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Abstract
This study examines the audit committee characteristics' effect on financial restatements.
These characteristics include independence, size and expertise of its members. For
investigations of this topic, a sample of 136 companies (544 observations) listed in the Tehran
stock exchange during the years 1391 to 1394 and their data were analyzed. To test the
hypothesis logit model (logistic regression) was used. The results showed that, there is a
significant negative relationship between independence and expertise of the audit committee
members with financial restatements, while the relationship between audit committee size and
financial restatements is not significant. In summary, the evidence showed that Audit
Committee characteristics' affect restatements and audit Committee can strengthen the
company's internal control structure, board monitoring responsibility and effectiveness of
independent auditors will increase by reducing the likelihood of misstatement.
Key words: Audit Committee Characteristics, Audit Committee, Internal Control,
Restatement.
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چکیده 
هدف اين پژوهش بررسی تأثير ويژگیهای کميتۀ حسابرسی بر تجديد ارائۀ صورتهای مالی است .اين ويژگیها
شامل استقالل ،اندازه و تخصص اعضای کميتۀ حسابرسی است .برای بررسی تجربی اين موضوع نمونهای متشکل از
 926شرکت ( 455مشاهده) پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و دادههای آنها طی سالهای  9219تا
 9215تحليل شد .برای آزمون فرضيهها از الگوی الجيت (رگرسيون لجستيک) استفاده شده است .يافتهها نشان میدهد
بين استقالل و تخصص اعضای کميتۀ حسابرسی با تجديد ارائه رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد ،در حالی که ،بين
اندازۀ کميتۀ حسابرسی و تجديد ارائه رابطۀ معناداری وجود ندارد .بهطور خالصه ،شواهد پژوهش نشان داد ويژگیهای
کميتۀ حسابرسی بر تجديد ارائۀ صورتهای مالی تأثيرگذار هستند و کميتۀ حسابرسی میتواند ساختار کنترل داخلی
شرکت را تقويت کند و مسئوليت نظارتی هيئتمديره و اثربخشی حسابرسی مستقل را بهوسيلۀ کاهش احتمال وقوع ارائۀ
نادرست افزايش دهد.
واژههایکلیدی :تجديد ارائه ،کميتۀ حسابرسی ،کنترل داخلی ،ويژگیهای کميتۀ حسابرسی
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میتوان توانايی کميتۀ حسابرسی را در تأثيرگذاری بیر

مقدمه 
هدف از اين پژوهش بررسیی تیأثير ويژگییهیای

اثربخشی حسابرسی داخلی و حسابرسیی مسیتقل در
5

9

موضییوعاتی غيییر از تقلییب بررسییی کییردن بنییابراين،

است .تجديد ارائه ،بيان صريح و روشن يیک حیذف

تجديد ارائۀ صورتهای مالی ممکین اسیت ناشیی از

بییااهميییت صییورت گرفتییه و يییا ارائییۀ نادرسییت در

ناکارايی سيستم کنترل داخلی و يا حسابرسی مسیتقل

صورت های مالی دورۀ قبل و نيز اصالحات انجامشده

باشد .در مقابل ،تقلب ممکن است ناشیی از اقیدامات

در صورتهای مالی بهدليل انطباقنداشیتن بیا اصیول

عمدی میديريت ارشید و يیا پنهیانکیاری حسیابرس

پذيرفتیهشیدۀ حسییابداری اسیت  34و  .]22افییزايش

مستقل باشد که کشی

آن بیا اسیتفاده از روشهیای

تجديد ارائیۀ صیورتهیای میالی طیی دهیۀ گذشیته،

سنتی حسابرسی امکیانپیذير نيسیت  .]31در نتيجیه

موجب بروز نگرانی دربارۀ کيفيت گزارشگری مالی و

تقلب ،آگاهیدهندگی الزم دربارۀ نقش نظارتی کميتیۀ

کاهش شفافيت شده است 91 ،5 ،9و  .]21کميسيون

حسابرسی بر وظاي

حسابرسی داخلی و حسابرسیی

بورس و اوراق بهادار آمريکا 3در واکنش بیه افیزايش

مستقل را ندارد .]99

کميتۀ حسابرسی بر تجديد ارائۀ صیورتهیای میالی

تجديد ارائیۀ صیورتهیای میالی و بیهمنظیور بهبیود

بسییياری از پژوهشییگران ،نقییش و تییأثير کميتییۀ

اثربخشیی کميتیۀ حسابرسیی شییرکتهیا ،کميتیۀ بلییو

حسابرسی در بهبود کيفيت گزارشگری مالی ،عملکرد

ريبون 2را ايجاد کرد .هدف کميتیۀ بلیو ريبیون ،ارائیۀ

اقتصادی و تیأثير آن بیر ابعیاد حسابرسیی مسیتقل را

پيشنهادهايی بهمنظور بهبود گزارشگری مالی بهوسیيلۀ

بررسی کیردهانید  21 ،25 ،36 ،35 ،94 ،93،3و .]59

تقويت نقش کميتۀ حسابرسی بهعنوان يک ناظر میالی

نتیاي ايیین پیژوهشهییا نشیان از تییأثير ممبیت کميتییۀ

بود .کميتۀ بلو ريبون ( )9111گزارش خیود را منتشیر

حسابرسی بر بهبود کيفيت گزارشگری مالی و ارتقیای

کرد که در آن ده توصيه وجود داشت .]99

عملکرد واحد اقتصادی دارد.

توصيههای کميتۀ بلو ريبون در ارتباط با اسیتقالل،

در پژوهشهای داخلیی گذشیته  4، 9و  ]2تیأثير

تخصص میالی اعضیای کميتیۀ حسابرسیی ،انیدازه و

سازوکارهای نظام راهبری ،ويژگیی هیای شیرکت هیا،

اختيیییار کميتیییۀ حسابرسیییی در انتصیییاب و تعيیییين

ويژگیهای هيئیت میديره ،ويژگیی هیای حسیابرس و

حقالزحمه حسابرس مستقل بود  .]99بررسیی تیأثير

کيفيت حسابرسی بر تجديد ارائۀ صیورتهیای میالی

ويژگیییهییای کميتییۀ حسابرسییی بییر تجديیید ارائییۀ

بررسی شده است .برای نمونیه ،بیاقرپور و همکیاران

صورتهای مالی بیرای سياسیتگزاران ،دانشیگاهيان و

 ]9نشان دادند تغييیر میديرعامیل ،تغييیر حسیابرس،

اعضای حرفه چنید دليیل مهیم داردن نخسیت اينکیه،

تخصییص صیینعت حسییابرس ،انییدازۀ حسییابرس و

پژوهش های اندکی دربارۀ علت وقیوع ،ويژگیی هیا و

سییهامدار بنيییادی از عوامییل مییرثر بییر تجديیید ارائییۀ

آسيبهای تجديد ارائه وجیود دارد  32و  ]29و دوم

صورت های مالی هسیتند .خواجیوی و همکیاران ]4

اينکه ،بیر اسیاس تجديید ارائیۀ صیورتهیای میالی،

نشان دادند بیين ويژگییهیای هيئیتمیديره و وقیوع
تجديد ارائۀ صورتهای مالی رابطۀ معنیاداری وجیود

