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 چکیده

گذاران قرار گرفته  ه محققان و سیاستهای مالی معاصر، مورد توج اهمیت حاکمیت شرکتی به خصوص پس از پیشامد رسوایی

های مالی و قابلیت اطمینان آنها معطوف شده است، زیرا  است و در این راستا حجم گسترده ای از تحقیقات به کیفیت صورت

ها و گزارشات مالی وضعیت واقعی شرکت را به درستی نشان نمی دادند. ابزار اصلی حاکمیت شرکتی برای  در اکثر موارد صورت

های مالی حسابرسی است و در این راستا حسابرس مستقل حسب استقاللی که داراست، نقش کلیدی  عتبار بخشی به صورتا

های مالی توسط  های مالی)تصمیم گیرندگان( خواستار انجام حسابرسی صورت دارد. از منظر دیگر، استفاده کنندگان از صورت

خصی حرفه ای که مستقل از واحد تجاری می باشد ارزش افزوده دارد، حسابرس مستقل هستند زیرا انجام حسابرسی توسط ش

بدین نحو که با کاهش خطر اطالعات، باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت می گردد. لذا حفظ استقالل مقوله ای مهم برای 

به  مالی است که های صورت کیفیت زمینه در بخش اطمینان ابزاری های مالی می باشد حسابرسی حسابرس صورت

های اخیر با خصوصی شدن حرفه  دهد. در سال می معقول را  مالی امکان اتخاذ تصمیماتی های کنندگان صورت  استفاده

ای مرسوم مبدل  حسابرسی و گسترش مؤسسات خصوصی حسابرسی، تغییر حسابرس و تغییر اظهارنظرهای حسابرسی به پدیده

دار کند و پیامد نامطلوب واکنش منفی  قالل حسابرس را خدشهای و است این موضوع می تواند قدرت حرفه .شده است

از آنجا که تداوم  گذاران نسبت به گزارش حسابرسی تعدیل شده )به ویژه اظهارنظر مشروط( را به همراه داشته باشد. سرمایه

ی بصورت احتمال تصدی بطور بالقوه تأثیرات متناقضی روی کیفیت حسابرسی دارد و اینکه تعریف کالسیک کیفیت حسابرس

 .گردد پیوسته اینکه یک حسابرس تحریفات بااهمیت را هم تشخیص )شایستگی( و هم گزارش )استقالل( نماید، ارائه می

 .تأثیرات منفی تداوم تصدی روی شایستگی و استقالل می تواند منجر به تأثیرات متناقض روی احتمال شروط حسابرس شود

 

 برسی، فعالیت های شرکت، دوره تصدی، ابقای حسابرس.اظهار نظر، حساهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه-1

که تضاد منافع بین  ی سهامیها شرکتی سهامی و به تبع آن منفک شدن مالکیت از مدیریت در ها شرکتبا ایجاد 

تمال نمایندگی ایجاد شده است. زیرا این اح  رابطهمفهومی به نام  مدیران و سهامداران را به همراه داشته است،

جهت منافع خود و عکس منافع سهامداران  طلبانه زده و تصمیماتی در رود که مدیران دست به رفتارهای فرصت  می

بگیرند. از این رو، به خصوص پس از بحران های مالی معاصر مفهومی به نام حاکمیت شرکتی مورد توجه محققان و 

یی ها شرکتهای مالی معاصر باالخص  شده روی رسوایی که طبق تحقیقات انجامگذاران قرار گرفت. از آنجا سیاست

های مالی وضعیت واقعی شرکت  نتایج حاکی از آن بود که صورت 4و برادران لهمن 8، پارماالت2، ورلدکام1مانند انرون

های مالی معطوف شده  را نشان نمی داده اند. لذا بخشی از توجهات در بحث حاکمیت شرکتی به سوی کیفیت صورت

های مالی شناخته شده و گزارش صادره  سابرس مستقل به عنوان شخص کلیدی در تضمین کیفیت صورتاست.ح

های مالی است. بطوری  گیری استفاده کنندگان صورت حسابرس به عنوان یکی از ابزارهای سودمند در فرآیند تصمیم

ین فرض می کنند که گزارش کنندگان چن  گیرندگان در بازارهای مالی بطور اخص و سایر استفاده که تصمیم

حسابرس بیانگر وضعیت جاری شرکت است. درجه ارتباطات حسابرس با صاحبکار یک موضوع عمده در برخورد 

عالیق حسابرس بوجود می آورد، به دلیل اینکه روابط طوالنی مدت ممکن است سبب رضایت حسابرس شده، که این 

رد عالیق مربوط به ارتباط با صاحبکار، ممکن است استقالل او رضایت مانع از کاوش بیشتر وی می شود. این برخو

های مالی صاحبکارش تحلیل ببرد. این تحلیل  نسبت به صاحبکار و نهایتاً اعتبارش را، هنگام قضاوت در مورد صورت

 رفتن به شکل تأثیر گذاشتن بر اظهارنظر حسابرس است.گزارش حسابرس بطور کلی به دو صورت تعدیل نشده

ول( و تعدیل شده است که قضاوت حسابرس در تشخیص و اظهارنظر نقش به سزایی دارد )گارسیا بالندنا و )مقب

(. چنانچه حسابرس با محدودیت دامنه حسابرسی یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری 2418آرگیلس بوش ،

قط زمانی که حسابرس به این توسط صاحبکار مواجه شود، منجر به اظهارنظر مشروط می شود. اظهارنظر مشروط ف

های مالی به عنوان یک مجموعه واحد، به نحو مطلوب ارائه شده است، منتشر می شود. اگر  نتیجه برسد که صورت

حسابرس معتقد باشد که وضعیتی که موجب تعدیل اظهارنظر شده، فراگیر و بااهمیت است، باید عدم اظهارنظر یا 

ین، اظهارنظر مشروط خفیف ترین نوع انحراف از اظهارنظر تعدیل نشده است)رفیعی و اظهارنظر مردود ارائه کند. بنابرا

 یآن بر دوره تصد پیامدهایو  ها شرکت تیاظهارنظرحسابرس بر فعال ریتأثدر این مقاله به بررسی  (.1838همکاران،

 پرداخته شده است. حسابرس

 

 تقاضا برای حسابرسی -2

 8، انرون، ورلدکام، تلکام7و ایریش بانک 6، انگل4برادران لمن، ساتیام :الملل نظیر نهای مالی اخیر در سطح بی رسوایی

حسابرس مستقل نقش اساسی در فرآیند گزارشگری  نگرانی هایی را در مورد کیفیت سود پدید آورده است. ... و

ده مدیریت شرکت است ولی های مالی برعه که مسئولیت تهیه صورت کند. در حالی مالی و قابلیت اعتبار آن بازی می
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برای مثال در رسوایی انرون عالوه بر   .در پی این رسوایی ها، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نیز نشانه رفته است

( نیز به خاطر عدم کشف تقلب های صورت 1مدیریت ارشد شرکت، حسابرس )مؤسسه حسابرسی آرتور اندرسون

این اجماع نظر وجود دارد که فقدان استقالل و کیفیت ضعیف حسابرسی دراین ارتباط  پذیرفته مقصر شناخته شد. 

