Journal of Financial Accounting Knowledge
Vol.7, No.4, Winter, 2020:179-210

Inventory and Audit Fees: A Puzzle
Mohsen Imeni
Assistant Professor, Faculty of Accounting, Ayandegan Institute of Higher Education,
Tonekabon, Iran. (Corresponding Author)mohsen.imeni86@yahoo.com
Hamed Arad
Assistant Professor, Faculty of Accounting, Lahijan Branch, Islamic Azad University,
Lahijan, Iran, hamedarad.edu@gmail.com
Fereshteh Amiriyan
Master of Audit, Faculty of Accounting, Shafagh Institute of Higher Education,
Tonekabon, Iran, fereshteamiryan321@yahoo.com

Abstract
Purpose: The audit fee is a function of the inherent risk. Given the role of
inventory on reported earnings, audit efforts to proof of related claims will be
increased and as a result, audit fees will be affected by increased audit hours. The
results of research in this field are different and the reaction of audit fee to
inventory figure in different researches has documented an enigmatic relationship.
Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship between
inventories and audit fees.
Method: 104 listed companies in Tehran Stock Exchange from 2011 to 2019 were
selected and hypotheses tested using panel data approach.
Result: The results of present study show that the ending inventory and initial
inventory ratio and also change in inventory have a positive and significant
relationship with the audit fee. Also, for inventory segments, a raw material at the
beginning of the period, and changes in work in process during the period has a
negative and significant relationship with audit fees. Also, the results of our
additional tests show that the inventory has a negative relationship with audit
efforts and a positive relationship with abnormal audit fees.
Conclusion: Inventories are an influential factor in determining audit fees, and
since they affect the volume of evidence, they reflect the inherent risk of the audit
process. Much of the auditors' attention is focused on ending inventory figures,
but begging figures especially those of the primary auditor especially in the auditor
can strengthen this relationship.
Contribution: Investigating the role of inventory in determining audit fees can
develop the scope for inherent audit risk assessment and pricing models.
Keywords: Audit fee, Inherent audit risk, Inventory, Beginning Inventory, Work
in Process.
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چکیده
هدف :حقالزحمه حسابرسی ،تابعی از ریسک ذاتی رسیدگی است .با توجه به نقش موجودیکاال بر سود قابل
گزارش ،تالشهای حسابرسی درزمینۀ اثبات ادعاهای مربوط ،بیشتر میشود و درنتیجه با افزایش ساعات
حسابرسی ،حقالزحمه حسابرسی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد .نتایج پژوهشها در این زمینه متفاوت بوده و واکنش
حقالزحمه به رقم موجودی در پژوهشهای مختلف ،یک ارتباط معماگونه را مستند نموده است .لذا هدف از
پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط میان موجودیهای کاال با حقالزحمه حسابرسی است.
روش 924 :شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای  9931لغایت  9917انتخابشده و
با استفاده از رویکرد دادههای ترکیبی ،فرضیههای مورد آزمون قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد ،موجودیکاالی پایان دوره و نسبت موجودیکاالی ابتدای دوره و
همچنین تغییرات در موجودیکاال ،با حقالزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنیدار دارد .همچنین اجزای موجودی
ها ،مواد خام ابتدایدوره و تغییر در موجودیکاالی در جریان ساخت با حقالزحمه حسابرسی رابطه مثبت دارد.
نتایج آزمونهای اضافی نشان میدهد که موجودیکاال با تالشهای حسابرسی یک ارتباط منفی و با حقالزحمه
های غیرعادی حسابرسی ارتباط مثبت دارد.
نتیجهگیری :موجودیهای کاال بهعنوان عاملی اثرگذار بر تعیین حقالزحمههای حسابرسی است و با توجه به
اینکه بر حجم شواهد مبنایی جهت صدور اظهارنظر تأثیر دارد ،انعکاسدهنده ریسک ذاتی جریان حسابرسی است.
بخش عمده از توجه حسابرسان معطوف به ارقام پایاندوره موجودیکاال است ،ولی ارقام ابتدای دوره بهخصوص
در حسابرس نخستین میتواند این ارتباط را تقویت کند.
دانشافزایی :بررسی نقش موجودیکاال در تعیین حقالزحمه حسابرسی ،میتواند مدلهای سنجش ریسک
حسابرسی و قیمتگذاری حسابرسی را بسط دهد.
واژگان کلیدی :حقالزحمه حسابرسی ،ریسک ذاتی حسابرسی ،موجودیکاال ،موجودی کاالی ابتدای دوره،
موجودی کاالی در جریان ساخت.