1

Restatements
)Securities and Exchange Commission (SEC
3
)Blue Ribbon Committee (BRC
2

Fraud

4

ويژگیهای کميتۀ حسابرسی و تجديد ارائۀ صورتهای مالی2/

ندارد .همچنين ،عبیدلی و همکیاران  ]2بیه بررسیی

مبانینظریوپیشینةپژوهش 

تییأثير ويژگیییهییای حسییابرس بییر تجديیید ارائییۀ

ارائةصورتهایمالی 


کمیتةحسابرسیوتجدید

صورت های مالی پرداختند و نشان دادند بين چرخش

کميتییۀ حسابرسییی ،وظيفییۀ بییااهميتییی از طییرف

حسابرس و اندازۀ مرسسۀ حسابرسی با ميانگين ارقام

سهامداران برای نظارت بر فراينید گزارشیگری میالی،

تجديد ارائهشده در صورتهای میالی رابطیۀ منفیی و

حسابرسییی داخلییی و حسابرسییی مسییتقل دارد .]36

معناداری وجود دارد .با اين حال ،بهدليل نوظهوربودن

نقش و اهميت کميتۀ حسابرسی در نظیام راهبیری در

کميتۀ حسابرسی و جديد بودن مقررات مربوط به الزام

سالهای اخير ازسوی نهادهای قانونگزار افزايش يافته

وجود کميتۀ حسابرسی در شرکتهای پذيرفتهشده در

است .براساس بند ب ماده  5دستورالعمل کنترلهیای

بورس اوراق بهادار ايران (منشور کميتۀ حسابرسی در

داخلییی سییازمان بییورس و اوراق بهییادار (،)9219

سال  ،)9219پژوهشی تجربی انجام نشده است که بیه

هيئیتمییديره ناشییران پذيرفتیهشییده در بییورس اوراق

بررسی تأثير ويژگی های کميتۀ حسابرسی بیر تجديید

بهادار تهران و فرابورس ايران بايد کميتۀ حسابرسی و

ارائۀ صورت های مالی پرداختیه باشید  .همچنیين ،بیه

ساير کميته های تخصصی مورد نياز را تشکيل دهند و

گفتۀ ساعی و همکاران  ]6بيشتر پژوهش هايی که در

تمهيداتی فراهم کنند که با تعامیل کميتیههیا و واحید

خارج از کشور به سینجش تجديید ارائیههیای میالی

حسابرسی داخلیی از اسیتقرار و اجیرای کنتیرلهیای

پرداخته اند ،در جوامعی انجام پذيرفتیهانید کیه شیمار

داخلی مناسب و اثربخش اطمينان حاصیل شیود .]2

شرکت های دارای تجديد ارائۀ مالی بسیيار کیم بیوده

قوانين فعلیی بیه نقیش فعاليیتهیای نظیارتی کميتیۀ

استن اين در حالی است که شرکتهای پذيرفتهشیده

حسابرسی در اطمينانبخشی فرايند گزارشیگری میالی

در بورس اوراق بهادار تهران تجديد ارائه های فراوانی

اشاره دارند (قانون بورس اوراق بهادار آمريکا،3112 ،

دارندن بنابراين ،با توجه به تیأثير کنتیرلهیای داخلیی

قانون ساربينز -آکسلی 3113 ،9و قیانون بیی آر سیی،

بر تجديد ارائهها و نيیز نقیش اساسیی کميتیۀ

96 )9111و  .]22بییا افییزايش قییوانين در ارتبییاط بییا

حسابرسی در اسیتقرار و اجیرای کنتیرلهیای داخلیی

کميتۀ حسابرسی ،تعداد قابل توجهی از پژوهشها بیر

مناسب و اطمينان بخش ،پرسش اصیلی پیژوهش ايین

روی ويژگیهای کميتۀ حسابرسی تمرکز کردهاند .

ضعي

است که آيا ويژگیهای کميتۀ حسابرسی شرکتهیای

اليفسن و مزير  ]34چهار شیرط را برشیمردهانید،

پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،بیر تجديید

برای اينکه صورتهای مالی حسابرسییشیده تجديید

ارائۀ صورت های مالی اين شرکت ها تأثير می گیذارد

ارائه شوندن نخست ،ارائۀ نادرست با اهميیت در يیک

نتاي اين پژوهش می تواند به گسترش ادبيات میرتب

شرکت به دليل برخی از انواع ريسکهای ذاتی (بیرای

با نظیام راهبیری ،کميتیۀ حسابرسیی و تجديید ارائیۀ

ممییال ،رويییههییای حسییابداری متهورانییۀ مییديريت،

صورتهای مالی بينجامید .در ادامیه ،مبیانی نظیری و

بهکارگيری نادرست اصول و رويههیای حسیابداری و

پيشينۀ پژوهش ،فرضيه های پژوهش ،روش پیژوهش،

مشکالت کارکنان) اتفاق افتاده باشد .دوم ،ايین ارائیۀ

يافتییههییای پییژوهش و نتيجییهگيییری و پيشیینهادهای

نادرسییت ر داده ،بییهوسییيلۀ سيسییتم کنتییرل داخلییی

پژوهش ارائه میشود.
Sarbanes-Oxley

1

 /5پژوهشهای حسابداری مالی ،سال نهم ،شماره سوم ،پياپی ( ،)22پاييز 9216

شرکت ،پيشگيری و کش

نشیود .سیوم ،حسابرسیان

بورس اوراق بهادار تهیران ،بیه بررسیی سیه ويژگیی

مستقل در شناسايی اين ارائۀ نادرست ناتوان باشیند و

استقالل ،اندازه و تخصص پرداخته است.

در نهايت ،پس از انتشار صورتهای مالی ،ايین ارائیۀ

استقاللاعضایکمیتةحسابرسی 

نادرست شناسايی می شود و اگر با اهميت باشد ،نيیاز

عضو مستقل بر اساس بند يک میاده يیک منشیور

بییه اصییال  ،تجديیید ارائییه و اطمينییانبخشییی مجییدد

کميتۀ حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهیادار سیال

صییورتهییای مییالی دارد .بییرای پيشییگيری از وقییوع

( )9219چنين تعري

شده است« :عضوی است فاقید

تجديد ارائیه بايید بیر روی سیه مرحلیۀ اول شیراي

هرگونه رابطه يا منافع مستقيم يیا غيرمسیتقيم کیه بیر

ذکر شده ،تمرکز کرد .در اين راستا ،بيزلی  ]94نشیان

تصییميمگيییری مسییتقل وی اثرگییذار باشیید ،موجییب

داد بیییين وجیییود کميتیییۀ حسابرسیییی و تقلیییب در

جانبییداری وی از منییافع فییرد يییا گییروه خاصییی از

صورت های مالی رابطۀ معنیاداری وجیود نیداردن امیا

سهامداران يا ساير ذی نفعیان شیود و يیا سیبب عیدم

دچو و همکاران  ]39به اين نتيجه رسیيدند کیه بیين

رعايت منافع يکسان سهامداران گردد»  .]1مطالعیات

وجود کميتۀ حسابرسی و موضوع تقلب رابطۀ منفی و
معناداری وجود دارد .بهطور کلیی ،ايین مطالعیات بیر
روی موضیوع وجییود کميتییۀ حسابرسییی و تقلییب در
صورتهای مالی تمرکز کرده بودند .همچنیين ،ابیوت
و همکییاران  ]99نشییان دادنیید ،بییين آندسییته از
کميته های حسابرسی که کليیۀ اعضیای آن از میديران
غيرموظ

باشند و حداقل ،دوبیار در طیی يیکسیال

جلسه برگزار کنند ،با تقلب رابطۀ منفی وجود دارد .