کنندگان استانداردهای  گذاران و تدوین در پی این وقایع، قانون هایی گشته است. موجب وقوع چنین رسوایی

حسابداری و حسابرسی در پی ساز و کارهایی برای بهبود استقالل حسابرسان وکیفیت حسابرسی بوده اند)حساس 

نیاز به حل تناقضات نمایندگی نیز محرک دیگری برای تقاضای حسابرسی با کیفیت باال است.  .(1883انه و آذینفریگ

نامتقارن بودن اطالعات بین صاحب سرمایه )ذینفعان( و نماینده )مدیر( موجب بروز اغتشاش ذهنی می شود و این 

کند بر اساس تئوری  هزینه صاحب سرمایه دنبال می آورد که نماینده، منافع شخصی خود را به نگرانی را پدید می

نمایندگی، صاحب سرمایه و نماینده به این نتیجه می رسند که به نفع هر دو طرف است که اغتشاش ذهنی کاهش 

راستا سازد. یکی از این ترتیبات، حسابرس مستقل  یابد. لذا ترتیباتی را دنبال می کنند که منافع شخصی آن ها را هم

ابزاری نظارتی برای بهبود اطالعات درباره وضعیت و عملکرد مالی شرکت و افزایش تقارن اطالعاتی است. هر  است که

چه تناقض نمایندگی بین مدیران و صاحبان سرمایه بزرگتر باشد، هزینه های نمایندگی بیشتر و نیاز به حسابرس 

ات بین صاحب سرمایه )ذینفعان( و نماینده )مدیر( مستقل با کیفیت باال افزون تر خواهد بود نامتقارن بودن اطالع

شود. حسابرس مستقل ابزاری نظارتی برای بهبود اطالعات درباره وضعیت و عملکرد  موجب بروز اغتشاش ذهنی می

 .(1832مالی شرکت و افزایش تقارن اطالعات و در نتیجه کاهش اغتشاشات ذهنی است )علوی طبری و بذرافشان، 

تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، می توان ادعا کرد که مدیران واحد های تجاری می توانند  با در نظر گرفتن

های مالی به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. به طور کلی  از انگیزه الزم برای دستکاری اقالم صورت

های مدیریت می باشد. و به همین خاطر )یعنی ذهنی  اقالم تعهدی معموالً همراه با برآوردها، پیش بینی ها و قضاوت

بودن آن( می تواند منجر به خطاهای عمدی و غیرعمدی در اندازه گیری ها شود. اما با توجه به مساله تضاد منافع 

بین مالکیت و مدیریت احتمال این که این خطاها به صورت عمدی از طرف مدیریت صورت گیرد بیشتر است. 

گذاران در برابر دستکاری اقالم صورت های مالی  آید، این است که چگونه می توان از سرمایه جود میسئوالی که به و

2که به گفته  شیفر
دخالت هدفمند مدیران در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمانی به منظور تحصیل منافع  

از صحت و بی طرفی اطالعات های مالی  شخصی است، حمایت کرد. از طرفی حسابرسان با ارزیابی مستقل صورت

ها و این که بر اساس اصول پذیرفته  مربوط به وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان وجوه نقد مندرج در این صورت

های مؤثر  های مالی اعتبار می بخشند. بنابراین یکی از راه شده حسابداری تهیه شده اند، گزارش می دهند و به صورت

یران و اعمال نظرهای مدیریت در انتخاب رویه های حسابداری، انجام حسابرسی می در کنترل دستکاری توسط مد

باشد. بدین صورت یک پل ارتباطی بین یافته های حسابرسان با افراد داخل و خارج شرکت از طریق اظهارنظر 

شناخت  های مالی نسبت به آید که نقش مهمی در هشدار به استفاده کنندگان از صورت حسابرسی به وجود می

 (.1838کند )رحیمیان ومعصومی،  مشکالت پیش روی شرکت ایفا می
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 مسئولیت حسابرسان -2

گذاری  با توجه به گسترش فعالیت های تجاری، کلیه افراد یک جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سرمایه

گذاران قوانین  ردم و سرمایهگذاران هم برای حفظ منافع م اندوخته خود در این فعالیت شرکت می کنند. قانون

خاصی را تدوین نموده اند که سبب شده افراد، منابع مالی خود را با توجه به اطالعاتی که حسابرسان از طریق 

گذاری نمایند. بنابراین اگر  دهند در بخش های مختلف سرمایه اظهارنظر و گزارش حسابرسی در اختیار آنها قرار می

گردد. بنابراین مسئولیت حسابرسان در برابر گزارش  گمراه کننده ارائه شود، سبب زیان میاین اطالعات، نادرست و یا 

که سهام آنها در بورس مورد معامله   هایی عام و شرکت های سهامی نادرست بیشتر از سایر افراد است و در مورد شرکت

ر دو طبقه از اشخاص مسئول هستند : گیرد از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. حسابرسان در براب قرار می

. مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث صاحبکار و مدیران و یا صاحبان سرمایه، که 2. مسئولیت در مقابل صاحبکار 1

های مالی را به حسابرس ارجاع و با وی قرارداد امضاء می کنند. این گزارش ها که  رسیدگی به دفاتر اسناد و صورت

ها تهیه  ره مالی است، برای استفاده سهامداران شرکت و طرح در مجامع عمومی شرکتعملکرد شرکت در یک دو

های مالی رسیدگی شده توسط حسابرس  گردد . اشخاص ثالث افراد و مؤسساتی هستند که نسبت به صورت می

اری می گذ مستقل عالقمندند که با توجه به اطالعات مندرج در گزارش های حسابرس اتخاذ تصمیم و یا سرمایه

ها و اعمال خالف رویه ای را عمداً یا سهواً گزارش نداده  کنند. از این رو اگر حسابرسان در گزارش خود سوء استفاده

 .(1838)وکیلی فرد و مران جوری هایی متوجه هر دو طبقه بشود باشند، ممکن است زیان

حاصل از قصور و اهمال و سهل انگاری  . مسئولیت1حسابرسان نسبت به عملیات حسابرسی دو نوع مسئولیت دارند: 

. مسئولیت ناشی از اظهار نظر خالف واقع با سوء نیت. مواردی که مسئولیت حاصل از قصور و 2در انجام وظیفه 

. عدم مراجعه حسابرس به اساسنامه، صورتحساب 1اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه ممکن است پیش آید : 

ت مجامع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام و یا عدم مراعات مقررات هنگام هیئت مدیره شرکت و یا مصوبا

. قرارداد فیمابین حسابرس و مؤسسه، شرایط رسیدگی و 2پرداخت سود و یا مزایای غیر نقدی به صاحبان سهام. 

عهده حسابرس و انگاری و قصور کارکنان به  . سهل8وظایف و مسئولیت حسابرس را بطور کامل مشخص نکرده باشد. 

های کاال وظیفه حسابرس این است که  . در مورد موجودی4باشد.  مدیری که گزارش حسابرسی را امضاء می کند، می

های کاال را مورد بررسی قرار دهد و بررسی کند تمام هزینه  گذاری موجودی پیگردهای آنرا کنترل نماید و نحوه قیمت

. در صورتی که حسابرس بداند که جزء 4ها منظور شده باشد.  ال در حسابهای کا های مربوط به موجودی ها و بدهی

اقالم حسابهای دریافتنی مطالبات سوخت شده و مشکوک الوصول وجود دارد وظیفه دارد مراتب را در گزارش 

ی ها . حسابرس وظیفه دارد در مورد کفایت و یا عدم کفایت ذخیره کافی نسبت به بدهی6حسابرسی اعالم نماید. 

های مالی صریحاً اظهارنظر  . حسابرس باید در مورد صورت7ها در گزارش خود اشاره نماید.  مالیاتی و یا سایر بدهی

تواند صرفاً به عذر  . حسابرس نمی3های کافی به عمل آورد.  . حسابرس باید در حفظ اسرار مؤسسه مراقبت8نماید. 

