معکوس وجود دارد. 
مشخصه های  خود،  حق الزحمه های  تعيين  در  بايد  حسابرسان 
ريسک صاحبکار خود را در نظر گرفته و و ريسک های مربوط را از 
بايد  طريق حق الزحمه های باالتر جبران کنند. همچنين حسابرسان 
عاوه بر در نظر گرفتن ريسک صورت های مالی، ديد وسيعی نسبت 
پيش بينی  )آلن)59(، 2006(.  باشد  داشته  صاحبکار  تجاری  رفتار  به 
می شود نظام راهبری و ساز وکارهای آن به کاهش ريسک حسابرسی 
منجر می شود )حساس يگانه و معيری 1387(. در واقع نظام راهبری 
از حجم کار حسابرسی و ريسک آن می کاهد. بنابراين منطقی است که 
وجود ساز و کارهای راهبری از جمله کنترل های داخلی، باعث کاهش 

حق الزحمه های حسابرسی شود. )های و ديگران، 2008(
اگر در شرکتی، سرمايه گزاران در پی بهبود کنترل ها و ساز و کارهای 
راهبری باشند آن شرکت بايد با هيات مديره مستقل تری کار کنند زيرا 
اين مديران به دنبال حفظ منافع سهامداران هستند به دنبال حمايت 

برای حسابرسی های  بيشتر  تقاضای  نيز می روند پس  اعتبار خود  از 
مستقل، فراتر از حسابرسی های داخلی و با کيفيت بهتر انجام می گيرد 

)کوهن و هانو)60(،2000(.

 لگاریتم طبیعی ارزش دفتری مجموع دارایی ها بر تعیین 
حق الزحمه حسابرسی

و  گوناگون  پذيری های  خطر  با  بزرگ  شرکت های  که  آنجايی  از 
حسابرسی  می  کنند،  برخورد  خود  فعاليت  محيط  از  ناشی  زيادی 
واقع  در  انجام می شود.  بيشتری  با حق الزحمه  نيز  چنين شرکت هايی 
حق الزحمه های حسابرسی، با اندازه واحد مورد رسيدگی رابطه مثبت دارد.

حسابرسی حق الزحمه های  بر  راهبری  نظام  شاخص های   تاثير 
در تحقيقات انجام شده از سازوکارهای نظام راهبری به عنوان متغير 
مستقل و اثر گذار بر حق الزحمه های حسابرسی استفاده کرده اند که 

شامل متغير های زير است:

 اندازه هیات مدیره:
درخصوص ترکيب هيات مديره چهار ويژگی وجود دارد:  

1. هيات مديره بايد تنوع داشته باشد،
2. هيات مديره بايد به اندازه کافی بزرگ باشد تا کاردانی و صاحيت 

را به دست آورد،
3. هيات مديره بايد دارای تصدی باشد،

و  زاده  )مجتهد  باشند.  تجربه  با  بايد  مديره  هيات  اعضای   .4
همکاران،1387(.

 نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره به مدیرکل: 
اوليه  مسئوليت  و  هستند  مستقل  مديران  از  موظف  غير  اعضای 
مکمل،  ديدگاه  طبق  دارند.  عهده  به  را  مديريت  عملکرد  نظارت  بر 
مسئوليت های حرفه ای و قانونی اعضای حرفه ای هيات مديره با نياز 
آنان به ارتباط مستقيم با محيط داخلی ترکيب می شود و ممکن است 
باعث افزايش تقاضا برای حسابرسی مستقل گردد. چون آنان انتظار 

دارد اعتبار و شهرت آنان افزايش يابد )های و سايرين)61(، 2008(

 درصد مالکیت سهامدار عمده:
بر  است  ممکن  است  شرکت  فعاليت های  درگير  عمده  سهامدار 
کنترل های داخلی و فعاليت های شرکت کنترل داشته باشد بنابراين 
باعث کاهش حجم رسيدگی های حسابرسی و کاهش حق الزحمه های 
از سوی ديگر، هر سهامدار عمده غيرموظف  حسابرسی خواهد شد. 
به منظور  افزايش حسابرسی مستقل  برای  تاثير  اين  از  ممکن است 
جبران کمبودکنترل های وی بر ديگرتصميمات داخلی استفاده کند 

)رجبی و محمد خشويی،1387(.

 میزان سهام شناور آزاد:
از ساز و کارهای برون سازمانی،  نظارات سهامداران است که معيار 
سنجش آن ميزان سهام در دست سهامداران است سهامداران اقليت 
برای پوشش دادن به منافع خود در مقابل قدرت سهامدار عمده، از 
ابزار حسابرسی مستقل استفاده می کنند و به اين ترتيب می توان گفت 
و  )های  می شوند  مستقل  برای حسابرسی  تقاضا  افزايش  باعث  آنان 
ديگران، 2008(. نبود رابطه در اين زمينه نشان دهنده عدم تاثير گذاری 
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سهامداران خرد در سياست های کنترلی شرکت و نشانه عدم توسعه 
بازارهای سرمايه و زياد بودن سهم دولت در اقتصاد ايران است )علوی 

طبری و همکاران،1390(.