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 -1مقدمه
موجودیهای کاال یکی از اجزای مهم داراییهای جاری است که به دلیل پیچیدگیها و ریسکزا
بودن آن ،بهعنوان یکی از عوامل بااهمیت تعیینکننده در قیمتگذاری حسابرسی محسوب میشود
(سایمونیک9،9132؛ )972و بخش عمدهای از تالشهای حسابرس صرف تعیین و اثبات ادعاهای
حول آن میگردد .موجودیهای کاال میتوانند بهعنوان یکی از اجزای پر ریسک ترازنامه نیز
محسوب شوند؛ بنابراین از دیدگاه حسابرسی ،مستلزم انتخاب رویههای خاصی جهت گردآوری
شواهد موردنظر حول آن میباشند و از طرفی ،ارزشیابی موجودیهای کاال نیز یک فرآیند پیچیده
است که پیشبینی رویدادهای آتی را نیاز دارد (سایمونیک9132 ،؛  .)979از سویی دیگر ،شدت
موجودیها 7که از تقسیم موجودیهای کاال بر جمع داراییها به دست میآید ،یکی از رایجترین
معیارهایی است که در مدلهای رگرسیونی پژوهشها ،جهت قیمتگذاری خدمات حسابرسی
استفادهشده است (های ،نچل و ونگ7226 ،9؛ .)947
مطابق فراتحلیل صورت گرفته در خصوص پژوهشهای قیمتگذاری حسابرسی توسط های،
نچل و وانگ ( %46 ،)7226از مطالعات انجامشده ،یک ارتباط مثبت میان موجودیهای کاال و
حقالزحمههای حسابرسی یافته و آزمون کلی استوفر 4در مورد موجودیهای کاال بهصورت
بااهمیتی معنیدار بوده (های ،نچل و وانگ7226 ،؛  )965بهاستثنای یک پژوهش که ارتباطی
منفی را مستند نموده است (وو ،وانگ و یانگ7293 ،؛  .)957در سایر پژوهشهای صورت گرفته
که از مدلهای تجربی مشابهی استفاده نمودهاند ،گاه ًا الگوهای ارتباطی مختلف و متضادی
مشخص گردید .این پژوهشها عمدتاً یک ارتباط منفی و معنیدار میان موجودیهای کاال و
حقالزحمههای حسابرسی را مستند نمودهاند (همانند کاهان و سون7295 ،5؛ چن ،سو و وو،6
7227؛ حبیب ،ژیانگ و ژو7295 ،7؛ هوانگ ،چانگ و چیو7296 ،3؛ لیو و سوبرامانیام7299 ،1؛
وانگ ،وونگ و ژیا.)7223 ،92
نتایج متضادی در ادبیات حسابرسی حول ارتباط پیشگفته ،مستند شده (همانند پژوهش های،
نچل و وانگ7226 ،؛  ،)965اما کماکان ،وجود نوع این ارتباط یک معمای حلنشده است که
پاسخ به آن میتواند بااهمیت باشد ،زیرا که مدلهای قیمتگذاری خدمات حسابرسی در حرفه
و عمل مورد استفاده فراوان قرار میگیرد .همچنین نتایج متضاد مستند شده در کشورهای مختلف
و اعتبار مدلهای نظری در عمل ،منجر به ترویج مدلهای تجربی بازارهای غربی در این حوزه
شده است .از این گذشته پژوهشگران میتوانند دریابند که نظریههای مرسوم نمیتواند نتایج
پژوهشهای تجربی در اقصی نقاط جهان را تبیین نماید و از اینرو نیازمند گسترش نظریههای
بومی در این زمینۀ است.
پژوهشهای اندکی تا این تاریخ در زمینۀ ارتباط منفی میان موجودی کاال و حقالزحمههای
حسابرسی مستند شده است و عمده این بررسیها در تبیین دالیل برقراری رابطه منفی ،سر باز
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زدهاند (وو ،وانگ و یانگ7293 ،؛  .)957به تعبیری معمای این ارتباط از این دیدگاه سر منشأ
میگیرد؛ مگر این نیست که موجودیهای کاالی پایان دوره اثری مستقیم بر سود دوره گزارشگری
داشته و بهتبع آن حساسیت آن برای تیمهای حسابرسی در کشف صحت ادعاها یا نقیض آن حائز
اهمیت است و در پاسخ به این ارتباط ،برخی از پژوهشگران ،اینطور استدالل کردهاند که
موجودی های کاال ،شاخص موفقی از انعکاس ریسک حسابرسی یا پیچیدگی صاحبکاران نبوده
است و برخی دیگر نیز اینگونه گمان کردهاند که موجودی کاال ،ممکن است سطح پایینی از
ریسک حسابرسی را منعکس کند .همچنین برخی دیگر نیز معتقدند که موجودیهای کاال میتواند
سطح باالیی از ریسک حسابرسی را نشان دهد ،اما حسابرسان توجه کافی به این موضوع نمیکنند
(وو ،وانگ و یانگ7293 ،؛ .99)957
در پژوهشهای داخل ایران این موضوع بهصورت مستقیم مورد بررسی قرار نگرفته و دامنه
تفاسیر مندرج در آثار مکتوب ،بسیار محدود و درعینحال متناقض است ،اما عوامل اثرگذار بر
قیمتگذاری خدمات حسابرسی در چند پژوهش بررسیشده است (مثل نیکبخت و تنانی9931 ،؛
تنانی و علوی9917 ،؛ مهرانی و جمشیدی اوانکی ،)9912 ،نتایج این دست از بررسیها نیز بسیار
شگرف انگیز و متضاد و یا بدون بسط نظری الزم است و از طرفی سایر پژوهشها (بالغبر 97
پژوهش) بهصورت غیرمستقیم اثر برخی متغیرها مثل ساختار مالکیت ،اندازه شرکت ،بدهی و ...