سلب مسئولیت نماید. زیرا کشف تقلب و اختالس از وظایف اینکه کشف تقلب یا اختالس مشکل بوده است از خود 

. در صورتی که 1حسابرس است. مواردی که مسئولیت گزارش خالف واقع ناشی از سوءنیت شناخته می شود: 

که مجمع عمومی شرکت   . در صورتی2های مالی آگاه شود و موضوع را گزارش نکند.  حسابرس بر عدم صحت صورت

های سال جاری انتخاب نکرده، حسابرس از جهت عدم تقدیم گزارش مسئولیتی  دگی به حسابحسابرس را برای رسی

. اگر حسابرس در مورد ترازنامه اظهارنظر مطلوب و مقبول ارائه نماید و معلوم گردد یک قلم دارایی ارزش 8ندارد. 

. اگر 4لیتی نخواهد داشت. کمتری داشته و در نتیجه این امر، هیچ ضرری به شرکت وارد نگردیده حسابرس مسئو
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حسابرس بداند مدیران شرکت خارج از محدوده اختیارات خود عملی انجام داده اند و آنرا گزارش ننماید، مسئول 

 ( .1831)جامعی و همکاران، است

 

 مدل های نقش حسابرسی -4

 های نقش حسابرسی را در موارد زیر تقسیم بندی می کنند: گران مدل اغلب تحلیل

 شبه قضاییمدل -1

بر طبق این مدل، نقش حسابرسان را قانون تعیین می کند و قانون از طریق اعطای اختیارات به حسابرس، نقشی 

انگلستان، وظیفه و نقش حسابرس را بررسی   1384شبیه قاضی برای وی قائل است . مثالً قانون شرکتها مصوبه سال 

اصالحیه قانون تجارت  148لی تعیین می کند. بر طبق ماده های ما دقیق و انعکاس عادالنه شرکت از طریق صورت

بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب " 1847ایران مصوب  

کنند و همچنین درباره صحت مطالب و  سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می

 ."که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند، اظهارنظر کنند اطالعاتی

 مدل مسئولیت اجتماعی -2

های صرفاً قانونی محدود کرد. انتظارات  کنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئولیت برخی استدالل می

ر داوطلبانه مورد پذیرش حرفه های دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد که بعضاً به طو جامعه، مسئولیت

های بعمل آمده انتظارات جامعه از حسابرس بر اساس این مدل به ویژه در  برطبق پژوهش حسابرسی قرار می گیرد.

 کشورهای پیشرفته صنعتی به شرح زیر است :

 کشف تقلب و کارهای غیر قانونی مدیران.    -

 گزارش در مورد کارایی و شایستگی مدیران.    -

 ها.  های داخلی شرکت گزارش در مورد کنترل   -

کارکنان  های مالی )به جز سهامداران ( از قبیل سرمایه گذاران بالقوه،  کنندگان از صورت حفظ منافع سایر استفاده   -

 شرکت، دولت و غیره در گزارشگری حسابرسی. 

 نظریه مباشرت و نظارت  -3

ارد که بر اساس آن مدیران، مباشران سهامداران تلقی می شوند و در عالوه بر دو نظریه فوق، نظریه سومی وجود د

گذاران و تأیید عملکرد برای مدیران از حسابرس یک نقش نظارتی مورد انتظار  جهت اطمینان بخشی برای سرمایه

 از مجموع تئوری های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که: است. 

گذار به عنوان  حسابرس مشابه نقش قاضی است. به عبارت دیگر قانون الف( در چارچوب مسئولیت های قانونی، نقش

های مالی، نقش مشابه نقش قاضی در ارتباط با دعاوی  نماینده جامعه از حسابرس انتظار دارد که در ارتباط با صورت

یزان آن فرق قانونی به عهده بگیرد و لذا جهت تسهیل اجرای این نقش اختیاراتی که در قوانین کشورهای مختلف م

 می کند، به وی اعطاء می نماید.

تر از مسئولیتهای صرفاً قانونی، جامعه از حسابرس انتظاراتی دارد که این انتظارات با  ب( در یک چارچوب وسیع

فاصله  "ای که حسابرس به موجب قانون یا سایر معیارها برای خود قائل است، فاصله دارد که آن فاصله را  وظیفه

 می نامند. "انتظارات
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های مالی حسابرسی شده، واقفند و خواهان انجام  پ( مدیران به عنوان مباشران سهامداران به اهمیت صورت

 حسابرسی با کیفیتی مطلوب توسط حسابرسان مستقل می باشند.

بررسی تحوالت اخیر در گزارشگری حسابرسی محافل حرفه ای جوامع پیشرفته نشان می دهد که نمی توان تحوالت 

ها همزمان و با تأثیرات متقابل بر یکدیگر در  اخیر را صرفاً از زاویه یکی از این نظریه ها توجیه نمود. بلکه این مدل

های فوق، مدل  تعیین نقش کنونی حسابرس و نحوه گزارشگری وی دخالت داشته اند. در عین حال از میان تئوری

خگوی تحوالت اخیر گزارشگری است)کرمی و های دیگر پاس مسئولیت اجتماعی حسابرسان بیش از مدل

 (.1834همکاران،

 

 های مالی هدف از حسابرسی صورت -5

  گیری تصمیم مبنای مزبور اطالعات زیرا های مالی است؛ فلسفه اصلی حسابرسی اعتباربخشی به اطالعات صورت

مشاوران مالی، تحلیلگران، اعتبار های مختلفی نظیر: سهامداران، سرمایه گذاران بالقوه، کارگزاران، مدیران،  گروه

دهندگان و دولت قرار می گیرد. بنابراین حسابرسی از دیدگاه کاربران مزبور به ویژه سهامداران زمانی سودمند است 

های مالی از  که حسابرسان طی رسیدگی های خود به بررسی و ارزیابی برقراری تداوم فعالیت، عاری بودن صورت

ا اهمیت و اعمال غیر قانونی مؤثر، بر فعالیت واحد مورد رسیدگی بپردازند و میزان موافقت اشتباه، تخلف و تقلب ب

خود را با رعایت موارد مزبور اعالم کنند. بر اساس بیانیه شماره یک هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، 

گذاری و سایر تصمیمات  ری های سرمایهگی گزارشگری باید اطالعاتی را فراهم کند که برای سرمایه گذاران در تصمیم

هدف های حسابداری و  ،گیری افراد مزبور برای مفید بودن اطالعات مالی در تصمیم .مشابه مفید واقع شود

کند که اطالعات مربوط به گونه ای مناسب و بدون دستکاری و سوءگیری کامل افشا  گزارشگری مالی ایجاب می

واژه ای فراگیر است و بعضاً به عنوان اصل افشای اطالعات شناخته می شود که  افشای اطالعات در حسابداری .شود

شایان  تقریباً تمام فرایند گزارشگری مالی را در بر می گیرد و بر کلیه جوانب از جمله نوع گزارش صادره مؤثر است.