 درصد مالکیت نهاد های دولتی و شبه دولتی: 
و  عملياتی  انتظارات  بودن  مشخص  دليل  به  در  دولت  نقش 
هماهنگی های سياست های مالکيتی آن، نوعی بر فعاليت شرکت های 
که  است  آورده  فراهم  را  دولتی  نهاد های  و  دولت  سهامداری  با 
چنين  عمليات  پيچيدگی های  از  بتواند  کنترل  اين  می رود  انتظار 
کاهش  که  هست  احتمال  اين  بنابراين  بکاهد.  اقتصادی  واحد های 
در  کاهش  موجب  اقتصادی  واحد  هر  عملياتی  پيچيدگی های  در 
حق الزحمه های حسابرسی می شود )رجبی و محمدی خشويی،1387(.

 میزان افشای معامله با اشخاص وابسته و پرداخت به موقع 
سود سهام توسط شرکت:

 از ديگر سازوکارهای برون سازمانی است که شامل تدوين تصويب 
مفاد  براساس  قانونی  نظارت  است.  مناسب  نظارتی  قوانين  واستقرار 
قانون تجارت و در برخی موارد ساير قوانين وضع شده است. )حساس 
و  کافی  افشای  در صورت  می رود  انتظار  همکاران، 1385(.  و  يگانه 
موضوع  اين  تأييد  و  شرکت  توسط  تجارت  قانون  ماده 129  رعايت 
و  بپذيرد  را  بيشتری  پذيری  گزارش حسابرسی، حسابرس خطر  در 

حق الزحمه وی بشتر شود )علوی طبری و همکاران،1390(

 تعداد کارکنان:
رابطه مدير و کارگر در هر واحد اقتصادی، نمونه ای از رابطه کنندگی 
است. افزايش تعداد کارکنان واحد اقتصادی، به واسطه تاکيد بر رابطه 
کنندگی ميان سطوح پايين و سطوح باالی مديريت و افزايش حجم 
تقاضا  گسترش  موجب  می تواند  اقتصادی،  واحد  عمليات  پيچيدگی 
اين خدمات  افزايش حق الزحمه  نتيجتا   و  برای خدمات حسابرسی 

گردد.)محمدی خشويی،1386(

 اصلی و فرعی بودن:
از عواملی است که می تواند بر پيچيدگی رابطه کنندگی بيافزايد 
گستردگی شرکت در بخشی است که مديريت به عنوان کننده شرکت 
هنگامی که  يعنی  می نمايد.  ايفا  شرکت ها  ساير  در  را  مالک  نقش 
شرکت سهامدار چند واحد فرعی ديگر باشد و بر اساس استاندارد های 
ارائه صورت های  به  ملزم  مالی خود  بر صورت های  حسابداری عاوه 

مالی تلفيقی به همراه شرکت های وابسته نيز باشد )رجبی،1384(. 
عمليات  پيچيدگی  و  حجم  افزايش  می رود  انتظار  واسطه  بدين 
شرکت، به دليل شمول گزارشگری مالی تلفيقی، موجب افزايش در 

حق الزحمه خدمات حسابرسی گردد.

 نسبت کل بدهی ها به مجموع دارایی ها:
مورد  واحد  عمليات  پيچيدگی  و  کنندگی  رابطه  بدهی  نسبت 
مالکيت  حوزه  از  مخارج  تأمين  ميزان  طريق  از  را  رسيدگی 
رابطه  بر  تاکيد  علت  به  بدهی  نسبت  در  افزايش  می دهد.  نشان 
برای  تقاضا  احتماال  دهندگان  اعتبار  و  مديريت  ميان  کنندگی 
می دهد  افزايش  را  خدمات  اين  حق الزحمه  و  حسابرسی   خدمات 

)محمد خشويی،1386(.

حسابرسی حق الزحمه های  بر  مالکيت  ساختار  تاثير 
در تحقيق انجام شده توسط خدادادی و همکاران )1393(، تاثير 
ساختار مالکيت بر حق الزحمه های حسابرسی بررسی شده است. در 
اين تحقيق، از مالکيت نهادی، مالکيت مديريتی، مالکيت خانوادگی، 
مالکيت دولتی، به عنوان متغيرهای مؤثر بر حق الزحمه های حسابرسی 

استفاده شده است:

 مالکیت نهادی و حق الزحمه حسابرسی:
منظور از ساختار مالکيت، مشخص کردن بافت و ترکيب سهامداران 
يک شرکت است.صرف نظر از چارچوب قانونی، ساختار مالکيت شرکت ها 
نيز می تواند ايجاد و تدوين مدل حاکميت شرکتی را تحت تاثير قرار 
دهد. ساختار مالکيت داراي دو بعد تمرکز مالکيت و هويت سهامداران 
است. هويت سهامداران شامل مالکيت نهادی، مالکيت مديريتی، مالکيت 
دولتی و خانوادگی است و تمرکز مالکيت به حالتی اطاق می شود که 
ميزان قابل ماحظه ای از سهام شرکت به سهامداران عمده يا اکثريت 
تعلق داشته باشد )اعتمادی، 1388(. از سازو کارهای کنترل بيرونی موثر 
بر حاکميت شرکتی، ظهور سرمايه گذاران حقوقی يا مالکان سرمايه است.  
با توجه به فرضيه نظارت کارآمد، به دليل حجم ثروت سرمايه گذاری 
مديريت  فعال  به صورت  را  خود  سرمايه گذاری  احتماال  نهادها  شده، 
سرمايه گذارانی  نهادی،  سرمايه گذاران  نگرش  اين  اساس  بر  می کنند. 
متبحری هستند که از مزيت نسبی در جمع آوری و پردازش اطاعات 
برخوردارند. اين سهامداران در ده های اخير به يکی از مهم ترين اجزای 
بازاز سرمايه تبديل شده اند. به دليل سرمايه گذاری بلند مدت، سهامداران 
نهادی در شرکت تمايل زيادی به صرف منابع برای تاثير گذاری و نظارت 
در حوزه مديريتی دارند )فروغی و احمدی،1389(. وجود مالکيت نهادی، 
مديريت شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتار های 
فرصت طلبانه وا مدارد )مک کونل و سرواس)62(،1990(. عاوه بر اين، 
وجود مالکان نهادی در شرکت، منجر به گزارشگری مالی با کيفيت باالتر 
می شود. بنابراين از نتايج حضور مالکان نهادی در شرکت ها، ارائه اطاعات 
حسابداری با کيفيت باالتر است که در نتيجه آن، ريسک حسابرسی و به 
دنبال آن، حق الزحمه حسابرسی، کاهش خواهد يافت )مهرانی، قيومی و 

مرادی،1391(.

 مالکیت مدیریتی و حق الزحمه حسابرسی:
مالکيت مديريتی، درصد سهام در اختيار مديران داخلی شرکت تعريف 
می شود. سطح مالکيت مديريتی متفاوت است. اين تفاوت سطح می تواند 
معياری برای اندازه گيری تضاد منافع بين مدير و مالک مد نظر قرار گيرد 
)جنسن و مک لينگ)63(،1976(. براساس نظريه جنسن و مک لينگ 
)1976(، مالکيت مديريتی مساله کنندگی بين سهامداران و مديران را 
به دليل همسو کردن منافع مديران و سهامداران، کاهش خواهد داد. به 
نظر می رسد که اين موضوع انگيزه ای است که مديران را به سمت کنترل 
بهتر و رسيدن به عملکرد مناسبتر سوق می دهد. در تقسيم بندی ساختار 
سازمان ها، وجود مالکيت مديريتی باال، شکاف بين مالکيت و مديريت را 
کاهش داده و عدم تقارن اطاعاتی نيز نسبت به ساير سازمان ها پايين تر 
خواهد بود. به عاوه جنسن)1986( نشان داد مديرانی که در شرکت 
تحت مديريت خود سرمايه گذاری کرده اند، نسبت به ساير مديران، از 
تصميمات با ريسک باال اجتناب می کنند. بنابراين، کاهش عدم تقارن 
اطاعاتی و کاهش تصميمات با ريسک پايين، نياز هزينه های نظارتی 

)حق الزحمه حسابرسی( را کاهش می دهد.
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 مالکیت خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی:
شرکت های خانوادگی را می توان از جنبه های گوناگون تعريف کرد. 
عضويت اعضای خانواده در هيات مديره، درصد مالکيت سهام از سوی 
اعضای خانواده و کنتر ل يا نفوذ قابل ماحظه خانواده در شرکت، از 
عواملی هستند که شرکت های خانوادگی به کمک انها تعريف می شود 

)نمازی و محمدي، 1389(. 
در شرکت های خانوادگی، معموال اعضای خانواده نه تنها مالک شرکت، 
بلکه مدير نيز هستند. وجود مالکيت خانوادگی، ريسک تضاد منافع را 
افزايش می دهد )بن علی و لسيج،2012(. بنابراين، اين نگرانی وجود دارد 
که اعضای خانواده عضو هيات مديره برای حداکثر سازی سود خود، بر 

خاف منافع سهامداران ديگر عمل کنند )فاما و جنسن،1983(. 
اين تضاد منافع باعث افزايش هزينه نظارتی )حق الزحمه حسابرسی( 
خواهد شد، اما عده ای ديگر بر اين باورند که به دليل سهامدار بودن 
منافع  همسويی  آنها،  مديريتی  نقش  و  شرکت  در  خانواده  اعضای 
مديران و سهامداران وجود خواهد داشت که باعث کاهش عدم تقارن 

اطاعاتی و تضاد منافع بين مديران و مالکان می شود. 
انجام شده نشان می دهد که وجود مالکيت خانوادگی،   مطالعات 
افزايش  غيرعادی،  تعهدی  اقام  کاهش  سود،  کيفيت  افزايش  باعث 
ارزش شرکت )بن علی و لسيج)64(،2012، نمازی و محمدی،1389(. و 
همچنين به دنبال آن، کاهش ريسک و حق الزحمه حسابرسی خواهد 
شد. بنابراين با توجه به دو ديدگاه گفته شده، انتظار می رود که بين 
وجود  معناداری  ارتباط  خانوادگی،  مالکيت  و  حق الزحمه حسابرسی 

داشته باشد.