را روی حقالزحمه حسابرسی بهصورت مستقل بررسی نموده و نتایج این دست از پژوهشها ،به
صورت شگرف انگیزی ،متضاد است.
در پژوهش حاضر ،وجود ارتباط میان موجودی کاال و اجزای آن (موجودیهای پایان دوره،
موجودیهای ابتدای دوره و خالص تغییرات در موجودیهای کاال) و حقالزحمه حسابرسی در
ایران مورد بررسی قرار گرفته است .هرچند موجودیهای ابتدای دوره در مدلهای تجربی
قیمتگذاری چندان مورداستفاده قرار نمیگیرند (بهاستثنای حسابرسی نخستین) ،در عوض خالص
موجودی به دلیل انعکاس اطالعات خصوصی مدیریت درباره فرصتهای موجود در بازار،
قابلبحث است (وو ،وانگ و یانگ7293 ،؛  .)957در پژوهشهای حول قیمتگذاری حسابرسی
در آمریکا ،نتایج نشان داده که حسابرسان صرف حقالزحمههای قابلتوجهی از بابت موجودی-
های ابتدای دوره دریافت میدارند و تخفیفهای بااهمیتی را نیز روی خالص افزایش در
موجودیهای پایان دوره متحمل میشوند (وو ،وانگ و یانگ7293 ،؛  97.)957اما در زمان
حسابرسی نخستین ،این مدل ارتباطی در اوج قرار میگیرد .پیرو این موضوع ،در پژوهش حاضر
تالش شده اثرگذاری موجودی کاال و اجزای آن و حقالزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار گیرد.
مطالعه حاضر میتواند در چند زمینه دارای دانشافزایی باشد :نخست ،مطالعه حاضر یکی از
نخستین بررسیهایی است که به این ارتباط معماگونه و متضاد بین موجودی کاال و اجزای آن و
حقالزحمه حسابرسی در ایران پرداخته است ،از میان پژوهشهای تجربی قیمتگذاری حسابرسی
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در ایران ،صرفاً در دو پژوهش (رجبی و محمدی خشوئی 9937 ،و ایمانی برندق و همکاران،
 )9916مولفه موجودیکاال روی حقالزحمه حسابرسی بررسی شده که تحقیق ایمانیبرندق و
همکاران ( )9916ارتباطی معکوس یافتند و در پژوهش رجبی و محمدی خشوئی ( )9937ارتباط
معنیداری یافت نشد که نظر به اثرگذاری موجودیها بر سود قابل گزارش ،طبیعتاً حساسیت
بیشتر حسابرسان روی موجودیها و اجزای تشکیل دهنده آن در برنامههای رسیدگی را باید
برانگیزد که این ارتباط به شیوه عجیبی مستند نشده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که با
افزایش موجودی کاال و اجزای آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
میزان حقالزحمه حسابرسان نیز افزایش مییابد؛ چراکه براساس تئوری قیمتگذاری حسابرسی،
حقالزحمه حسابرسان با ریسک ذاتی دارای ارتباط مثبت است و موجودیکاال نیز از جمله
اقالمی است که دارای ریسک ذاتی باالی میباشد و مستلزم رسیدگی و توجه بیشتری از سوی
حسابرسان است (جعفری9919 ،؛  .)737دوم ،نتایج این مطالعه نشان میدهد که در بازار
کشورهای در حال توسعه مثل ایران و حتی بازار توسعه یافتهای مانند ایاالتمتحده ،تغییرات
موجودی کاال و بخصوص موجودی کاالی ابتدای دوره ،دارای ریسک ذاتی منحصربفرد و مختص
به خود هستند .نتایج پژوهش حاضر ،به حسابرسان کمک میکند تا در زمان اجرای روشهای
تحلیلی ،باعلم به اینکه موجودی کاال و اجزای آنها دارای ریسکهای ذاتی هستند ،نسبت به
سایر سنجههای ریسک ذاتی (مانند حسابهای دریافتنی یا ترکیب حسابهای دریافتنی و
موجودی کاال) در ادبیات قیمتگذاری حسابرسی ،توجه بیشتری داشته باشند (های و همکاران،
7226؛ وو ،وانگ و یانگ7293 ،؛  .)957همچنین ،با جداسازی و تفکیک موجودی کاالی ابتدای
دوره و تغییرات موجودی کاال و ارتباط مثبت آنها با حقالزحمه حسابرسان یافتههای این
پژوهش به صورت بالقوهای موجودی کاال را به عنوان یک سنجه ریسک ذاتی در مدلهای
قیمتگذاری حسابرسی نشان میدهد (همانند پژوهش سایمونیک .)9132 ،سوم ،مطالعه ما نشان
میدهد که شیوههای قیمتگذاری حسابرسی به ریسک ذاتی صاحبکار بخصوص در بازارهای
نوظهور مانند ایران ،واکنش نشان میدهد؛ و شاید حسابرسان برای پوشش با این قبیل از ریسکها
حقالزحمه حسابرساسی غیرعادی را مطالبه نمایند .از اینرو نتایج این مطالعه میتواند به
حسابرسان ،کمیتههای حسابرسی و  ...در امر قیمتگذاری کمک نماید.