ده سهامداران شرکت را اداره های سهامی، مدیران به عنوان نماین ذکر است که با جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت

های مدیریت در مصرف منابعی که در اختیار آنها قرار  می کنند و مسئولیت تشریح چگونگی اداره شرکت و قابلیت

 (.1834، باشد )امینی و همکاران گرفته، بر عهده حسابرس از طریق صدور گزارش حسابرسی می

های مالی از کلیه جنبه  در باره درستی تهیه و ارائه صورتهای مالی این است که حسابرس  هدف از حسابرسی صورت

های مالی،  حسابرس باید درباره اینکه آیا صورت  .های بااهمیت در انطباق با اصول متداول حسابداری، اظهارنظر کند

کند. از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب تهیه شده است یا خیر، اظهارنظر 

های مالی از  گیری کند که آیا نسبت به عاری بودن یا نبودن صورت حسابرس برای تعیین نوع اظهارنظر باید نتیجه

تحریف های بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، اطمینان معقول کسب کرده است یا خیر )استاندارد حسابرسی شماره 

744 ،1883.) 

 

 حسابرسیگزارش و اظهارنظر  -6

 حسابرسی را می توان به صورت زیر تبیین کرد:اظهارنظر  گزارش و

های مالی صاحبکار  محصول نهایی حسابرسی یک واحد تجاری، گزارشی است که در آن، حسابرسان نسبت به صورت

شود. شهادت بیانگر اظهارنظر و عقیده  دهی حسابرسان در قالب اظهارنظر حرفه ای آنها بیان می کنند. شهادت ارائه می
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دهی عبارت  ابرس در رابطه با میزان انطباق اطالعات گزارش شده با معیارهای از قبل تعیین شده است. شهادتحس

است از: گزارش قضاوتی، بر مبنای شواهد متقاعدکننده، توسط فردی مستقل، ذیصالح و مطلع، در خصوص درجه 

نگاه با معیارهایی که از قبل تعیین شده انطباق تمامی جوانب بااهمیت اطالعات حسابداری گزارش شده توسط یک ب

ترین خدمت حرفه ای حسابرس، اظهارنظر مستقل و کارشناسانه درباره مطلوبیت  است. بنابراین، مهمترین و با ارزش

  های مالی است. خالصه انواع اظهارنظر حسابرسان بر طبق استانداردهای حسابرسی ایران، به شرح ذیل است: صورت

  عدم اظهارنظر -4          اظهارنظر مردود -8          اظهارنظر مشروط -2      ولاظهارنظر مقب -1

های مالی، از تمام جنبه های  نظر مقبول باید در مواردی اظهار شود که حسابرس به این نتیجه برسد که صورت -1

ور ضمنی بیانگر آن است که بااهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است. نظر مقبول به ط

های کاربرد این اصول و آثار آنها به نحوی مناسب تعیین و در  هر گونه تغییر در اصول حسابداری یا در روش

 .های مالی درج و یا افشا شده است صورت

 در مواردی که حسابرس نظری غیر از مقبول اظهار می کند باید تمام دالیل اصلی را به روشنی در گزارش خود

های مالی بیان کند. این گونه اطالعات در بند یا بندهای  توصیف و در صورت امکان، آثار مالی مربوط را بر صورت

های مالی که موضوع را به  تواند به یادداشت توضیحی صورت جداگانه و پیش از بند اظهارنظر ارائه می شود و می

 تفصیل شرح داده است، نیز عطف داشته باشد.

دهد. اما  های مالی را افزایش می ابرس با این نوع تأمین اطمینان در شکل غیر مطلق، اعتبار صورتاظهارنظر حس

های  های حسابداری و کنترل های ذاتی سیستم ها، محدودیت گیری در رسیدگی عواملی چون قضاوت، استفاده از نمونه

بند اظهارنظر گزارش حسابرس  .ودداخلی موجب این است که دستیابی به اطمینان مطلق در حسابرسی ممکن نش

های مالی، از تمام جنبه های بااهمیت طبق  حاوی نظر صریح حسابرس در این باره می باشد که آیا صورت

گزارش  .(1884، 74استاندارهای حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است یا خیر )استاندارد حسابرسی شماه 

های مالی به  برس، نظر خود را در خصوص قابلیت اعتماد صورتحسابرسی وسیله ای است که از طریق آن حسا

 ها منتقل می کند. کنندگان از آن صورت استفاده

 

 ها شرکتتأثیر اظهارنظرحسابرس بر فعالیت  -7

 :آیین نامه انضباطی بورس مقرر می دارد 14ماده 

قانونی نسبت به آنها اظهارنظر  های شرکت باید به گونه ای تنظیم گردد که حسابرس و بازرس ها و صورت حساب"

مردود و یا عدم اظهارنظر ارائه نکرده باشد. در آن صورت بالفاصله معامالت سهام شرکت متوقف و تا رفع مواردی که 

موجب ارائه اظهارنظر مردود و یا عدم اظهارنظر گردیده است، به تشخیص هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس 

معامالت  24/4/1878بعنوان یک مصداق عملی بورس اوراق بهادار در تاریخ  ".خواهد داشت اوراق بهادار توقف ادامه

شرکت پذیرفته شده در بورس را متوقف کرد. گزارش حسابرسی چهار شرکت از نوع عدم اظهارنظر و گزارش  4سهام 

ار، گزارش مردود یا عدم حسابرسی یک شرکت از نوع مردود بوده است. از نظر سازمان کارگزاران بورس اوراق بهاد

های یاد شده متوقف  های مالی است و به همین دلیل داد و ستد سهام شرکت اظهار نظر، نمایانگر اعتبار پایین صورت

و دیگر اطالعات نامعتبر   ( EPS ) گردید. این کار اصولی و منطقی است، زیرا داد و ستد بر مبنای سود هر سهم

این اقدام در بلند مدت به  .ه ویژه سهامداران جزء صدمات مالی جدی وارد می کندهای مالی به سهامداران ب صورت
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تقویت سیستم های اطالعاتی شرکت ها و در نتیجه استحکام پایه های اطالعاتی بورس کمک می کند و تأمین کننده 

 (.1838)وکیلی فرد و مران جوری، شفافیت اطالعات مورد لزوم خواهد بود

 

 سابداری و پیامدهای آنگزارش مشروط ح -8

به دلیل نیاز به حسابرسی و همچنین به دلیل این که گزارش حسابرسی پل ارتباطی بین حسابرس و 

کنندگان، قابل فهم، عینی و منبع اطالعاتی  کنندگان از آن محسوب می شود، این گزارش باید از دید استفاده استفاده

معنی است که گزارش حسابرسی، باعث تغییر در تصمیمات شود، در غیر مربوط به شمار آید. ارتباط در اینجا به این 

 کنندگان به گزارش حسابرسی اتکا نخواهند کرد. این صورت، استفاده

گیری های خود از آن بهره می برند، گزارش مشروط حسابرسی است. با  گذاران در تصمیم یکی از اطالعاتی که سرمایه

امی اظهارنظر مشروط ارائه می کند که حداقل در طی دوره مورد رسیدگی، توجه به این موضوع که حسابرس هنگ

های مالی منعکس کند،  یک عدم قطعیت قابل توجه، که مدیریت نمی تواند یا مایل نیست آن را تقویم و در صورت

امدهای (. می توان انتظار داشت که گزارش مشروط، سبب ایجاد پی1883وجود داشته باشد )مهدوی و غیوری مقدم، 

گیری را می توان در تأثیر  اقتصادی و مالی برای مؤسسات و بنگاههای اقتصادی در بازارهای مالی شود. فرایند تصمیم

های مالی در گزارش مشروط، مالحظه کرد. یعنی اطالعات مالی منتشر شده، زمینه  اطالعات منتشر شده از صورت

است. در صورتی که نظر حسابرس با نظر سهامداران و  ساز پیش بینی و صدور گزارش مشروط توسط حسابرسان