 مالکیت دولتی و حق الزحمه حسابرسی: 
تعريف  گونه  اين  را  دولتی  مالکيت   ،)2003( کونل  و مک  دنيس 
کردند: مالکيت دولتی نوع جالبی از تعدد سهامداران در عين تمرکز 
مالکيت است. در واقع نويسندگان بر اين باورند که شرکت های دولتی، 
عين  در  و  پراکنده اند  کشور  سراسر  در  که  دارند  بسياری  مالکان 
از ديد  است.  به دست دولت مردان متمرکز شده  آن  حال مديريت 
نويسندگان، اين سهامداران به دليل سهم اندک از شرکت و نداشتن 
انگيزه  هيچ  مستقيم،  طور  به  شرکت  نقدی  جريان های  در  منفعت 
ريسک  نوعی  به  نتيجه،  در  ندارند.  مديران  بر  نظارت  برای  شخصی 
اعتقاد ديگری  اما عده ای  افزايش خواهند داد،  را  شرکت های دولتی 
دارند و بر اين باورند که هزينه های نظارتی در شرکت های دولتی کمتر 
است. به دليل اينکه دولت مردان با انگيزه حسن شهرت، بر مديران 

نظارت کافی خواهند داشت و ديگر اينکه وجود مالکيت دولتی و نوعی 
سازو کار حمايت از سرمايه داران، به خصوص سرمايه داران اقليت است 

)بن علی و لسيج،2012(. 
بر اين اساس، مک و هيو، )1998(، در پژوهش خود به اين نتيجه 
براساس  مالکيت دولتی در شرکت ها،  از  رسيدند که وجود درصدی 
نظريه عامت دهی، باعث افزايش ارزش اين شرکت ها شده است. به 
واسطه ساختار دولتی اقتصاد ايران و همچنين نقشی که دولت به منزله 

سهامدار در بسياری از شرکت ها برعهده گرفته است.
انتظار می رود به دليل مشخص بودن انتظارات عملياتی و هماهنگی 
با  شرکت هايی  برفعاليت های  کنترل  نوعی  مالکيتی،  سياست های 
پيچيدگی های  از  بتواند  کنترل  اين  که  آيد  فراهم  دولت  سهامداری 
موجود در عمليات چنين واحدهای اقتصادی بکاهد. پس اين احتمال 
وجود دارد که کاهش در پيچيدگی عملياتی واحد اقتصادی و کاهش 
شود  حسابرسی  خدمات  حق الزحمه  کاهش  موجب  شرکت،  ريسک 
با  آن  انواع  و  مالکيت  ساختار  واقع  در  خشويی،1387(.  و  )رجبی 
تاثير گذاری بر شدت مسئله کنندگی، سطح حاکميت شرکتی و ريسک 

حسابرسی، بر حق الزحمه حسابرسی تاثير مي گذارد.

حسابرسی حق الزحمه های  بر  شركت  عمر  چرخه های  تاثير 
واحدهای  که  دريافتند  فرانسيس)1984(،   ،)1980( سيمونيک 
تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر ويژگی های متفاوتی دارند که 
بر ريسک کسب و کار و عملکرد آنان تاثيرگذار است. مراحل چرخه 
اندازه گيری معيار چند بعدی و گستره ريسک  عمر سازوکاری برای 
عنوان شاخص  به  برای حسابرسان  بايد  بنابراين  است.  کار  و  کسب 
احتمال خطر حسابرسی خاص صاحبکار مفيد واقع شود. در تحقيق 
انجام شده توسط )رحيميان و همکاران، 1389( به بررسی اثر چرخه 
عمر واحد تجاری بر قيمت گذاری خدمات حسابرسی پرداخته است. در 

اين تحقيق از سه مرحله چرخه عمر شرح داده شده است:

 مرحله رشد:
در اين مرحله واحد تجاری به صورت فعاالنه به دنبال جستجو و به 
کارگيری طرح های توسعه است و برای دست يافتن به مزايای بلند مدت 
به سرمايه بيشتر نياز دارد. پس در اين مرحله واحد های تجاری به انجام 
فعاليت های مالی برای دستيابی به سرمايه مورد نياز می پردازند. در اين 
مرحله، واحدهای تجاری ريسک کسب و کار باالتری دارند و همين 
عامل خطر حسابرسی را افزايش می دهد. هر گونه تغيرات غير منتظره 
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در صورت های مالی به احتمال زياد می تواند در نتيجه محيط بی ثبات 
و متغيری باشد که صاحبکار با آن رو به روست )چو)65(، 1997(.