 -2مبانی نظری و فرضیههای پژوهش
منافع اقتصادی حسابرسان از طریق حقالزحمه حسابرسی دریافتی ناشی از خدمات حرفهای
حاصل میشود .عوامل متعددی میتواند بر قیمتگذاری خدمات حسابرسان تأثیرگذار باشد و
مبانی مختلفی نیز میتواند برای تعیین رقم حقالزحمه مورد استفاده قرار گیرد .حسابرس باید در
قیمتگذاری خدمات حسابرسی سه عامل را در نظر بگیرند (سایمونیک9132 ،؛  )977این عوامل
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عبارتاند از پوشش هزینه ،صرف ریسک و سود مورد انتظار از ارائه خدمات حسابرسی .مبنای
تعیین حقالزحمه حسابرسی ،مدت زمان انجام کار حسابرسان است که متناسب با پیشرفت کار
آنها ،صورتحساب میشود .نرخ حقالزحمه ساعتی هر یک از حسابرسان برحسب تجربه و
مهارت آنها و نیز میزان مسئولیتی که بر عهده دارند ،متفاوت است .طبق بررسیهای بهعملآمده،
حقالزحمه حسابرسی ،از طریق حقالزحمه ساعات کار مستقیم ،سایر هزینههای مستقیم (از قبیل
هزینههای فوقالعاده مأموریت خارج از مرکز و ایاب و ذهاب) و سربار قابل تخصیص ،تعیین
میشود.
تعیین حقالزحمه حسابرس یک عملیات پیچیده است که تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون
پیچیدگی صاحبکار ،شهرت حسابرس ،ریسک ذاتی و ساختار داراییها و منابع و مالکیت شرکت
است .حقالزحمه حسابرسی باید مخارج اجرای آن را پوشش داده و سودی معقول و مناسب نیز
برای مؤسسه حسابرسی فراهم کند .براساس چارچوب مطرح شده توسط دیآنجلو9139( 99؛
 ،)935دریافت حقالزحمههای حسابرسی بیشتر ،در تالش حسابرسی متبلور میشود و منتج به
کیفیت باالی کار میگردد ،اما از طرف دیگر ،وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار را نیز
افزایش میدهد و این موضوع میتواند دارای پیامدهای بعدی و کاهش کیفیت کار رسیدگی باشد.
درواقع حقالزحمههای حسابرسی ،تابع بهای تمامشده خدمات بکار رفته در فرآیند رسیدگی
بهعالوه برآوردی از زیانهای آتی ناشی از مسئولیت حسابرس در برابر گزارش صادرشده است.
اجرای این فرایند در دو مرحله انجام میشود .نخست ،ارزیابی حسابرس از وقوع زیان آتی ناشی
از قضاوت که در آینده ،یک ذینفع (بهعنوان مثال سهامدار) متحمل میشود .مرحله دوم ،بهکارگیری
منابعی مثل نیروی انسانی در اجرای عملیات حسابرسی است تا اینکه منافع نهایی کاهش در
ارزش فعلی زیانهای مورد انتظار آتی ناشی از اجرای حسابرسی ،با هزینه نهایی سرمایهگذاری
اضافی حسابرسی ،برابر شود (بنیمهد و همکاران9919،؛ .)47
در کشورهای کمتر توسعهیافته حقالزحمه حسابرسی براساس سطح فعالیت و ویژگی حسابرسان
تعیین میشود و عوامل تعیینکننده حقالزحمه حسابرسی در بیشتر این کشورها شامل اندازه
مؤسسات حسابرسی ،پیچیدگی و حجم عملیات و نوع حسابرس که صورتهای مالی شرکت را
حسابرسی میکند ،کیفیت حسابرسی ،ریسک حسابرسی ،تخصص موسسه حسابرسی ،اندازه
شرکت صاحبکار و  ...مطرح شده است .حسابرسان مستقل با فشارهای روزافزونی برای کنترل
و کاهش حقالزحمه حسابرسی مواجه هستند .این موضوع موجب شده است که حسابرس و
صاحبکار به بررسی ارتباط میان حقالزحمه و کار حسابرسی بپردازند .پژوهشها نشان داده است
عوامل مؤثر بر حقالزحمه حسابرسی به دو گروه کلی تقسیم میشوند؛ گروه اول ،ویژگیهای
مؤسسه حسابرسی است و گروه دوم ،ویژگیهای صاحبکار یا شرکتی که از مؤسسه حسابرسی
دعوت بهعمل میآورد (داروغه حضرتی و پهلوان9919 ،؛ .)95
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تنها محرک حقالزحمه خدمات حسابرسی ،تالشی است که حسابرس برمبنای ریسک موجود در
هر کار حسابرسی جهت ارزیابی صورتهای مالی و ارائه اظهارنظر حرفهای خود صورت میدهد،
بنابراین میتوان عوامل اثرگذار بر حجم فعالیتهای حسابرس را در سطح هر کار حسابرسی
بهعنوان عوامل اثرگذار بر حق الزحمه خدمات حسابرسی در آن کار دانست ،به همین دلیل
حسابرسان درعمل برای پذیرش صاحبکار در هر دوره چکلیستهایی را تهیه مینمایند که در
آن عوامل اثرگذار بر ریسک و در نتیجه حجم کار حسابرسی در نظرگرفته شده و پس از کسب
اطالعات مورد نیاز از این چکلیستها ،در قیمتگذاری خدمات حسابرسی استفاده میشود.