پيشين نشان دادند استقالل اعضای کميتیۀ حسابرسیی
به دو دليل موجب تقويت فراينید نظیارت مییشیودن
نخست اينکه ،مديران مسیتقل ،وابسیتگی اقتصیادی و
ذهنی به میديران شیرکت ندارنید کیه موجیب ايجیاد
اخالل در توانايی آنها در بررسی اقیدامات آنهیا شیود
 92و  ]91و دوم اينکییه ،حفییا و افییزايش سییرمايۀ
9

شهرت مديران ،انگيزه هايی برای نظارت بهتر اعضای
مستقل کميتۀ حسابرسی ايجاد می کند .بيزلی  ]94بیه
اين موضوع اشیاره مییکنید کیه میديران غيرموظی

ویژگیییهییایکمیتییةحسابرسیییوتجدیییدارائییة

(مستقل) از فرايند مديريت خود برای عالمتدهی بیه

صورتهایمالی 


بازارهای خارجی دربارۀ اين موضوع استفاده میکننید

منشور کميتۀ حسابرسیی سیازمان بیورس و اوراق
بهادار ( )9219بر ويژگیهای کميتۀ حسابرسی ،شیامل
استقالل ،تخصص ،تعداد يا انیدازه و تعیداد جلسیات
تأکيد میکند  .]91پیژوهشهیای پيشیين  99و ]93
اظهار میکنند که ويژگیهای کميتۀ حسابرسیی شیامل
اسییتقالل ،انییدازه ،تخصییص و تعییداد جلسیات بییرای
اثربخش بودن کميته در انجام وظايفش حيیاتی اسیت.
اين پژوهش به پيیروی از ابیوت و همکیاران  ]99و
به دليل عدم افشای تعداد جلسات کميتۀ حسابرسی در
گزارش کميتۀ حسابرسی شرکت های پذيرفته شیده در

که آنها متخصص تصميم گيری هستند ،اهميت کنتیرل
تصیميمات را در میییکننیید و میییتواننیید بییا چنییين
سيستمهای کنترلی (برای ممیال ،سيسیتم حسیابداری)
کار کنند .ابوت و پارکر  ]93نيز به اين موضوع اشاره
میکنند که اگرچه عضويت يیک فیرد بیهعنیوان يیک
مییدير مسییتقل (غيییرموظ ی ) در کميتییۀ حسابرسییی،
شهرت وی را افزايش می دهد ،ولی اگر در آن شرکت
ارائۀ نادرست مالی صورت بگيرد ،بیهصیورت بیالقوه
شهرت آن فرد مخیدوش مییشیود .مطالعیۀ هینس و
همکاران  ]32نشان داد رابطۀ مستقيم و معناداری بين
شییهرت و اعتبییار حسییابرس بییا ميییزان تجديیید ارائییۀ
Reputational Capital

1

ويژگیهای کميتۀ حسابرسی و تجديد ارائۀ صورتهای مالی4/

صورت های مالی وجود دارد .همچنين ،آکل و دنیيس

حسابرسی را محدود میکند و زمان بسيار زيادی را از

 ]92بییه ايیین نتيجییه رسییيدند کییه اسییتقالل کميتییۀ

آنها برای در اين موارد مییگيیرد .بیههمیين دليیل،

حسابرسی ،باعث کاهش تجديید ارائیۀ صیورتهیای

کميتۀ بلو ريبون ( ،)9111شرکت ها را ملزم به استفاده

مالی شرکتها و افزايش قابليت اتکای آنها میشود.

از حداقل سه عضو در کميتۀ حسابرسیی کیرده اسیت

استقالل اعضای کميتۀ حسابرسی بیه دو دليیل بیا

که بيشتر آنها با مباحث مالی آشینا و حیداقل يکیی از

نظارت بيشتر ،احتمال تجديد ارائۀ صورتهیای میالی

آنها متخصص در امور مالی و حسابداری باشید .ايین

را کاهش می دهدن نخست اينکه ،استقالل و اثربخشیی

توصيۀ کميتۀ بلو ريبیون ( )9111در راسیتای ارتقیای

واحد حسابرسی داخلی تقويت میشودن بهدليل اينکیه
واحد حسابرسی داخلی مستقيماً به کميتیۀ حسابرسیی
گزارش می دهد که در آن کميته ،نه مديران فعلی و نه
مديران قبلیی شیرکت حضیور دارنید  .]24اسیتقالل
اعضای کميتۀ حسابرسی بیه حسابرسیان داخلیی ايین
اجازه را می دهد که بیهصیورت کیامالً بییطیرف بیه
ارزيابی وضعيت شرکت بپردازند .استقالل حسابرسیی
داخلی ،ضروری ترين ويژگی در کیاهش ميیزان ارائیۀ
نادرست مالی است  .]51دليل دوم اينکه ،از آنجیاکیه
افزايش دامنۀ حسابرسی مستقل مرتب با تجديد ارائیۀ
صورت های مالی است ،ممکن است کميتۀ حسابرسی
مستقل از حسابرس تقاضای گسترش دامنۀ حسابرسی
مستقل را داشته باشد  .]93اين شواهد نشان میدهید
استقالل اعضیای کميتیۀ حسابرسیی ،سیاختار کنتیرل
داخلییی شییرکت را تقويییت میییکنیید و اثربخشییی
حسابرسی مستقل را به وسيلۀ کیاهش احتمیال وقیوع
ارائۀ نادرست صورت های مالی ،افزايش میدهد .ايین
استدالل ها منجر به تدوين فرضيۀ اول بیه شیر زيیر
میشود:
فرضیةاول:بين استقالل اعضای کميتۀ حسابرسی
و تجديیید ارائییۀ صییورتهییای مییالی رابطییۀ منفییی و
معناداری وجود دارد.