بنابراين حسابرسان، ريسک باالتری را متحمل شده و برای حسابرسی 
صورت های مالی و اطاعات مربوط به صاحبکار در مرحله رشد، نياز به 
تاش بيشتری دارند و بايد حق الزحمه حسابرسی باالتری را مطالبه کنند.  
از سوی ديگر، به منظور جذب و حفظ صاحبکارانی که توان و فرصت 
رشد آتی باالتری دارند. حسابرسان ممکن است در اين مرحله راهبرد 

قيمت گذاری پايين تری اتخاذ کنند )رحيميان و همکاران، 1389(.

 مرحله بلوغ:
مراحل  ديگر  از  معموال کمتر  مرحله  اين  در  کار  و  ريسک کسب 
چرخه عمر است. با توجه به اينکه فروش واحد های تجاری به مرحله 

ثبات رسيده است. جريان وجه نقد عملياتی بيشتری خواهد داشت.
 شرکت ها در اين مرحله تغييرات فن آوری کمتری نسبت به مراحل 
ديگر خواهند داشت و محيط باثبات منجر به نتايح مالی می شود که از 
نتايج سال قبل انحراف چندانی نخواهد داشت )فرانسيس)66(،1984(. 
پس حسابرسان انتظارات معقولی از نتايح مالی اخير داشته و رويه های 
ريسک  بنابراين  باشد.  اجرا  قابل  موثری  به طور  می تواند  حسابرسی 
کسب وکار در اين مرحله از مراحل ديگر چرخه عمر کمتر خواهد بود و 
حسابرسان حق الز حمه های کمتر را درخواست خواهند داد )رحيميان 

و همکاران،1389(.

 مرحله افول: در اين مرحله، ريسک کسب و کار افزايش يافته 
و در اين مرحله واحد تجاری با افت ميزان فروش، فناوری جايگزين 
يا حتی منسوخ شدن محصوالت روبه رو می شود. عايدی واحد تحاری 
احتماال حداقل يا منفی بوده و بازده سرمايه گذاری معموال به خاطر 
فرصت های سرمايه گذاری، افت کلی بازار و زيان عمليات، پايين خواهد 
بود)جاگانتی، 1987(. تقاضا برای خدمات و محصوالت کاهش يافته و 
واحد های تجاری ناچار به خروج از صنعت خواهند بود )پاشلی،1990(. 
با نقدينگی کمتر مواجه خواهند بود و  در اين مرحله صاحبکاران 
ريسک حسابرسی هم افزايش يافته و افزايش حق الزحمه های حسابرسی 
را نيز در پی خواهد داشت. زيرا حسابرسان در برابر صاحبکاران دارای 
ريسک باالتر برای دستيابی به سطح اطمينان مشخص و کاهش ريسک 
دعاوی حقوقی، تاش بيشتری انجام ميدهند)جان استون،2000(. نتايج 
تحقيقات نشان می دهد که حق الزحمه های حسابرسی واحد های تجاری 
در مرحله افول نسبت به مرحله رشد و بلوغ به طور معناداری باالتر است.

از  استفاده  و  اطمينانی مدیریت   اثر بيش 
حسابرسی حق الزحمه های  بر  صنعت  متخصص  حسابرس 

مطالعه ادبيات موضوعی نشان می دهد شرکت های دارای مديران بيش 
اطمينان حق الزحمه حسابرسی کمتری پرداخت می کنند و اين موضوع 

به کاهش دامنه رسيدگی و تاش های حسابرسی منجر می شود. 
انتخاب حسابرس دخالت   هرچند مديران به صورت مستقيم در 
ندارند، اما پژوهش هاي اخيرا نيز نشان می دهد مديريت شرکت تاثير 

شايان توجهی بر انتخاب حسابرس دارد )کوهن و همکاران،2011(.
ارائه  کيفيت تری  با  حسابرسی  صنعت،  متخصص  حسابرسان 
می دهند. پژوهش های قبلی نيز نشان می دهند حسابرسان متخصص 
دارند  تحريف صاحبکاران  و  اشتباه  در کشف  بهتری  توانايی  صنعت 
)بدارد، بيگز،1991 به نقل از دوئلمن، هارويتز ، سان،2015(. بنابراين، 

متخصص  حسابرسان  از  اطمينان  بيش  مديران  استفاده  احتمال 
صنعت کمتر است، زيرا احتمال زيادي دارد که حسابرسان متخصص 
صنعت، رويه های حسابداری متهورانه صاحبکاران خود را کشف کنند. 
پرداخت  دليل  به  است  اطمينان ممکن  بيش  مديران  اين،  بر  عاوه 
حق الزحمه کمتر از حسابرسان غير متخصص استفاده کنند، زيرا نتايج 
پژوهش های قبلی نشان می دهد حق الزحمه حسابرسی، از مهمترين 
عواملی است که بر تصميمات انتخاب حسابرس توسط مديران تاثير 
می گذارد و حسابرسان غير متخصص نيزحق الزحمه کمتری مطالبه 