ریسک ذاتی در جریان حسابرسیها ،مورد توجه است ،بهنحویکه در رسیدگیها ،ارقام مندرج
در صورتهای مالی می تواند عامل مهمی در تعیین ریسک ذاتی و سطح آن باشد .ریسک ذاتی
در حسابرسی داراییها به میزان رسیدگی به بدهیها نیست و عمالً برنامههای حسابرسی تحت
نفوذ بیشتر ریسک ذاتی قرار دارد تا سایر سطوح ریسک .ارقامی مثل موجودیهای کاال،
مطالبات ،داراییهای ثابت و بدهیها ،سهم باالیی از ریسک ذاتی حسابرسی را نشان میدهد.
اساساً در چارچوب حسابرسی نیز موجودیها و مخصوصاً طیفهای خاص آن همچون بهای
تمامشده کار در جریان ساخت ،چالشهای خاص حسابرسی را دارد .حسابهای موجودی کاال،
به دلیل اثرگذاری مستقیم بر رقم سود قابل گزارش ،از حساسیت بیشتری نیز برخوردار است.
موجودی کاال مهمترین جز داراییهای جاری است و به دلیل پیچیدگی و ریسکپذیری آن،
تعیینکننده مهمی در قیمتگذاری حسابرسی است (سایمونیک9132 ،؛ .)979
موجودی های ابتدای دوره صاحبکار ،ارتباط مثبتی با ریسک ذاتی هر رسیدگی دارد .از طرفی
مقادیر باالی موجودی کاال ابتدای دوره (یا حتی اجزای آن همچون موجودی مواد خام یا کاالی
ساختهشده) با رشد پایین فروش برای دوره بعدی و مقادیر باالی حذف موجودی پایان دوره،
ارتباط دارد .همچنین مقادیر باالی موجودیها میتواند با ریسک ذاتی در ارتباط باشد .بهویژه
افزایش بیشتر در موجودی پایان دوره ،با رشد بیشتر درآمدهای دوره بعدی نیز مرتبط است که
فارغ از منظر سرمایهگذار و اثرگذاری روی سود قابل گزارش ،بر تالشهای حسابرسی نیز بیاثر
نخواهد بود.
موجودیهای ابتدای دوره و تغییرات خالص در موجودیهای پایان دوره ،ریسکهای متفاوتی
را منعکس میکند که نشان میدهد چرا ،موجودیهای پایان دوره در میان سایر شاخصهای
ریسک ذاتی مثل مطالبات یا ترکیب مطالبات با موجودیها ،یک الگوی کمتر پایداری را از
ریسک ذاتی در پژوهشها قیمتگذاری حسابرسی نشان میدهد (های ،نچل و ونگ7296 ،؛
 .)949با این وجود ،رویههای قیمتگذاری حسابرسی ،ممکن است همیشه پاسخگوی ریسک
ال به همین دلیل است
ذاتی صاحبکار نباشد ،مخصوص ًا در بازارهای نوظهور .این موضوع احتما ً
که چرا بیش از نیمی از پژوهشهای اشاره شده در پژوهش های ،نچل و ونگ (7296؛ )934
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در تشریح ارتباط مثبت میان موجودیهای کاال و حقالزحمههای حسابرسی با توجه به تنوع
بازارهای حسابرسی مورد نظر ،ناتوان بودهاند .به نظر میرسد ،روابط منفی موجود میان موجودی
کاال و بهای خدمات حسابرسی بهصرف این موضوع که شاخص موجودی کاال ،ریسک ذاتی
حسابرسی را برای رسیدگی منعکس نمیکند ،به سطح خبرگی حسابرس و نوع صنعت یا توسعه
بازار حسابرسی نیز وابسته است .بخش عمدهای از این ریسک ذاتی ،حول حسابرسی بدهیها
نیز در شرکتهای اهرمی ارزیابی میشود.