جايگیاه سیازمانی کميتیۀ حسابرسیی اسیت  .]92بیر
اساس ماده  4منشور کميتۀ حسابرسی سازمان بیورس
و اوراق بهادار ايران ( ،)9219کميتۀ حسابرسی از سیه
تا پن عضو که بيشتر آنهیا مسیتقل و دارای تخصیص
مالی هستند کیه بیا انتخیاب و انتصیاب هيئیتمیديره
تشکيل میشود  .]1اندازۀ کميتۀ حسابرسی تأثير قابل
توجهی بیر کميتیۀ حسابرسیی دارد  .]95بیهصیورت
مشییابه ،کییالبرز و فوگییارتی  ]32نيییز نشییان دادنیید
اثربخشی کميتۀ حسابرسی رابطیۀ بسیيار نزديکیی بیا
ميزان قدرت کميتۀ حسابرسی دارد .کميتۀ حسابرسیی
بزرگ تر که ازسیوی اعضیای هيئیت میديره منصیوب
میییشییوند ،از ديییدگاه حسییابرس مسییتقل و واحیید
حسابرسی داخلیی ،نهیادی تأثيرگیذار در نظیر گرفتیه
می شوند .همچنين ،دزورت و همکیاران  ]33اعتقیاد
دارند که کميتۀ حسابرسی بزرگ تر ،کميتیه ای فرعیی،
شامل اعضیای متخصیص ،باتجربیه و دارای مهیارت
الزم برای رفع مشیکالت گزارشیگری میالی تشیکيل
می دهد .در اين راستا ،مطالعۀ سرينيواسان  ]22نشیان
داد بییين تعییداد اعضییای کميتییۀ حسابرسییی و ميییزان
تجديد ارائۀ صورتهای مالی ،رابطۀ منفی و معناداری
وجود دارد.
9

انجمن حسابرسان داخلی آمريکیا ( )9112اشیاره
اندازۀکمیتةحسابرسی 

می کند اهداف کميتۀ حسابرسیی و واحید حسابرسیی

کميتۀ بلو ريبون ( )9111اشاره میکند پيچيدگی و

داخلییی ،وابسییتگی متقاب یل دارنیید .در نتيجییه ،بهبییود

موضییوعات مییالی و حسییابداری کییه اعضییای کميتییۀ

جايگاه سازمانی و قدرت کميتیۀ حسابرسیی ،ممکین

حسابرسی با آن روبه رو هستند ،تمرکز مديران کميتیۀ
IIA

1
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است جايگاه واحد حسابرسی داخلی را بهبود بخشید

کميتۀ حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار ايیران

و نيز فشار هزينه را بر واحد حسابرسی داخلی کاهش

( ،)9219اکمريییت اعضییای کميتییۀ حسابرسییی بايیید

دهدن زيرا ممکن اسیت میديريت ،واحید حسابرسیی

تخصییص مییالی داشییته باشییند  .]1اعضییای کميتییۀ

داخلی را ،يک مرکز تلقیی کنید  .]26بهبیود جايگیاه

حسابرسی ممکن است دارای سوابق گوناگونی باشیند

واحد حسابرسی داخلی و همچنين ،کاهش فشاری که

که در ارتباط با تجربه و دانش فنی الزم برای نظیارت

ناشی از اين ديدگاه است که واحد حسابرسی داخلیی

مرثر حسابداری و حسابرسیی نباشید  .]32بیههمیين

يک مرکز هزينه برای شرکت است ،ايین واحید را در

ترتيب ،اگر حسابرس مستقل مشاهده کند که اعضیای

اجرای کنترل های داخلیی بيشیتر يیاری مییرسیاند و

کميتۀ حسابرسیی دارای دانیش فنیی الزم بیرای در

همين موضوع ارائههای نادرست با اهميت متعاقیب را

موضوعات حسابرسیی و گزارشیگری میالی نيسیتند،

می کند  .]24بهطیورکلیی ،انتظیار

ممکن است نقش نظارتی کميتۀ حسابرسیی را ناديیده

می رود اين افزايش قدرت واحد حسابرسیی داخلیی،

بگيییرد  .]31در نهايییت ،چنانچییه اعضییای کميتییۀ

تجديد ارائۀ صورت های مالی بعدی را کیاهش دهید.

حسابرسی دارای تخصص مالی باشند ،در

بهتری از

اين استدالل منجر به تدوين فرضيۀ دوم میشود:

قضاوتهای حسابرس و اختالف نظرهای موجود بين

پيشگيری يا کش

فرضیةدوم:بين اندازۀ کميتۀ حسابرسی و تجديد
ارائۀ صورت های مالی رابطۀ منفی و معناداری وجیود

حسابرس مسیتقل و میديريت دارنید  ]32و موجیب
افزايش کيفيت گزارشگری مالی میشوند .]59
تخصص اعضای کميتۀ حسابرسیی ،تجديید ارائیۀ

دارد.

صورت های مالی را کاهش میدهدن يعنی چنانچیه در
کميتۀ حسابرسی حداقل يیک عضیو دارای تخصیص

تخصصکمیتةحسابرسی 
برای اينکه کميتۀ حسابرسی میرثر باشید ،اعضیای

مالی حضور داشته باشد ،احتمال بيشتری وجیود دارد

کميتۀ حسابرسی نياز دارند تا موضوعات متنیوع میالی

که برنامۀ واحد حسابرسی داخلی و نتیاي آن را در

و عمليییاتی را کییه مییديريت شییرکت بییا آن روبییهرو

کند  .]24اين موضوع نشان میدهید کیه سیازوکارها

می شود ،در کنند .کميتۀ بلو ريبیون ( ،)9119دانیش

برای اطمينیان از مسیئوليتپیذيری شیرکت در جیای

مییالی 9را داشییتن توانییايی الزم بییرای مطالعییه و در

درست بهکارگرفته شیدهانید و اثربخشیی کنتیرلهیای

کرده است  .]92در

داخلی در پيشگيری و شناسايی ارائههای نادرسیت بیا

اين راستا پژوهش ابوت و همکاران  ]99نيز تأييیدی

اهميت را افزايش میدهید  .]99همچنیين ،تخصیص

بر اين ادعای کميتۀ بلو ريبون اسیت کیه يیک کميتیۀ

اعضیییای کميتیییۀ حسابرسیییی ،در بهتیییر مسیییائل،

حسابرسی اثربخش حداقل بايد متشکل از يک فرد بیا

ريسییکهییای حسابرسییی و رويییههییای پيشیینهادی

تخصص مالی باشد .به گفتۀ عممیان و همکیاران ]23

حسابرس برای شناسايی اين مسیائل و ريسیک هیا را

اگییر اعضییای کميتییۀ حسابرسییی در حسییابداری،

تسهيل میکنید  ]32و در نتيجیه ،تخصیص اعضیای

حسابرسی ،کنترل داخلی و گزارشگری مالی تخصص

کميتۀ حسابرسی ،ممکن است در ارتبیاط بیا افیزايش

داشته باشند ،اثربخشی بيشتری در فعاليت هیای خیود

دامنۀ حسابرسیی مسیتقل بیرای شناسیايی ارائیههیای

خواهند داشت .بیر اسیاس بنید يیک میاده  4منشیور

نادرست با اهميت باشید  .]93در نهايیت ،تخصیص

صورت های مالی اساسی تعري

Financial literacy

1

اعضای کميتۀ حسابرسیی ،احتمیال اطیالعرسیانی بیه

ويژگیهای کميتۀ حسابرسی و تجديد ارائۀ صورتهای مالی2/

کميتۀ حسابرسی و اصال به موقع ارائه های نادرسیت

داشته باشد که اين موضوع منجیر بیه اثیربخشنبیودن

بااهميت شناسايیشیده را افیزايش مییدهید  .]32در

نظارت هيئت مديره می شود .در نتيجه انتظیار میی رود

مجموع ،تخصص اعضای کميتۀ حسابرسیی ،احتمیال

رابطۀ ممبتی بين اندازۀ هيئیتمیديره و وقیوع تجديید

وجود سه شرط اولی را کاهش میدهد که بيزلی ]94

ارائۀ صورتهای مالی وجود داشیته باشید .همچنیين،

گفته است و منجر به تجديد ارائۀ صورتهیای میالی

بيزلییی  ]94بحییث میییکنیید کییه مییديران غيرموظی

میشود  .اين استدالل ،منجر به ارائۀ فرضیيۀ سیوم بیه

(مستقل) هيئت مديره انگيزه هايی برای حفیا شیهرت

شر زير میشود:

خود دارند که اين موضوع منجر بیه حضیور فعیالتیر

فرضیییةسییوم:بییين تخصییص اعضییای کميتییۀ

آنها در نظیارت بیر میديريت مییشیود و آندسیته از

حسابرسی و تجديد ارائیۀ صیورتهیای میالی رابطیۀ

اقدامات مديريتی را حیداقل مییسیازد کیه منجیر بیه

منفی و معناداری وجود دارد.

تجديد ارائۀ صورتهای مالی میشودن بنابراين انتظیار

متغیییرهییایکنترلیییپییژوهشوتجدیییدارائییة

صورتهایمالی 

برای بررسی متغيرهای کنترلی پژوهش ،به ادبيیات
گذشته تجديد ارائۀ صیورتهیای میالی رجیوع شیده
اسییت .مشییابه پییژوهش ابییوت و همکییاران ،]99
متغيییرهییای کنترلییی ايیین پییژوهش در سییه گییروه
سازوکارهای نظارتی ،انگيزههای مديريت و دوگیانگی
وظيفۀ مديرعامل تقسيمبندی شده است.

می رود رابطیۀ منفیی بیين متغيیر میديران غيرموظی
هيئت مديره و تجديد ارائۀ صورت هیای میالی وجیود
داشته باشد.
انگیزههایمدیریت 2

مطالعات پيشين ارتباط ممبت بين انگيزههای میالی
مديريت و تجديد ارائۀ صورتهای میالی و همچنیين
تقلب را نشان میدهند 94و .]39در اين پژوهش نيیز
به پيروی از ابوت و همکاران  ،]99دو متغيیر تیأمين
مالی و رشد بهعنوان متغيرهای مرتب بیا انگيیزههیای
مديريت انتخاب شده اسیت .دچیو و همکیاران ]39

سازوکارهاینظارتی 1
بيزلی  ]94بيان مییکنید اثربخشیی سیازوکارهای
نظارتی شرکت ،بیهوسیيلۀ عیواملی ماننید سیهامداران
عمییده ،انییدازۀ هيئییتمییديره و اعضییای غيرموظیی
(مستقل) هيئتمديره تغيير میکند .از آنجیاکیه وجیود
سهامداران عمده  ،سازوکار نظیارتی شیرکت را بهبیود
می بخشد 94و ،]39در نتيجه انتظار بر اين اسیت کیه
رابطییۀ منفییی بییين سییهامدار عمییده و تجديیید ارائییۀ
صورتهای مالی وجود داشته باشد .دچو و همکیاران
 ]39نيز اشاره میکنند در هيئتمديرههای بیزرگتیر،
ممکن است بهدليل تعیداد بیاالی اعضیا ،در برقیراری
ارتباطات بیين اعضیای هيئیت میديره ضیع

وجیود

Oversight mechanisms

1

بيیان مییکننید کیه نيییاز شیرکت بیرای تیأمين مییالی،
انگيزههايی را برای مديريت فراهم میکند تا بهمنظیور
کاهش هزينه های تیأمين میالی ،سیود و دارايیی هیای
شرکت را مديريت و دستکاری کنند .در نتيجه انتظیار
میرود رابطۀ ممبتی بين نياز برای تأمين مالی و تجديد
ارائۀ صورت های مالی وجود داشیته باشید .بیه گفتیۀ
بيزلی  ]94رشد شیرکت ،بیهصیورت منفیی ،ممکین
است بر توانايی ساختار کنترل های داخلیی شیرکت و
سيستم حسابداری برای ثبت و ارزش گذاری صیحيح
مبیادالت شیرکت تیأثير گییذاردن بنیابراين ،پیيشبينییی
میشود رابطۀ ممبتی بين رشد شرکت و وقوع تجديید
ارائۀ صورتهای مالی وجود داشته باشد.
Management incentives
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دوگانگیوظیفةمدیرعامل 


تهران طی سالهای  9219تا  9215بررسی شده است.

پژوهش های گذشته اين موضوع را نشیان دادهانید

برای انتخاب نمونه از معيارهای مشخصی پيروی شده

که ويژگی های مديريت  ،بر درجهای از نظیارت تیأثير

است .اين معيارها بدين شیر اسیت :شیرکتهیا -9

می گذارد که مديران تمايل به رعايت آن دارنید .]99

کميتۀ حسابرسی را طبق دسیتورالعمل کنتیرل داخلیی

بيزلی  ]94و دچو و همکارن  ]39استدالل میکننید،

سازمان بورس و اوراق بهادار تهیران ( )9219تشیکيل

هنگییامیکییه مییديرعامل شییرکت ،هییمزمییان رئییيس

داده باشندن  -3سال مالی آنها منتهی به پايان اسفندمیاه

هيئییتمییديره نيییز باشیید ،اثربخشییی وظيفییۀ نظییارتی

بوده باشیدن  -2نمیاد معیامالتی آنهیا توقی

بیيش از

هيئت مديره کاهش می يابد و از يک سازوکار نظیارتی

شش ماه نداشته باشدن  -5در طی دوره زمانی پژوهش

هيئتمديره (رئيس هيئتمديره) حیذف مییشیود .در

تغيير سال مالی نداده باشدن  -4از شیرکتهیای بيمیه،

نتيجه زمانی که در شرکتی دوگانگی وظيفۀ مديرعامیل

سرمايهگذاری ،بانکها و ليزينگ نباشید و در نهايیت

وجود دارد ،انتظار مییرود کیه رخیداد تجديید ارائیه

 -6شرکتهايی که دادههیای آنهیا در دسیترس نبیود،

افزايش يابد.

حذف شدند .پس از لحاظ کردن ايین معيارهیا تعیداد
 926شرکت و  455مشاهده سال -شیرکت بیهعنیوان

روشپژوهش 
بییرای آزمییون رابطییۀ بییين ويژگیییهییای کميتییۀ

نمونه به شر نگارۀ ( )9باقی ماند.

حسابرسی و تجديد ارائۀ صورت های مالی ،نمونیهای
از شرکت های پذيرفتیهشیده در بیورس اوراق بهیادار
فرایندغربالگریشرکتهایعضونمونهدربازهزمانیپژوهش 

نگاره-1
شر

تعداد شرکت
521

تعداد شرکتهای پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در پايان سال 9215
تعداد شرکتهايی که در قلمرو زمانی پژوهش تغيير سال مالی دادهاند و يا سال مالی آنها منتهی به پايان اسفند نيست.
تعداد شرکتهايی که بعد از سال  9219در بورس پذيرفته شدهاند.