می کنند )دوئلمن، هارويتز، سان)67(،2015(. 
 مطالعه ادبيات موضوعی از يک سو نشان می دهد که حق الزحمه 
مستقل  حسابرس  انتخاب  بر  موثر  عوامل  مهمترين  از  حسابرسی، 
بيش  که  است  آن  بيانگر  نيز  ديگر،  سوی  از  و  می شود  محسوب 
حسابرسان  دارد.  تاثير  حسابرسی  حق الزحمه  بر  مديران  اطمينانی 
بيشتر  حق الزحمه  حسابرسان  ساير  با  مقايسه  در  صنعت  متخصص 
مطالبه می کنند )فانگ، گول،کريشنان)68(،2012(. از اين رو، می توان 
عنوان کرد مديران بيش اطمينان تمايل کمتری به استفاده از حسابرس 
متخصص صنعت دارند تا از اين طريق حق الزحمه کمتری نيز پرداخت 

کنند )دوئلمن، هارويتز، سان 2015(.

حسابرسی حق الزحمه  بر  شركت  مالياتی  ریسک  تاثير 
پيچيدگی هزينه ماليات و داشتن اختيار در برآورد برخی اقام تعهدی، 
سبب به وجود آمدن عدم تقارن اطاعات بين مديران و سهامداران 
و حسابرسان می شود که اين موضوع بر فرآيند کار حسابرسی تاثير 
می گذارد. از سويی در ادبيات مالی، پيچيدگی محاسبه هزينه ماليات 
بر عملکرد و تفسير های متفاوت از برخی شرايط و معافيت ها و قوانين 
و مقررات مختص به آن، از عوامل موثر بر تحريف صورت های مالی 
شناسايی شده است. بنابراين در گزارشگری مالياتی، محدوده قضاوت 
حرفه ای در باالترين درجه قرارداد و مدت زمان مهمی برای آن صرف 
می شود )پور حيدری و گل محمدی،1394(. اجتناب مالياتی به معنای 

کاهش شفافيت مالياتی تعبير می شود.

 روش های اندازه گیری اجتناب مالیاتی
1. نرخ موثر مالياتی مبتنی بر سود حسابداری: )هزينه ماليات بر 

عملکرد تقسيم بر سود قبل از ماليات(
2. نرخ موثر مالياتی نقدی: )ماليات بر عملکرد پرداختی تقسيم بر 

سود قبل از ماليات(
3. تفاوت کل سود حسابداری و سود مشمول ماليات: )سود مشمول 

ماليات منهای سود حسابداری(
)هزينه  ماليات:  و سود مشمول  موقت سود حسابداری  تفاوت   .4

ماليات معوق تقسيم بر نرخ قانونی ماليات بر عملکرد(
5. نرخ نهايی ماليات: )ارزش فعلی ماليات بر مبنای هر واحد افزايش 

در سود حسابداری(
ديرنگ، هانلن و ميدو)69()2008(، طی پژوهشی اجتناب مالياتی )نه 
فرار مالياتی( شرکت ها را در بلند مدت سنجيد. آنها اجتناب مالياتی را 
توانايی شرکت برای پرداخت مبلغ ماليات کمتر در بلند مدت معرفی 
کردند و اين اندازه گيری را نرخ موثر مالياتی بلند مدت ناميدند. ضمن 
اينکه در ابتدای پژوهش بر نکته مهم تکيه کردند که اجتناب مالياتی 
)نرخ موثر مالياتی کم(، لزوما  به معنای اعمال نادرست نيست، زيرا 
موارد زيادی در قانون وجود دارد که به شرکت ها اجازه می دهد يا آنها 
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را تشويق می کند ماليات خود را کاهش دهند. افزون بر اين در عمل، 
به خصوص در معامات پيچيده، موارد مبهمی وجود دارد.

 مدل های اندازه گیری نرخ موثر مالیاتی
/ جريان  ماليات(  – هزينه  )ماليات معوق   = مالياتی  موثر  نرخ   .1

نقدی عملياتی
2. نرخ موثر مالياتی = )ماليات معوق  هزينه ماليات(/ سود قبل از 

ماليات و بهره
3. نرخ موثر مالياتی = هزينه ماليات / سود قبل از بهره و ماليات

4. نرخ موثر مالياتی= ماليات پرداختی طی n سال / سود قبل از 
ماليات طی n سال

با در نظر گرفتن فرآيند زمانی وصول ماليات و وضعيت اقتصادی و 
تجاری در ايران و همچنين يکسان بودن گزارشگری مالی و مالياتی، 
در تحقيق انجام شده توسط )پورحيدری و گل محمدی،1394(، از 
مدل 4 برای اندازه گيری نرخ موثر  مالياتی استفاده شده است. اين 
روش توسط ديرنگ و همکاران)2008(، برای وضعيت مالياتی در بلند 
مدت به کار می رود. تحقيقات نشان می دهد هر چه وضعيت مالياتی 
شرکت ها از ريسک بيشتری برخوردار باشد، حسابرسان برای پوشش 