بخش عمدهای از پژوهشهای مربوط به موجودیهای کاال و حقالزحمههای حسابرسی ،ارتباط
مثبتی را مستند نمودهاند .در فراتحلیل های ،نچل و ونگ نشان داده شده که از  53پژوهش تجربی
در بحث قیمتگذاری خدمات حسابرسی 79 ،مورد ارتباط معنیدار میان موجودی کاال و
حقالزحمه حسابرسی یافتند (های ،نچل و ونگ7296 ،؛  ،)949یک پژوهش ارتباط مثبت و 72
پژوهش ارتباط منفی را نشان داده است .دو مورد از این پژوهشها ،بیان کردهاند که احتماالً
موجودی ها ،معیار مناسبی برای انعکاس ریسک ذاتی و پیچیدگی صاحبکار نیست (لیو و
سوبرامانیام7299 ،؛ وانگ ،وونگ و ژیا .)7223 ،پنج بررسی نیز استدالل کردند که شدت باالی
موجودی کاال ،می تواند معیار مناسبی برای سنجش ریسک ذاتی باشد ،اما حسابرسان در توجه
کافی به این مسئله ،قصور داشتهاند (وو ،وانگ و یانگ7293 ،؛ .)954
مطالعات قیمتگذاری حسابرسی غالباً همبستگی حقالزحمه حسابرسی با شدت کل موجودی-
های را در نظر گرفته است که بر این تصور قرار دارد اجزای موجودی کاال ،ریسک حسابرسی
مشابه یا پیچیدگی را تسهیم میکند .با این وجود ،یک حساب انباشته در ترازنامه است که شامل
مانده ابتدایی و خالص تغییرات در موجودی کاال از مانده ابتدای دوره است .همچنین موجودیها
متشکل از اقالم متعددی مثل موجودی مواد اولیه ،کار در جریان ساخت و کاالی ساخته شده
میباشد .از آنجا که اقالم موجودی کاال ازلحاظ سرعت گردش ،مراحل تولید و هدف ،با هم
تفاوت دارند ،میتوانند تأثیر متفاوتی بر رویههای حسابرسی و ریسک حسابرسی داشته باشند.
همانطور که موجودی کاال ،بهعنوان یک دارایی جاری است ،دوره گردش موجودیها ،معموالً
زیر یکسال است و مانده ابتدای دوره موجودیها محتمالً منعکسکننده اقالم ناباب است که
ریسک ذاتی باالتر و بررسی موشکافانه 94بیشتر توسط حسابرسان را میطلبد.
تغییرات در موجودی کاال میتواند منعکسکننده اطالعات خصوصی مدیریت در زمینه فرصتهای
موجود در بازار باشد .بهعنوانمثال ،برنارد و نوئل9119( 95؛  )947دریافتند که تغییرات در
موجودی کار در جریان ساخت ،بهعنوان یک شاخص پیشرو در فروشهای شرکت است .آنها
اثبات کردند که مدیران آگاه اگر پیشبینی کنند که با کاهش در تقاضا مواجه خواهند بود ،میتوانند
در زمانی که انتظار افزایش در تقاضای آتی برای محصوالت را دارند ،با افزودن منابع بیشتر به
فرآیند تولید ،تولید محصوالت را افزایش دهند .آنها حتی میتوانند جریان تولید را متوقف نموده
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و یا کاهش دهند .از اینرو ،خالص تغییرات در موجودی پایان دوره ،بهاحتمال زیاد منعکسکننده
مدیریت تولید پاسخگو بوده و ریسک ذاتی پایینتری برای شرکت دارد و در نتیجه مستلزم
بررسیهای آنچنان موشکافانهای توسط حسابرسان نیست .اساساً در چارچوب حسابرسی نیز
موجودیها و مخصوصاً طیفهای خاص آن همچون بهای تمامشده کاردرجریانساخت ،مورد
چالشهای خاص رسیدگی است .از اینرو انتظار اولیه بر این است که جریان موجودیهای کاال
روی نوع حسابرسی و کیفیت متصور و درنهایت روی حقالزحمههای حسابرسی اثرگذار باشد.
نتایج بررسیهای تجربی در خصوص ارتباط عناصر ترازنامه روی حقالزحمههای حسابرسی
(شامل موجودیها ،مطالبات و داراییهای ثابت و بدهیها و اهرم مالی) نتایج متفاوتی را منعکس
نموده است .در این میان برخی حاکی از وجود یک رابطه معنیدار مثبت یا منفی بوده و برخی
دیگر عدم وجود رابطه را مستند نمودهاند.