سرمایه گذاران متفاوت باشد، با توجه به دسترسی رسمی حسابرس به اطالعات درون سازمانی نظر وی مورد واکنش 

های دریافت کننده گزارش  گیرد و ممکن است موجب به وجود آمدن پیامدهایی برای شرکت سهامداران قرار می

 شود.مشروط حسابرسی 

های ساالنه  گزارش حسابرسی موجب کاهش عدم تقارن اطالعاتی و همچنین موجب اعتبار بخشیدن به گزارش

ها می شود، اما دریافت گزارش تعدیل شده موجب کاهش کیفیت اطالعات و بیانگر نوعی شکاف اطالعاتی بین  شرکت

ها، نشان دهنده عدم تقارن  ل شده توسط شرکتتر دریافت گزارش تعدی مدیران و سرمایه گذاران است، به بیان دقیق

کنندگان از یک  آورد که استفاده اطالعاتی است اعالم گزارش مشروط حسابرسی یک زمینه را برای این ادعا فراهم می

شوند؛ بنابراین اگر گزارش مشروط به ایجاد تغییرات مشخص و واضح در ریسک  ریسک غیرعادی در شرکت آگاه می

گردد، آنگاه حسابرس توانسته است پیام خود را به اطالع خوانندگان برساند. گزارش مشروط، بر  عادی شرکت منجر

 (.1838ها تأثیر منفی می گذارد)ستایش و گرگانی فیروزجاه،  های مالی شرکت اعتبار صورت

گیری  میمتحقیقات تجربی انجام شده درباره شروط حسابرسی به دو گروه تقسیم می گردند: یک گروه فرایند تص

حسابرس را برای رسیدن به گزارش مشروط )به خصوص شروط مهم و اساسی ( مورد مطالعه قرار می دهد و گروه 

 نماید. های استفاده کننده را بررسی می دیگر، تأثیر گزارش های مشروط بر گروه

را در گزارش مشروط های مالی  توان، تأثیر اطالعات منتشر شده در صورت گیری می در تحقیقات فرایند تصمیم

مالحظه نمود. یعنی اطالعات مالی منتشر شده، زمینه ساز پیش بینی و صدور گزارش مشروط توسط حسابرسان می 

 باشد.

در تحقیقات گروه دوم، میزان مفید بودن شروط حسابرسی مورد پژوهش قرار گرفته است. نتایج این تحقیقات، تأثیر 

ف را نشان می دهند. در حالیکه در مورد تأثیر آنها روی قیمت بازار و سهام، انتشار شروط حسابرسی بر اشخاص مختل

نتایج یکنواخت حاصل نشده است. نظرات حسابرس ممکن است با ارزیابی های قبلی بازار همسو باشد و اطالعاتی را 
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ار اقتصادی چندان توان شروط حسابرسی را بر رفت منعکس کند که بازار سهام از آنها مطلع است، در آن صورت نمی

 (.1831موثر دانست)سجادی و همکاران،

 1در بسیاری از تحقیقات رابطه بین واکنش منفی بازار سرمایه و اظهارنظر مشروط حسابرسی یافت شده است )دوپاچ

(. بنابراین به اظهارنظر 2414؛ منون و ویلیامز،  1334، 8؛ فلیک و خبر ویلسون 1336، 2؛ جونز 1386و همکاران، 

شروط حسابرسی با این دید نگریسته می شود. تحقیقات دیگری به بررسی چگونگی تأثیر اظهارنظر مشروط بر به م

(و 1382)4(، الیوت1384)4موقع بودن افشای سود را مورد بررسی قرار داده اند. تحقیقاتی از جمله تحقیق ویترد

های  ارای اظهارنظر مشروط نسبت به شرکتهای د ( عموماً به این نتیجه دست یافتند که  شرکت2442سلطانی )

(. بنی مهد و محسنی شریف) 2414، 6دارای اظهارنظر مقبول حسابرسی سود خود را دیرتر اعالم می کنند )کولینان

های بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ کیفیت افشای  ( در تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر رتبه بندی شرکت1883

شامل اندازه شرکت، بازده دارایی ها،  ها شرکتبودن پرداختند. عوامل تأثیر گذار بر رتبه بندی  اطالعات و به موقع

اهرم مالی، نوع حسابرس، نوع گزارش حسابرسی، درصد مالکیت سهامدار عمده، نوع واحد تجاری و نوع صنعت در 

نوعی تعریف شده بود، به این نظر گرفته شده بود. در این تحقیق برای متغیر نوع گزارش حسابرسی متغیری مص

در نظر گرفته می  2صورت عدد  و در غیر این 2ها اظهارنظر مقبول دریافت کرده باشد عدد  صورت که اگر شرکت

شود. در نهایت، نتایج تحقیق حاکی از این بود که رتبه افشای اطالعات با اندازه و نوع صنعت ارتباط معنی دار مثبت، 

و درصد مالکیت سهام رابطه  معنی دار و منفی دارد. یعنی اگر گزارش حسابرس مقبول  اما با نوع گزارش حسابرس

( به بررسی رابطه بین برخی ویژگی 1883باشد، نشان از افشای به موقع اطالعات شرکت دارد. مرادی و پورحسینی )

ران پرداختند. یکی از های بورس ته های مالی و غیر مالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت

هایی که اظهارنظر حسابرسی ارائه شده در مورد  این ویژگی ها نوع اظهارنظر حسابرس بود. آنها دریافتند که شرکت

هایی که اظهارنظر غیر مقبول دریافت می کنند، عملیات حسابرسی خود را  آنها به شکل مقبول باشد، زودتر از شرکت

 های مالی آنها نیز کمتر است. ه تأخیر در انتشار صورتاجرا و تکمیل می کنند. در نتیج

 

 دوره تصدی حسابرس -9

دوره تصدی حسابرس به تعداد سال های متوالی که مؤسسات حسابرسی یک صاحبکار را مورد رسیدگی و حسابرسی 

مادی، قرار می دهد، اطالق می شود. انجام عملیات حسابرسی صاحبکار توسط یک مؤسسه حسابرسی طی سنوات مت

و همکاران، 7به دلیل آشنایی تیم حسابرسی با عملیات حسابرسی صاحبکار، می تواند مؤثرتر صورت گیرد )پیرر

شود، زمانی که حسابرس،  (. دوره تصدی حسابرس کوتاه مدت تعریف می2443نو همکارا 8و الموتاری1384

اشته باشد. دوره تصدی حسابرس زمانی های مالی شرکت را برای مدت دو یا سه سال در اختیار د حسابرسی صورت

های مالی یک شرکت را برای مدت نه یا ده سال در اختیار داشته باشد.  بلندمدت تعریف می شود که حسابرس صورت
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های مالی یک شرکت را به  مدت دوره زمانی است که حسابرس صورت بر مبنای این دو تعریف دوره حسابرسی میان

 (.2412و همکاران  1دهد )آدیمی مدت چهار تا هشت سال انجام

 

 لزوم چرخش حسابرس و نظریه های مرتبط با آن -1-9

 بازار در سهام قیمت بر جدی صورت به حسابرسان کار کیفیت در تردید ایجاد در نتیجه و حسابرسی قصور در

 بر دال عمومی تقاضای کنندگان، استفاده منطقی گیری تصمیم فرآیند بر آن اثر برآن، و عالوه گذاشته تأثیر سرمایه