اين ريسک حق الزحمه بيشتری مطالبه می کنند.
بر اساس نتايج به دست آمده از تحقيقات و شناسايی تاثير عوامل 
مختلف بر حق الزحمه های حسابرسی و گزارشگری مالی، اگر مؤسسه 
حسابرسی کاری را باقيمت پايين تر از ساير مؤسسات حسابرسی يا کار 
مشابه قبلی خود انجام می دهند، داليل خود را از قبيل اينکه گزارش 
حسابرسی وی بر مبنای صرف وقت و نيروی کار متخصص کافی و با 
رعايت عناصر کنترل کيفيت صادر خواهد شد، به طور مشروح توضيح 
را  ارائه شده وی  را که ممکن است کيفيت خدمات  داده و مواردی 
مورد ترديد قرار دهد و يا آن را مخدوش سازد، به روشنی بيان کرده 
و نظارت های به کار رفته توسط مؤسسه خود را اعام نمايد. همچنين 
بايد شرايطی ايجاد شود  تا شرکت هايی که برای دريافت خدمات مالی 
خود به مؤسسات حسابرسی مراجعه می کنند بيشتر به کيفيت خدمات 
توجه نمايد تا به هزينه و همچنين مؤسسات در بررسی های خود به 

رعايت ويژگی های کيفی اطاعات حسابداری دقت کنند. 
پس بهتر است مؤسساتی که عاوه بر ارائه گزارش های حسابرسی، 
ويژگی های  رعايت  بر  را  توجه الزم  می دهند  ارائه  نيز  مالی  خدمات 
کيفی اطاعات حسابداری داشته باشند. در اين صورت است که در 

نهايت کيفيت گزارشگری مالی ارتقا می يابد.

پژوهش پيشنهادی  مدل 
موثر  عـوامل  نظـری،  ادبيـات  کـمک  به  حــاضر،  پژوهــش  در 
مطالعات  اساس  بر  شده اند.  تعيين  حسابرسی  حق الزحمه های  بر 
خدمات  قيمت گذاری  بر  اثر گذار  و  مهم  عوامل  برروی  شده  انجام 
و  )رينولدز  توسط  که  تحقيقی  در  شده  ارائه  مدل  حسابرسی، 
پيکونی)70(،2012(، انجام شده است، پيشنهاد می گردد. با استفاده از 
مدل رگرسيون حق الزحمه حسابرسی، پس مانده اين مدل به عنوان 
پس  می گردد.  اندازه گيری  توضيح،  غيرقابل  حسابرسی  حق الزحمه 
مانده يا باقيمانده رگرسيون لگاريتم طبيعی حق الزحمه حسابرسی بر 
اساس مجموعه ای از عوامل، از قبيل لگاريتم کل دارايی ها محاسبه 
 می گردد. هر چه اين عدد بزرگتر باشد کيفيت اطاعات حسابداری 

کمتر است.

 

Ln)AUdIT FEE( i,t = لگاريتم طبيعی حق الزحمه حسابرسی
BIG i,t = اندازه حسابرس را می سنجد به اين صورت که اگر حسابرس 
سازمان حسابرسی و يا مؤسسه حسابرسی راهبرد مفيد باشد مقدار 1 

ودر غير اين صورت مقدار صفر می پذيرد.
Ln)ASSETS( i,t = لگاريتم طبيعی کل دارايی ها،

FGN i,t = نسبت فروش صادراتی به کل فروش،
INV i,t = نسبت موجودی کاال به کل دارايی ها،

REC i,t = نسبت حساب های دريافتنی به کل فروش،
CR i,t = نسبت جاری که برابر است با دارايی های جاری بر بدهی های جاری،

BTM i,t = نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تقسيم بر ارزش 
بازار حقوق صاحبان سهام،

LEV i,t = اهرم مالی برابر است با مجموع بدهی های کوتاه مدت و 
بلند مدت تقسيم بر کل دارايی ها،

EMPLS i,t = جذر تعداد کارکنان شرکت،
MERGER i,t = اگر شرکت اصلی باشد يعنی دارای صورت های مالی 

تلفيقی باشد مقدار 1 وگرنه، صفر را می پذيرد.
ROA i,t = بازده دارايی ها يا سود عملياتی پس از استهاک تقسيم 

بر کل دارايی ها،
LOSS i,t = اگر شرکت متحمل زيان شود مقدار آن 1 و در غير اين 

صورت مقدار آن صفر خواهد بود.
اگر  ايران  استانداردهاي حسابرسي  به  توجه  با   =  AUDOPIN i,t
حسابرس مستقل و بازرس قانوني اظهار نظر حسابرسي مقبول اعم از 
استاندارد و همراه با عبارت و بند توضيحي تعديل شده ارائه نمايد عدد 
1 به آن اختصاص داده خواهد شد و در غير اين صورت عدد صفر به 