سایمونیک (9132؛  )939برای نشان دادن شرایط رقابتی خدمات حسابرسی مدلی را ارائه نمود
که براساس آن کلیه عوامل بهدستآمده از ویژگیهای واحد مورد رسیدگی میتواند در قالب سه
عامل توصیفی ریسک ،اندازه و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی قرار گیرد .براساس
یافتههای این پژوهش هر عاملی از ویژگیهای واحد مورد رسیدگی که میتواند بر حجم فعالیت
حسابرس و در نتیجه حقالزحمه خدمات حسابرسی اثرگذار باشد ،بر یکی از سه عامل واحد
مورد رسیدگی؛ ریسک ،اندازه و پیچیدگی عملیات آن واحد اثرگذار باشد .البته این عوامل
توصیفی میتواند بر ریسک خدمات حسابرسی نیز اثرگذار باشد ،اما با توجه به دالیل اشارهشده
ازجمله مشکالت اندازهگیری ریسک حسابرسی و همچنین میزان زیان احتمالی ،از این تأثیر
صرفنظر میشود .برخالف این مسئله که عناصری که در جریان حسابرسی درگیر هستند و از
نظر حسابرس بودجه زمانی بیشتری را صرف خود میکنند ،مثل رسیدگی به موجودیها که به
دلیل فرآیند نظارت بر انبارگردانی توسط حسابرس و گردش باال و اهمیت ریالی آن ،برای
حسابرس نشاندهنده یک ریسک ذاتی باالتر است ،کمتر موردتوجه قرارگرفته و سایر عوامل
مثل شهرت حسابرس ،نوع نظر حسابرس و ساختار مالکیت و مدیریت موردنظر بوده و از منظر
ریسک حسابرسی مورد توجه قرار نگرفته است .های ،نچل و وانگ ( )7226نشان دادند%46 ،
از مطالعات انجامشده در زمینه قیمت گذاری حسابرسی ،ارتباط مثبت میان موجودیهای کاال و
حقالزحمههای حسابرسی را نشان داده و تنها یک پژوهش ارتباطی منفی را مستند نموده است
(وو ،وانگ و یانگ .)7293 ،از طرفی در برخی از پژوهشهای دیگر ،عمدتاً یک ارتباط منفی و
معنیدار میان موجودیهای کاال و حقالزحمههای حسابرسی مستند شده است (همانند ،کاهان و
سون7295 ،؛ چن ،سو و وو7227 ،؛ حبیب ،ژیانگ و ژو7295 ،؛ هوانگ ،چانگ و چیو7296 ،؛
لیو و سوبرامانیام7299 ،؛ وانگ ،وونگ و ژیا.)7223 ،
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وو ،وانگ و یانگ ( )7293رابطه میان موجودی کاال و حقالزحمههای حسابرسی را در چین
مورد برسی قرار دادند .نتایج آنها نشان میدهد که ارقام ابتدای دوره موجودی کاال ،ریسک ذاتی
را باالتر میبرد .بررسی آنها یک ارتباط منفی را مستند نموده است .آنها دریافتند که در چین،
تخفیفهای قابلمالحظهای متناسب با کاهش در سطح موجودیهای کاالی ابتدای دوره اعطاشده
درحالیکه این موضوع در خصوص حسابرسان و مؤسسات حسابرسی آمریکایی متفاوت است.
بررسی وو ،وانگ و یانگ نشان داد که موجودیهای کاالی ابتدای دوره ،با ریسک ذاتی باالتر
همراه است ،همچنین حسابرسان در خصوص افزایش در موجودیکاالیپایانسال ،کاهشهای
قابلمالحظهای در نرخهای حقالزحمه خود دارند که این موضوع به دلیل سطح پایین ریسک
ذاتی است .هر چند در بیشتر پژوهشهای مستند شده طی سالهای  7224الی  ،7296بالغ بر
 72پژوهش در دنیا ،رابطه منفی میان موجودیهای کاال و حقالزحمههای حسابرسی را مستند
نمودهاند و به غیر از پژوهش ما ،تنها یک پژوهش رابطه مثبت میان موجودی کاال و
حقالزحمههای حسابرسی را نشان داده است .نیکبخت و تنانی ( )9931به آزمون عوامل مؤثر
بر حقالزحمه حسابرسی پرداخته است .برای این منظور ،اطالعات موردنیاز از صورتهای مالی
شرکتها و نیز از طریق مصاحبه با مسئوالن آنها برای پنج سال متوالی ( )37 - 36جمعآوری
گردید .یافتههای این تحقیق نشان داد متغیرهای حجم عملیات (اندازه) شرکت ،پیچیدگی عملیات
شرکت ،نوع موسسه حسابرسی و تورم ارتباط معنیداری با حقالزحمه حسابرسی دارند ،ولی
متغیرهای ریسک حسابرسی و تحصیالت و تجربه مسئول تهیهکننده صورتهای مالی ،با متغیر
وابسته (حقالزحمه حسابرسی) فاقد ارتباط آماری بودند.