 است داشته دنبال به را حسابرسان فعالیت بر گسترده نظارت و حسابرسی های گزارش قابلیت اعتماد به بیشتر توجه

های ناظر حرفه از دیرباز نگران تأثیر دوره  ای حسابداری و سازمانهای حرفهانجمن(. 1888، امیری و نژاد یعقوب(

های ناظر بر حرفه، به دلیل اثرات منفی  اند. سازمانوسط یک حسابرس بودهتصدی بلند مدت حسابرسی شرکت ت

این کنند. بردوره تصدی بلند مدت بر استقالل حسابرس، از آن به عنوان یک تهدید بر کیفیت حسابرسی یاد می

برسی اساس آنها به دنبال محدود نمودن طول دوره تصدی حسابرسان در سطح مؤسسه حسابرسی و یا شرکاء حسا

اند و نگرانی اصلی در این زمینه این است که با افزایش طول دوره تصدی حسابرس، استقالل حسابرس کاهش بوده

ها  های گزارشگری شرکتخواهد یافت و در نتیجه، حسابرسان تمایل بیشتری برای کنار آمدن و پذیرفتن شیوه

باشد. در نقطه طول دوره تصدی حسابرسی میخواهند داشت و این به معنای کاهش کیفیت حسابرسی با افزایش 

شود زیرا که  ای بر این باور هستند که افزایش طول دوره تصدی باعث افزایش کیفیت حسابرسی میمقابل، عده

حسابرسان برای ارتقاء کیفیت حسابرسی نیاز به شناخت کسب و کار خاص مشتری بوده و این دانش و شناخت در 

رو، این گروه اعتقاد دارند که افزایش طول دوره تصدی باعث افزایش کیفیت ایناز آید. طول زمان به دست می

 گردد.حسابرسی می

کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی در پی ساز و کارهایی برای بهبود، استقالل  گذاران و تدوین قانون 

ها می توان به موضوع چرخش اجباری  ش(. از جمله این تال 2447 2حسابرسان و کیفیت حسابرسی بوده اند )لی

حسابرسان اشاره کرد. چرخش اجباری حسابرسان ممکن پیامدهای اقتصادی مهمی از جمله افزایش کیفیت 

مجامع حرفه ای و صاحب نظران با توجه به اینکه چرخش اجباری حسابرس بر هر یک  گزارشگری مالی داشته باشد.

استقالل حسابرس، تأثیر مختلفی دارد، دارای دیدگاه های متفاوتی در  از عناصر کیفیت حسابرسی یعنی تخصص و

این خصوص می باشند. مطالعاتی که تاکنون در این خصوص انجام گرفته است بعضاً دارای نتایج کامالً متفاوتی می 

که شرکای  نگامیدارد: های خود بیان میدر آئین رفتار حرفه المللی حسابداراندر این رابطه فدراسیون بین باشد.

حسابرسی با تجربه و دانش الزم، محدود باشند، چرخش شریک ممکن است حفاظت مناسبی نباشد و در این رابطه 

ای دیگری از داخل یا خارج مؤسسه، های دیگری به کار گرفته شود مثل درگیر ساختن حسابدار حرفهباید حفاظت

ورت که ارتباطی با تیم اطمینان ندارد )آئین رفتار حرفه ای جهت مرور کار انجام شده یا در صورت لزوم جهت مش

 (.1838برای حسابداران حرفه ای، برگردان: ارباب سلیمانی، 
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 حسابرس حامیان و مخالفان تغییر -2-9

 خواهند که گیرند می قرار در موقعیتی حسابرسان اجباری، تغییر صورت در که باورند این بر حسابرس تغییر حامیان

 مدت طوالنی حضور کنند. اعمال را تری بیطرفانه قضاوت و مدیران مقاومت، های خواسته و فشارها مقابل در توانست

 که می شود؛ وضعیتی صاحبکار مدیریت نظر رعایت و حفظ برای تمایالتی ایجاد موجب کنار صاحبکار، در حسابرس

 از صاحبکار حفظ به را تمایل حسابرسان آنها همچنین (.1884 رجبی،(می کند  مخدوش را او بیطرفی و استقالل

سال  در حسابرس که چرا می کنند؛ مطرح کننده قوانین محدود تصویب برای دیگری دلیل او را، از حمایت طریق

 حفظ به آنها، جبران منظور به که گردد می ای اولیه های هزینه متحمل صاحبکار جدید برای فعالیت اولیه های

1)دیویس دارد خود تمایل صاحبکار
 عقیده دیگری حسابرس اجباری تغییر مخالفان مقابل، در (.2443 همکاران، و 

 که تالشی مثال عنوان به وادار می کند؛ استقالل حفظ به را حسابرسان که هست دیگری عوامل آنها اعتقاد به دارند.

گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها  کار می به شهرت و اعتبار حفظ جهت در حسابرسان

ساختارهایی است که مانع رفتارهای نامناسب حسابرسان می شود. آنها معتقدند حسابرسان با گذشت زمان، شناخت 

کنند و به این ترتیب توانایی آنها در مورد  های صاحبکار بدست آورده و تجربه بیشتری کسب می بهتری از فعالیت

ب بودن یا نبودن روشهای حسابداری و گزارشگری افزایش می یابد. بنابراین رابطه طوالنی مدت حسابرس و مناس

(. به اعتقاد آنها تغییر حسابرس باعث  2444و همکاران،  2تواند کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد )چن صاحبکار می

هش، و از این رو اعتبار حسابرسی کاهش یابد. از های مالی کا گذاران به اتکاپذیری صورت خواهد شد، اعتماد سرمایه

 (.8،2444سوی دیگر هزینه های حسابرسی، چه برای حسابرس و چه برای صاحبکار، افزایش خواهد یافت )ساینت

مخالفان چرخش اجباری هم چنین بیان می کنند که استانداردها و روش های جاری، منافع مطرح شده در دیدگاه 

را فراهم می کند و چرخش عادی کارکنان و مدیریت صاحبکار، بررسی های شریک دوم و حامیان چرخش اجباری 

( در تحقیق خود  1382و همکاران)  4بررسی همپیشگان همانند چرخش اجباری عمل می کند. در همین راستا؛ باتز

ر گردد، چرخش تر اهمیت منج شواهدی ارائه می کنند که همان طور که چرخش حسابرس می تواند به سطوح پایین

( نشان می دهد، احتمال  1384)  4تواند تأثیرات مشابهی داشته باشد. نتایج تحقیقات پیر و اندرسون کارکنان نیز می

(  2441و همکاران) 6طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان در سالهای ابتدایی کار حسابرسان افزایش می یابد. والکر

صاحبکار کمتر است. گایگر و  -سابرسی در روابط طوالنی حسابرسهای ح نیز مشاهده کردند که میزان شکست

( درخواست ورشکستگی داده بودند، به  1338تا  1336های)  هایی که طی سال ( با بررسی شرکت2444) 7راگاناندان

این نتیجه رسیدند رابطه مثبتی بین دوره تصدی حسابرس و احتمال اینکه شرکت ورشکسته در سال قبل از 

( نشان دادند 2444) 8ی، گزارش مشروط از بابت تداوم فعالیت دریافت کرده باشد، وجود دارد. چی و دوگارورشکستگ

با افزایش دوره تصدی، تمایل حسابرسان به انتشار گزارش حاوی شرط تداوم فعالیت کاهش می یابد. کاپلی و دوسه 
وره تصدی افزایش می یابد. نتایج تحقیق (  نیز دریافتند  حسابرسی های با کیفیت ضعیف با افزایش د1338)3
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های طوالنی مدت حسابرس و صاحبکار، احتمال صدور گزارش  ( حاکی از این است که همکاری 2444) 1وانسترالن

( نشان می دهد قضاوت 1382مقبول از سوی حسابرسان را افزایش می دهد. نتایج تحقیقات باتز و همکاران )

( معتقدند دوره 2447)  2مدت حسابرس و صاحبکار است. رابرت کنچل و ونسترالنحسابرسان تحت تأثیر روابط بلند

تصدی کوتاه مدت ممکن است صالحیت حسابرس را تحلیل ببرد به دلیل اینکه حسابرس اطالعات کمی در مورد آن 

حفظ  شرکت دارد. از طرف دیگر استقالل حسابرس را ممکن است تحت تأثیر قرار دهد، زیرا حسابرس تمایل به

 صاحبکار جدید برای مدت به اندازه کافی بلند دارد تا بتواند هزینه های اولیه حسابرسی نخستین را جبران کند .