42
26

تعداد شرکتهايی که جزء هلدينگ ،سرمايهگذاریها ،واسطهگریهای مالی ،بانکها و يا ليزينگها بودهاند.

22

تعداد شرکتهايی که در قلمرو زمانی پژوهش فعال نبودهاند و يا اينکه اطالعات مورد نياز آنها در دسترس نيست.
تعداد کل شرکتهايی که حذف شدند.

332
242

تعداد شرکتهای عضو نمونه

926

مدلآزمونفرضیهها 

برای آزمون فرضيهها از مدل ( )9استفاده شید کیه
مشابه مدلی است که بيزلیی  ،]94دچیو و همکیاران
 ]39و ابوت و همکاران  ]99استفاده کردهاند:
مدل ()9

ويژگیهای کميتۀ حسابرسی و تجديد ارائۀ صورتهای مالی1/
(

تجديد ارائۀ صورتهای مالی )

رشد )

( :برابر اسیت بیا متوسی درصید

يک متغير دووجهی است .شرکت هیايی کیه تجديید

تغييییرات جمییع دارايیییهییا در دو سییال قبییل از سییال

ارائۀ صیورتهیای میالی داشیتهانید کید  9و در غيیر

تجديد ارائۀ صورتهای مالی

اينصورت کد صفر به خود میگيرد.

دوگانگی وظيفۀ میدير عامیل )

استقالل اعضای کميتۀ حسابرسیی )

( :يیک

( برابیر

متغيییر دو وجهییی اسییت .اگییر مییديرعامییل ،رئییيس

است با تعداد اعضای مستقل کميتۀ حسابرسی به کیل

هيئتمديره هم باشد ،کد  9و در غير اينصیورت کید

اعضای کميتۀ حسابرسی

صفر به خود میگيرد.
( :برابر است با تعیداد

اندازۀ کميتۀ حسابرسی )

اعضای کميتۀ حسابرسی

همچنییين ،بییهدليییل اينکییه متغيییر وابسییته در ايیین
پژوهش تجديد ارائۀ صورتهای مالی است (که يیک

( :برابیر

متغيییر دو وجهییی 9میییباشیید)ن بنییابراين ،از الگییوی

است با درصد اعضیای دارای تخصیص میالی کميتیۀ

الجيت( 3رگرسيون لجستيک )2برای آزمون فرضيههیا

حسابرسی که از تقسيم اعضای دارای تخصیص میالی

استفاده شیده اسیت .بنیی مهید و همکیاران  ]2بيیان

تخصیص و دانیش میالی در

می کنند رگرسيون لجستيک شبيه به رگرسيون معمولی

مبیانی نظیری) بییر تعیداد اعضییای کميتیۀ حسابرسییی

است ،با اين تفاوت که در روش رگرسيون لجسیتيک

محاسبه می شود .مطابق بنید شیش میاده  ،9تخصیص

به جای حداقل کردن مجذور خطاها (که در رگرسیيون

حرفیهای

معمولی انجام می گيرد) ،احتمیال رخیداد يیک واقعیه

داخلی يا معتبر بينالمللی در امور میالی (حسیابداری،

(متغير وابسته) را حیداکمر میی کنید .ايین روش يیک

حسابرسی ،مديريت مالی ،اقتصاد و سیاير رشیتههیای

تکنيک رگرسيون غيرخطی است و لزومی نیدارد کیه

میشیود

دادههیییا حالیییت خطیییی داشیییته باشیییند .وجیییود

تخصص مالی کميتۀ حسابرسیی )

در کميته (طبیق تعريی

مالی اعضیا ،میدر

دانشیگاهی يیا میدر

مديريت با گرايش مالی يا اقتصادی) تعري

پيش فرض های مدل رگرسيون نيیز ضیروری نيسیت.

.]2
( برابر اسیت بیا مجمیوع

همچنییين ،نتیاي حاصییل از بییرآورد الگییوی الجيییت

سهامدار عمده )

درصد سهامدارانی که حداقل  4درصد سیهام شیرکت

بهطور تقريبی شبيه برآورد الگوهای رگرسيون خطیی

را دارند.

است ،با اين تفاوت کیه در الگیوی الجيیت بیهجیای

اندازۀ هيئتمديره )

) :برابر بیا تعیداد

اعضای هيئتمديره است.

آماره  tمحاسبهشده ،از آماره  zمحاسیبهشیده اسیتفاده
میشود .بهعالوه در اين الگو ،لگاريتم درسیتنمیايی

هيئیتمیديره )

(:

نامقيد5و لگاريتم درستنمايی مقيد 4گزارش میشیود.

برابر است با تعداد اعضای غيیرموظی

هيئیتمیديره

از ايیین دو آمییاره بییهمنظییور محاسییبۀ آمییاره نسییبت

اعضای غيیرموظی

تقسيم بر کل اعضای هيئتمديره
تأمين مالی )

( :برابر است با جريیان نقید

درستنمايی 6و ضريب تشخيص مک فادن 2اسیتفاده
میشود .اين دو شاخص ،بهترتيب برای بررسی اعتبار

حاصل از فعاليیت عمليیاتی منهیای ميیانگين مخیارج
سرمايهای

. Dummy Variable
. Logit Model
3
. Logistic Regression
4
. Loglikelihood
5
. Restricted.Loglikelihood
6
). Loglikelihood Ratio Statistic (LR
7
. Mac Fadden R-Square
1
2
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کییل رگرسییيون و قییدرت توجيییه رگرسییيون بییهکییار

یافتههایپژوهش 


میروند .در واقیع ايین دو آمیاره هماننید  Fو  R2در

آمارتوصیفیدادهها 


رگرسيونهای خطی عمل میکنند.

نگارۀ ( )3و ( )2بهترتيب آمار توصیيفی دادههیای
متغيرهای کمّی و کيفی پژوهش را نشان میدهد.
نگارۀ-2آمارتوصیفیمتغیرهایکمّیپژوهش
ميانگين