آن اختصاص داده خواهد شد.
CLIENT i,t = تعداد سال هايی است که شرکت مشتری حسابرس 

فعلی خود است.
LITRISK i,t = امتياز افشاء در ايران )شفافيت شرکت( که مبنا آخر 

هر سال است.
 εi,t = پس مانده مدل مذکور که همان حق الزحمه حسابرسی غيرقابل 

توضيح را نشان می دهد. 
 FGNi,t، Ln)ASSETS(i,t،INVi,t، RECi,t، CRi,t، BTMi,t
حسابرسی  پيچيدگی  شاخص های   ،EMPLSi,t، MERGER i,t
را  ذاتی  ROAi,t، LOSS i,t متغيرهايی هستند که خطر  هستند. 
بيشتر حسابرسی می شود. کار  به  منجر  احتماالً  و  افزايش می دهند 

CLIENT i,t را برای کنترل اهميت مشتريان شرکت حسابرسی به 
حساب می آورند.

تحقيق پيشنهادات  و  نتایج 
است.  حسابرسي  حق الزحمه  بر  مؤثر  اصلي  عوامل  از  1(کيفيت 
پيشنهاد مي شود جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان بورس اوراق 
بهادار تهران با ارتقاي ابزارها و به کارگيري منابع قوي تر، براي ارزيابي 
بهتر کيفيت حسابرسي مستقل اقدام و پس از ارزيابي به عمل آمده، 
کيفيت حسابرسي  افزون  روز  ارتقاي  براي  سياست هايي  و  راهکارها 

مستقل ارائه شود.
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2( کيفيت حسابرسی مؤسسه هاي داراي تخصص در صنعت، بيشتر 
از ساير مؤسسه هاي حسابرسي است. پيشنهاد مي شود که مؤسسه هاي 
حسابرسي بر اساس ماک هاي علمي از لحاظ تخصص صنعتي  دسته 
بندي شوند و هر مؤسسه حسابرسي در صنعت تخصص خود فعاليت 
کند. در اين صورت با ارائه اطاعات دقيق تر و مفيد تر جريان حسابرسي 
به فعاليتي کارا و اثربخش تر تبديل خواهد شد. مؤسسات حسابرسي 
ديگر  با  خارجي  و  داخلي  پروژه هاي  در  مي توانند  کشور  داخل 
مؤسسه هاي حسابرسي موفق خارجي همکاري کرده و از اين طريق 
تجارب و مهارت هاي جديدي را از فعاليت هاي موفقيت آميز آنها کسب 
کنند. مؤسسات حسابرسي بايد بتوانند با آموزش هاي الزم در صنعت 
خاص مهارت هاي خود را باال برده تا بتوانند با کارايي و اثربخشي بااليي 

فعاليت هاي حسابرسي خود را در صنعت مورد نظر ارتقاء دهند.
4( در بسياري از کشورها، اطاعات مربوط به خدمات حسابرسي 
افشا مي شود. اما، در ايران به دليل حساسيت هاي زياد الزام و قانوني 
نيست.  افشاي اطاعات حق الزحمه خدمات حسابرسي در کار  براي 

پيشنهاد مي شود با اتخاذ قوانين مناسب اين اطاعات افشا شود.
5( با شروع سرمايه گذاري شرکت هاي بين المللي در ايران، نياز به ارايه 
گزارش حسابرسي به زبان هاي بين المللي و نيز ارايه گزارش حسابرسي 
با توجه به قوانين کشورهاي ذي نفع احساس مي شود. بنابراين، مؤسسات 
ارايه  براي  حسابرسان  آموزش  فکر  به  بايد  اکنون  هم  از  حسابرسي 

گزارش هاي حسابرسي متناسب با شرايط جديد باشند.
ميزان  تعيين  بر  آن  اعضاي  و  رسمی ايران  حسابداران  جامعه   )6
حق الزحمه ها و نحوه محاسبه آن نظارت داشته باشند تا ضمن مشخص 
برای  حداقل هايی  حق الزحمه،  تعيين  برای  ثابت  معيارهای  کردن 
محاسبه و تعيين مبلغ قرارداد در نظر گرفته شود. همچنين،کار گروه 
کنترل کيفيت، نحوه نرخ گذاری و نرخ قرارداد ها را نيز در هنگام مراجعه 
به مؤسسات )و شاغان انفرادی( بررسی کند و در مواردی که نرخ ها 
را بررسی کنند. کار گروه  پايين است حتما پرونده ها  به طور فاحشی 
کنترل کيفيت،  فقط به پرونده های بزرگ توجه نکند و پرونده های 
کوچک را حداقل در سطح اثبات تشکيل پرونده های جاری و دائمی و 

وجود داشتن رسيدگی ها و کاربرگ ها بررسی کنند. 
به هر حال، کار فرهنگي و ترويجي الزم است که از سوي جامعه 
حسابداران رسمي ايران، براي بهره مندي صاحب کاران در سامت مالي 
را  خدماتي  پولي  ارزش  جامعه،  و  آيد  عمل  به  کار  و  کسب  محيط 
پرداخت کند که حسابرسان به لحاظ مسئوليت هاي روزافزون اجتماعي 

به عهده مي گيرند.
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