برخی از صاحب نظران نیز بر این باورند، که هرچند چرخش حسابرس دارای منافعی است و لیکن هزینه های ناشی 

( معتقد است اعمال سیستم چرخش اجباری 2444و دوگار ) از آن بیش از منافع حاصل شده می باشد. چی

حسابرس می تواند منجر به افزایش حق الزحمه حسابرس، هزینه های نظارت و کاهش کیفیت گزارشگری مالی شود. 

بنابراین وضع این قانون به منظور حفاظت از منافع عموم می تواند منجر به تحمیل هزینه های اقتصادی شود که می 

با مطالعه تحقیق های انجام گرفته راجع به چرخش  کمیته حسابرسی خوب از آن اجتناب نمود. توان در سایه وجود

 حسابرس و طول دوره تصدی مشاهده می شود که عمده دالیل مخالفان با چرخش حسابرس به شرح زیر می باشد:

 از دست رفتن شناخت نسبت به عملیات صاحبکار و کاهش اثربخشی حسابرسی.-1

ی که با هزینه کمتر، استقالل حسابرس را حفظ می کنند، نظیر: انگیزه های حسابرس برای حفظ وجود عوامل-2

 شهرت و نگرانی وی از ترس دعاوی حقوقی علیه وی.

 هزینه های سنگین حسابرسی نخستین.-8

 شود: طریق ذیل چرخش حسابرس باعث حفظ و بهبود کیفیت حسابرسی می 8از طرفی طرفداران معتقدند از 

 حدود نمودن سودهای آتی حسابرس و از بین رفتن انگیزه های اقتصادی جهت مخدوش شدن استقالل وی.م-1

گیرد و منجر به  از بین بردن ارتباطاتی که در نتیجه تصدی طوالنی مدت حسابرس بین وی و صاحبکار شکل می-2

 کاهش استقالل فکری وی می شود.

دن به شناخت حسابرس از ساختار کنترل داخلی و عملیات ایجاد یک دیدگاه نو در حسابرس و عمق بخشی-8

 صاحبکار و به دنبال آن انجام حسابرسی با اثربخشی و کیفیت بیشتر.

طرفداران و منتقدان چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی، هر کدام دالیل قابل توجهی برای انجام و عدم انجام این 

( در نشریه مفهومی PCAOBهای سهامی عام )  بداری شرکتکار دارند . قابل توجه اینکه هیئت نظارت بر حسا

کند که  توجهی در وضع موجود ایجاد می تشخیص داده است که چرخش مؤسسات حسابرسی تغییر قابل 87شماره 

داد که در سال  ای را در برخواهد داشت. گزارش دیوان محاسبات آمریکا نشان می های عمده این امر ریسک و هزینه

درصد افزایش خواهد یافت.  24های مرتبط با حسابرسی بیش از  زامی مؤسسات حسابرسی هزینهاول چرخش ال

های  دهد که به دنبال چرخش الزامی مؤسسات حسابرسی هزینه همچنین، مطالعات دیوان محاسبات آمریکا نشان می

 48سات ممکن است بین تغییر مؤس  های تکراری ناشی از عدم مرتبط با حسابرسی در سال اول در مقایسه هزینه

 (.1834)حساس یگانه و همکاران،  درصد افزایش یابد 128درصد تا 
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 دوره تصدی حسابرس –لزوم چرخش حسابرس در ایران  -11

مؤسسات "دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار  14ماده  2مطابق با تبصره  

های ثبت شده نزد سازمان یا  ر حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی)شرکتحسابرسی و شرکاء یا مدیران مسئول کا

های  شرکت –های فرعی متعلق به آنها  متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس وشرکت

برس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران و حسا –سهامی عام با عرضه عمومی 

 4طرحهایی که متقاضی انتشار عمومی اوراق مشارکت مشمول ثبت نزد سازمان هستند( مجاز نیستند بعد از گذشت 

سال متوالی، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی 

زبور مجاز است. ضمناً در صورت خروج ساله م 4سال از پایان دوره  2اشخاص مذکور پس از سپری شدن حداقل 

سال با حضور به  2تواند تا  سال قبل، نمی 4شرکاء یا مدیران از مؤسسه قبلی، شریک یا مدیر مسئول کار در دوره 

مطابق با دستورالعمل مذکور تعویض  "عنوان شریک یا مدیر در مؤسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند.

 سال اجباری گردید. 4ی فوق بعد از حسابرس برای اشخاص حقوق

 128گذاری اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در کشور، در نشریه سازمان حسابرسی به عنوان شخصیت قانون

های متمادی  بیان شده است: بکارگیری کارکنان ارشد در ارتباط با یک صاحبکار برای سالای چنین آئین رفتار حرفه

ای مستقل باید اقداماتی را به منظور ستقالل باشد و در چنین شرایطی حسابدار حرفهممکن است تهدیدی برای ا

توان در این هایی که میحصول اطمینان از حفظ استقالل و بیطرفی انجام دهد. از جمله اقدامات کنترلی و حفاظت

ضافی جهت مرور کار انجام ای ازمینه انجام داد چرخش اعضای ارشد تیم حسابرسی، درگیر نمودن یک حسابدار حرفه

باشد) عرب شده اعضای ارشد یا مشورت در صورت لزوم، و در نهایت مرور کیفیت کار به صورت داخلی اما مستقل می

 (.1883صالحی و همکاران، 

 

 بحث و نتیجه گیری

های اخیر با خصوصی شدن حرفه حسابرسی و گسترش مؤسسات خصوصی حسابرسی تغییر حسابرس و  در سال

یر اظهارنظرهای حسابرسی به پدیده ای مرسوم تبدیل گردیده است این موضوع می تواند قدرت حرفه ای و تغی

استقالل حسابرسی را خدشه دار کند و پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته باشد به عالوه این اثر می تواند مانع از 

های تامین مالی را افزایش دهد. تحقیقات  شود و هزینهجریان صحیح، کارا و اثربخش سرمایه در بازار اوراق بهادار 

گذاران واکنش منفی نسبت به گزارش حسابرسی تعدیل شده )به ویژه اظهارنظر مشروط(  نشان می دهد که سرمایه

(. این تحقیقات نشان 2414، 1نشان می دهند و  این تعدیل را به عنوان خبری منفی تلقی می کنند )منون و ویلیامز

انتشار گزارشات مالی در راستای ادای وظیفه   گذاران، گزارش مقبول را ترجیح می دهند. که سرمایه می دهد