ميانه

بيشترين
مقدار

کمترين
مقدار

انحراف
معيار

تعداد
مشاهدات

استقالل اعضای کميته حسابرسی
اندازه کميته حسابرسی

1/242
2/122

1/222
2

9
4

1/3
2

1/992
1/321

455
455

تخصص اعضای کميته حسابرسی

1/291

1/421

9

1

1/322

455

سهامدار عمده

23/241

26

11

1/96

92/344

455

اندازه هيئتمديره
اعضای غيرموظ هيئتمديره

4/132
1/661

4
1/6

2
9

4
1/3

1/325
1/962

455
455

تأمين مالی
رشد

1/392
1/312

1/923
1/922

9/244
1/211

-1/232
-1/929

1/253
1/311

455
455

نماد متغير

نام متغير

منبع:یافتههایپژوهش 


در نگارۀ ( )3ويژگیهای کلی متغيرهای کمّی

نمونه ،حداکمر  5و حداقل  9متخصص مالی وجود

پژوهش به نمايش درآمده است .در  455مشاهدۀ

داشته است .همچنين ،ميانگين متغير تخصص اعضای

صورتگرفته در اين پژوهش ،بيشترين مقدار استقالل

کميتۀ حسابرسی برابر با  1/291است .بيشترين مقدار

اعضای کميتۀ حسابرسی برابر با  9است ،به اين معنا

و کمترين مقدار اندازۀ هيئتمديرۀ شرکتها برابر با 2

که در کميتۀ حسابرسی شرکتهای نمونه،

و  4است .بهصورت ميانگين ،حدود  62درصد

شرکتهايی وجود دارد که مديران آن تماماً

اعضای هيئتمديرۀ شرکتها ،عضو غيرموظ

(مستقل) بوده است .بيشترين و کمترين

بودهاند .کمترين مقدار برای متغير رشد برابر با

مقدار متغير اندازۀ کميتۀ حسابرسی بهترتيب برابر با 4

 -1/929است ،به اين معنا که در بين شرکتهای

و  2است که اين اعداد ،همان حداکمر و حداقل

نمونه ،شرکتهايی نيز وجود داشتهاند که فروش آنها

اعضای کميتۀ حسابرسی است و منشور کميتۀ

در دورۀ جاری نسبت به دورۀ گذشته کاهش داشته

حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار ()9219

است.

غيرموظ

الزام کرده است .در کميتههای حسابرسی شرکتهای
نگارۀ-3آمارتوصیفیمتغیرهایکیفیپژوهش
نام متغير
تجديد ارائه صورتهای مالی
دوگانگی وظيفه مديرعامل
منبع:یافتههایپژوهش



نماد متغير

وجودداشتن

جمع

وجودنداشتن

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
911 455 26/64 592 32/24 932
992

39/49

532

22/51

455

911

ويژگیهای کميتۀ حسابرسی و تجديد ارائۀ صورتهای مالی99/

مشییاهده ،مییديرعامل شییرکت ،هییمزمییان رئییيس

نگارۀ ( )2آمار توصيفی را بیرای متغيرهیای کيفیی
(متغيرهايی که دارای دو ارزش صفر و يیک هسیتند)

هيئتمديره نيز بوده است.

نشان می دهد .بهطورکلی ،در  32/24درصد مشاهدات

آزمونفرضیههایپژوهش 


( 932مورد) ،شرکت های مورد مطالعه ،صیورت هیای

نتيجۀ آزمون فرضيههای پژوهش در نگارۀ ()5

مالی خود را تجديد ارائه کردهانید .همچنیين ،در 992

مشاهده میشود.

صورتهایمالی

ویژگیهایکمیتةحسابرسی(استقالل،اندازهوتخصص)برتجدیدارائة

نگارۀ-4تأثیر
مدل ()9
عالمت پيشبينیشده

ضريب برآوردهشده

آماره Z

احتمال

-

-1/422

-3/232

1/111

-

-1/136

-9/215

1/123

-

-1/663

-2/422

1/111

سهامدار عمده

-

-1/115

-2/625

1/111

اندازه هيئتمديره

+

1/141

1/262

1/112

-

-1/231

-9/263

1/121

تأمين مالی

+
+

1/246

1/321

1/221

1/412

1/224

1/223

دوگانگی وظيفه مديرعامل

+

1/311

9/156

1/312

1/422

9/214

1/913

64/626

احتمال آماره LR

1/111

متغير توضيحی

نماد متغير

استقالل اعضای کميته
حسابرسی
اندازه کميته حسابرسی
تخصص اعضای کميته
حسابرسی

اعضای غيرموظ
هيئتمديره
رشد
مقدار ثابت

C

ضريب مک فادن

1/222

آماره LR

منبع:یافتههایپژوهش


برای آزمون فرضيه های پژوهش مدل ( )9بیرآورد

درصد از تغييرات متغير وابسیته را تشیريح مییکننید.

شد .نتاي اين آزمون در نگارۀ ( )5ارائه شیده اسیت.

هدف اين پژوهش ،بررسی رابطیه بیين ويژگیی هیای

احتمال آمیاره  )1/1111( LRکمتیر از سیطح خطیای

کميتۀ حسابرسی و احتمال تجديد ارائۀ صیورتهیای

مورد پذيرش ( )1/14است و نشان دهندۀ اين موضوع

مالی استن بنابراين ،به ضريب برآورد شده و احتمیال

است که تمام ضرايب رگرسيون بهطور همزمان صیفر

آماره  Zمربوط به متغير اسیتقالل ،انیدازه و تخصیص

نيستند و مدل برازششیده مناسیب و معنیادار اسیت.

کميتۀ حسابرسی (متغيرهای مسیتقل پیژوهش) توجیه

مقدار آماره ضريب مک فادن برابر بیا  1/2229اسیت،

میشود.

به اين معنا که متغيرهای توضیيحی میدل ،حیدود 21
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مقدار ضريب برآورد شده و احتمال به دست آمیده

مديريت ريسک و کنترل های داخلی است .کنترل های

برای متغير استقالل اعضای کميتۀ حسابرسی به ترتيب

داخلی ضعي

باعث افزايش تجديد ارائۀ صورتهای

برابر بیا  -1/422و  1/1111اسیت .ايین نتیاي نشیان

مالی میشود و با توجه به رسیالت کميتیۀ حسابرسیی

می دهید بیين اسیتقالل اعضیای کميتیۀ حسابرسیی و

در اسیتقرار و اجیرای کنتیرلهیای داخلیی مناسییب و

تجديد ارائۀ صورتهای مالی رابطۀ منفی و معنیاداری

اطمينییانبخییش ،در ايیین پییژوهش بییه بررسییی تییأثير

وجود دارد.

ويژگیییهییای کميتییۀ حسابرسییی و تجديیید ارائییۀ

همچنين ،مقدار ضريب بیرآوردشیده بیرای متغيیر
اندازۀ کميتۀ حسابرسیی برابیر بیا  -1/136اسیت کیه

صورتهیای میالی در شیرکتهیای پذيرفتیهشیده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد.

نشاندهندۀ رابطۀ معکوس بیين ايین متغيیر و تجديید

شییواهد پییژوهش نشییان داد ويژگیییهییای کميتییۀ

ارائۀ صورت های مالی اسیت .در حیالی کیه احتمیال

حسابرسی بر تجديد ارائۀ صورتهای مالی تأثيرگیذار

بییهدسییت آمییده بییرای ايیین متغيییر ،برابییر بییا 1/1233

هستند و کميتۀ حسابرسی میی توانید سیاختار کنتیرل

(بزرگتر از  )1/14و نشاندهنیدۀ معنیادارنبیودن ايین

داخلی شرکت را تقويت کند و اثربخشیی حسابرسیی

رابطه استن بنابراين ،اندازۀ کميتۀ حسابرسیی ،رابطیۀ

مستقل را بهوسيلۀ کاهش احتمال وقوع ارائۀ نادرسیت

معناداری با تجديد ارائۀ صورتهای مالی ندارد.

افزايش دهد .يافتههیای ايین پیژوهش نشیان داد بیين

ويژگی ديگر کميتۀ حسابرسی ،تخصیص اعضیای

اسییتقالل و تخصییص اعضییای کميتییۀ حسابرسییی بییا

کميتۀ حسابرسی است .نتاي برآورد میدل ( )9نشیان

تجديد ارائۀ صورتهای مالی رابطۀ منفی و معنیاداری

می دهد مقدار ضريب برآورد شده و احتمال بیهدسیت

وجود دارد .اين يافته هیا بیا نتیاي پیژوهش ابیوت و

آمده برای ايین متغيیر بیهترتيیب برابیر بیا  -1/663و

همکییاران  ]99و آکییل و دنییيس  ]92مطابقییت دارد.

 1/1111است .اين نتاي نشان میدهد بیين تخصیص

ابییوت و همکییاران  ]99نيییز نشییان دادنیید اسییتقالل،

اعضای کميتۀ حسابرسی و تجديد ارائۀ صیورتهیای

تخصص اعضا و تعداد جلسات کميتۀ حسابرسیی بیر

مالی رابطۀ منفیی و معنیاداری وجیود داردن يعنیی بیا

تجديیید ارائییۀ صییورتهییای مییالی تأثيرگییذار اسییت.

افزايش تخصص اعضای کميتیۀ حسابرسیی ،احتمیال

همچنين ،آکیل و دنیيس  ]92نشیان دادنید اسیتقالل

تجديیید ارائییۀ صییورتهییای مییالی کییاهش میییيابیید.

کميتۀ حسابرسی ،موجب میی شیود تیا تجديید ارائیۀ

همچنين ،در ميان ساير متغيرهای کنترلی مورد مطالعه،

صورتهای مالی بهوسیيلۀ شیرکتهیا کمتیر شیود و

تنهییا رابطییۀ ممبییت و معنییاداری بییين متغيییر انییدازۀ

درستی و قابليت اتکای آنها افیزايش يابید .همچنیين،

هيئتمديره و تجديد ارائۀ صورتهای میالی مشیاهده

يافتییۀ ديگییر ايیین پییژوهش نشییان داد انییدازۀ کميتییۀ

شد.

حسابرسی با تجديد ارائیۀ صیورتهیای میالی رابطیۀ


نتیجهگیری

هدف از تشکيل کميتۀ حسابرسی کمک بیه ايفیای
مسئوليت نظارتی هيئت مديره و بهبود آن برای کسیب
اطمينان معقول از اثربخشی فرايندهای نظیام راهبیری،

معناداری ندارد که با نتاي سرينيواسان  ]22مطابقیت
ندارد .مطالعۀ سرينيواسان  ]22نشیان داد بیين تعیداد
اعضییای کميتییۀ حسابرسییی و ميییزان تجديیید ارائییۀ
صورتهای مالی رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد.

ويژگیهای کميتۀ حسابرسی و تجديد ارائۀ صورتهای مالی92/

محدوديت اصلی اين پژوهش دستيابینداشیتن بیه

منابع

دادههای مربیوط بیه متغيرهیای کميتیۀ حسابرسیی در

 .9باقرپور والشانی ،محمد علیین اعتمیادی ،حسیين و

سال های قبیل از بیازه زمیانی ايین پیژوهش (-9219

مهدی اميدفر .)9215( .تاثير مکانيزم های حاکميیت

 )9215است .طبق منشور کميتیۀ حسابرسیی سیازمان

شرکتی بر تجديد ارائههیای حسیابداری ،مطالعیات

بورس و اوراق بهیادار تهیران ( ،)9219شیرکت هیای

تجربی حسابداری مالی ،سال دوازدهم ،شماره ،56

پذيرفته شده نزد اين سازمان بعد از سیال  9219ملیزم

صص .913-21

به استقرار کميتۀ حسابرسی شیدهانید  ]1و در نتيجیه

 .3بذرافشان ،آمنهن حجازی ،رضوان و علیی رحمیانی.

قبل از آن تاريخ ،اکمر شرکتها يیا کميتیۀ حسابرسیی

( .)9215رويدادکاوی الزامات کنتیرل هیای داخلیی

نداشته اند و يا اينکه اطالعات مربوط به اين کميتیه در

حاکم بر گزارشگری مالی با تأکيد بیر نقیش کميتیه

دسترس نبوده اسیت .در نتيجیه ،دليیل انتخیاب بیازه

حسابرسیییی .دانیییش حسیییابداری و حسابرسیییی

زمانی پژوهش نيز بهعلت همیين محیدوديت اساسیی

مديريت ،سال چهارم ،شماره  ،96صص .46-54

بوده است.

 .2بنی مهد ،بهمنن عربی ،مهیدی و شیيوا حسینپیور.

با توجه به يافته های پیژوهش ،وجیود افیرادی بیا
تخصییص مییالی و مسییتقل در کميتییۀ حسابرسییی ،بییه

( .)9214پژوهشهیای تجربیی و روششناسیی در
حسابداری ،تهران ،انتشارات ترمه.

کاهش تجديد ارائۀ صیورت هیای میالی و در نهايیت

 .5حسينی خوراسیگانی ،شیيرين و محسین دسیتگير.

افزايش کيفيیت گزارشیگری و شیفافيت میالی منجیر

( .)9214تجديد ارائه صورتهیای میالی و عوامیل

میشود .نتاي اين پژوهش میتواند منجر به گسیترش

نظام راهبری مرثر بر آن ،دانیش حسیابداری ،سیال

ادبيات مربوط به سازوکار نظام راهبری و نيیز تجديید

هفتم ،شماره  ،34صص .939-919

ارائۀ صورتهالی مالی شود .تدوينکنندگان قیوانين و

 .4خواجوی ،شکرالهن قديريان آرانی ،محمد حسیين و

شرکتهای پذيرفته شده نزد سیازمان بیورس و اوراق

حسیین فتییاحی نییافچی .)9215( .بررسییی تییاثير

بهادار تهران میتوانند از نتاي اين پیژوهش در سیطح

ويژگیهای هيئتمديره بر تجديد ارائه صورتهای

اجرايی استفاده کنند .بیر مبنیای نتیاي ايین پیژوهش،

مالی شیرکت هیای پذيرفتیه شیده در بیورس اوراق

پيشیینهاد میییشییود تییأثير سییاير ويژگیییهییای کميتییۀ

بهادار تهران .پژوهش های حسیابداری میالی ،سیال

حسابرسییی ماننیید تعییداد جلسییات اعضییای کميتییۀ

هفتم ،شماره  ،32صص .21 - 44

حسابرسییی و نيییز تنییوع جنسییيتی اعضییای کميتییۀ

 .6ساعی ،محمد جوادن باقرپور والشانی ،محمدعلیی و

حسابرسی بر ميزان تجديد ارائیۀ صیورتهیای میالی

سيد ناصر موسوی بايگی .)9213( .بررسی فراوانیی

بررسی شود .همچنين ،پژوهشیگران آتیی میی تواننید

و اهميییت تجديیید ارائییه صییورتهییای مییالی.

تقلیب و

پژوهشهای حسابداری مالی ،سیال پینجم ،شیماره

نقش اعضیای کميتیۀ حسابرسیی در کشی

ارائییههییای نادرسییت و تییأثير آن بییر تجديیید ارائییۀ
صورتهای مالی را نيز بررسی کنند.
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