کنندگان و ذینفعان شرکتی است و بالتبع شفافیت در گزارشات مالی، بر فرآیند پاسخگویی مدیران در برابر استفاده

شکاف ناشی از تضاد نمایندگی بین مدیریت و گیری و کاهش مخاطرات مربوط اثر گذار است. اما با توجه به تصمیم

توان اطمینان یافت که اطالعات گزارش شده گویای واقعیت و پاسخگویی منصفانه مدیریت است. مالکیت از کجا می

تواند به سیستم  به عنوان یک راه حل در چنین شرایطی برای اجتناب یا حداقل کردن چنین تضادی، مالک می

مالی یک ساز و کار نظارتی کاهش اطالعات نامتقارن است. حسابرسان  برسی صورت هاینظارتی متوسل شود. حسا

عام و در نتیجه کاهش  های سهامی های مالی منتشر شده توسط شرکت مستقل به دلیل اعتبار بخشیدن به صورت
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شرکتی و بحران مالی طی مالی  های  کنند. اما به دنبال رسوایی ریسک اطالعات، نقش با ارزش در بازار سرمایه ایفا می

و ورلدکام شد، انگشت اتهام تا حدودی به  1های بزرگ مثل انرون، آدلفی دو دهه اخیر که منجر به فروپاشی شرکت

، برخی 1834سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی سال 

شود که  (. استدالل می1831لداری،  زاده دند )حساس یگانه و غالمکارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کر

تواند باعث سهل انگاری و قصور حسابرس در انجام نقش اعتبار دهی خود  صاحبکار می -رابطه دراز مدت حسابرس

 (.2414، 2شود ) لی
سی، از یک طرف، مالی ذکر شده و همچنین به منظور افزایش نقش اعتباردهی حسابر  های با توجه به رسوایی

کلیدی بازارهای سرمایه  ثر و کارآمد به عنوان یکی از مؤلفه های ؤگذاران بار دیگر بر روی اهمیت حسابرسی م سیاست

کلیدی کیفیت حسابرسی انجام دادند. برای مثال،  هایی را برای شناسایی محرک های  کارا تمرکز نمودند و تالش

منتشر کرد.  "چارچوب کیفیت حسابرسی"گزارشی را تحت عنوان  2448 شورای گزارشگری مالی انگلستان در سال

منتشر  2414را در سال  "یک مرور راهبری -کیفیت حسابرسی در استرالیا"داری استرالیا گزارش  همچنین خزانه

دادند.  گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار (. از طرف دیگر مقررات1831نمود )حساس یگانه و غالم زاده لداری، 

، 4به تصویب رسید )المیر و سبوی 8برای مثال در کنگره ایاالت متحده قوانین جدیدی نظیر قانون ساربینز آکسلی

سال متوالی  4کند شرکاء و مدیران خود را بعد از هر  این قانون مؤسسات حسابرسی را ملزم می 248(. بخش 2448

 کار حسابرسی روی یک صاحبکار واحد تغییر دهند.

از سوی مخالفان و موافقان این پدیده گردید. مخالفان تغییر،   ده تغییر حسابرس باعث مطرح شدن استدالل هایپدی

کنند بعد از اینکه حسابرس صاحبکار جدید را پذیرفت، گاهی اوقات الزم است که از صاحبکار شناخت  استدالل می

نماید. وقتی های عمده میدست دادن تحریفبدست آورد، که اغلب شامل سطوحی است که حسابرس را مستعد از 

های وی های صاحبکار و چگونگی عملکرد سیستمتری از ریسک یابد، حسابرس اطالعات کاملدوره تصدی افزایش 

ها تعدیل نماید ها و فرآیندهای حسابرسی را جهت کشف تحریفتواند رویه آورد و همچنین حسابرس میبدست می

(. همچنین معتقدند که دوره تصدی کمتر باعث افزایش عدم تقارن اطالعاتی بین 1831)آراد و آقایی دانشور، 

(. از سوی دیگر موافقان تغییر 1834شود )سجادی و دلفی،  حسابرس و صاحبکار و کاهش کیفیت حسابرسی می

حبکار رابطه گویند اگر حسابرس بیش از حد عرف با صا حسابرس تاکیدشان بر جنبه استقالل حسابرس است. آنها می

صمیمانه داشته باشد، ممکن است تحت این شرایط که عمدتاً ناشی از دوره تصدی گری باالست، در برابر تغییرات 

تجاری و ریسک مرتبط هیچ نوع تعدیلی اعمال نکند. در این موارد حسابرس در گردآوری شواهد کمتر به تردید 

 (. 2448، 4اهد داشت )جنکینز و ولوریای متکی خواهد بود و تالش کمتری را مبذول خوحرفه

 می نیز را دهد، حسابرسی را کاهش تجاری واحد مالکان بین نیز و مدیر مالک بین منافع تضاد تواند می حسابرسی

کنندگان  استفاده شود می باعث که دانست مالی های صورت کیفیت زمینه در اطمینان بخش ابزاری عنوان به توان

اظهارنظر مشروط بر ابقای حسابرس  .نمایند اتخاذ سودمندی تصمیمات اطالعات آن اساس بر مالی های صورت

تأثیرگذار است. لذا با توجه به نتایج مدل، فرضیه اصلی این پژوهش مبنی بر تأثیر اظهارنظر مشروط بر ابقای 
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ظر مشروط بر ابقای تهران تأیید گردید. تأثیر اظهارن بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت حسابرس در

کند. گزینش اظهارنظر، حالتی است که در آن  حسابرس پدیده گزینش اظهارنظر را در بازار حسابرسی ایران تأیید می

نماید. این موضوع عامل تهدید کننده برای استقالل  حسابرس جدید مطابق نظر صاحبکار گزارش خود را تنظیم می

توان استدالل نمود؛ خصوصی سازی حرفه حسابرسی موجب گسترش پدیده حسابرس به شمار می رود، از این رو می 

ای به نام گزینش اظهارنظر در حرفه حسابرسی ایران شده است. پدیده مزبور یکی از عوامل تهدید کننده استقالل 

 .وجب تضعیف حرفه حسابرسی خواهد شدحسابرس بوده و در نهایت م
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Abstract 
The importance of corporate governance, especially after the occurrence of contemporary financial scandals, has 

been considered by researchers and policy makers, and in this regard, a large amount of research has focused on 

the quality of financial statements and their reliability, because in most The financial statements and reports did 

not accurately reflect the actual situation of the company. The main tool of corporate governance for 

accreditation is financial auditing, and in this regard, the independent auditor has a key role in terms of 

independence. On the other hand, users of financial statements (decision makers) want the financial statements to 

be audited by an independent auditor because auditing by a professional who is independent of the business unit 

has added value, thus reducing risk. Information reduces the cost of the company's capital. Therefore, 

maintaining independence is an important issue for the auditor of financial statements. Auditing is a reassuring 

tool in the field of financial statement quality that allows users of financial statements to make reasonable 

decisions. In recent years, with the privatization of the auditing profession and the expansion of private auditing 

firms, the change of auditor and the change of audit statements have become a common phenomenon. This can 

undermine the auditor's professionalism and independence, with the unintended consequence of investors' 

negative reaction to the adjusted audit report (especially conditional comments). Because tenure has potentially 

adverse effects on audit quality, and the classical definition of audit quality is presented as the consistent 

probability that an auditor will recognize both material misstatement (competency) and reporting 

(independence). The negative effects of tenure on competency and independence can lead to conflicting effects 

on the probability of the auditor's conditions. 
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