مهرانی و جمشیدی اوانکی ( )9912عوامل مؤثر بر تعیین حقالزحمه حسابرسی را موردبررسی
قرار دادند .آنها با بررسی ادبیات نظری و پژوهشی مربوطه برخی از عوامل مهم تعیینکننده
حقالزحمه حسابرسی شامل کیفیت گزارش حسابرسی ،شهرت و صاحبکار ،اندازه صاحبکار،
تخصص صنعتی موسسه حسابرسی ،اندازه موسسه حسابرسی ،بودجه زمانی ،شهرت موسسه
حسابرسی ،ریسک شرکت صاحبکار و دعاوی حقوقی را در نظر گرفتند تعداد  62شرکت بورسی
مورد آزمون قرار گرفت .یافتههای بهدستآمده حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی ،شهرت
صاحبکار ،تخصص صنعتی ،بودجه زمانی صرف شده برای فرایند حسابرسی ،مبلغ ترازنامه ،جمع
داراییهای جاری شرکت و سابقه مؤسسات حسابرسی بر حقالزحمه دریافتی از سوی حسابرسان
تأثیر مثبت و معناداری دارد .از طرفی دیگر ریسک شرکت صاحبکار ،تعداد کارکنان شرکت،
تعداد کارکنان موسسه حسابرسی ،جمع درآمد موسسه حسابرسی و تعدد شرکتهای بورسی مورد
رسیدگی هر موسسه حسابرسی تأثیر قابلمالحظهای بر حقالزحمه حسابرسی ندارد .تنانی و
علوی ( )9917به بررسی شباهتها و تفاوتهای بین عوامل مؤثر بر حقالزحمه حسابرسی
صورت های مالی از منظر حسابرسان مستقل شاغل در مؤسسات حسابرسی (مدیران و مدیران
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ارشد) و نیز اعضای هیات مدیره ،مدیران و معاونان مالی صاحبکاران پرداخته است .عوامل مورد
بررسی شامل متغیرهای خاص صاحبکار ،متغیرهای خاص حسابرس و متغیرهای خاص کار
حسابرسی میباشند .مطالعه مبتنی بر نظرسنجی از حسابرسان مستقل شاغل در مؤسسات
حسابرسی و مدیران اجرایی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران میباشد .نتایج نشان میدهد
که در هیچ یک از حوزههای خاص صاحبکار ،خاص حسابرس و خاص کار حسابرسی بین نظر
حسابرسان مستقل و مدیران مالی تفاوت معنیداری وجود ندارد.
در ایران پژوهشهایی که نقش موجودی کاال در حقالزحمه حسابرسی را بهصورت یک پژوهش
مستقل مورد بررسی قرار داده باشند ،مالحظه نگردید اما برخی از پژوهشها بهصورت متغیرهای
کنترلی در مدلهای خود نقش موجودی کاال را مورد ارزیابی قرار دادند که در این پژوهشها نیز
روی معنیداری یا جهت آن تفسیری صورت نگرفته است .در این میان رجبی و محمدی خشوئی
( )9937به بررسی رابطه هزینههای نمایندگی و قیمتگذاری خدمات حسابرسی در ایران
پرداختند .براین اساس عوامل اثرگذار بر قیمتگذاری خدمات حسابرسی به همراه شاخصهای
هزینههای نمایندگی بهعنوان متغیرهای مستقل و حقالزحمه خدمات حسابرسی بهعنوان متغیر
وابسته تعیین شد .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد ارقام موجودیهای کاال و مطالبات
شرکت ،بر قیمتگذاری خدمات حسابرسی اثری ندارد .الریدشت بیاض و اورادی ( )9915تأثیر
ویژگیهای کمیتۀ حسابرسی (شامل تخصص مالی ،استقالل و اندازه) بر حقالزحمۀ حسابرسی را
مورد بررسی قرار دادند .دادههای مربوط به شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
برای دورۀ زمانی  9919تا  9919استخراج گردید .نتایج بررسی آنها میدهد که تخصص مالی
و استقالل کمیتۀ حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری با حقالزحمۀ حسابرسی دارند .ولی ارتباط
معناداری بین اندازۀ کمیتۀ حسابرسی و حقالزحمۀ حسابرسی مشاهده نشد .همچنین ،در ارتباط
با متغیرهای کنترلی که به پژوهش ما نزدیک است ،یافتهها نشان از ارتباط مثبت و معنادار بین
اهرم مالی ،نسبت حسابهای دریافتنی و موجودی کاال ،اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی و تعداد جلسات
هیئتمدیره با حقالزحمۀ حسابرسی دارد .ایمانی برندق و همکاران ( )9916در پژوهش خود
تأثیر تنوع جنسیتی کمیته حسابرسی را بر حقالزحمه حسابرسی مورد ارزیابی قرار دادند .یکی
از متغیرهای کنترلی در پژوهش آنها موجودی کاالی پایان دوره بود که فاقد ارتباط معنیدار با
حقالزحمه حسابرسی شناخته شد .همچنین متغیرهایی مثل مطالبات ،اهرم مالی و میزان رشد
فروش نیز مورد بررسی قرار گرفت (متغیر کنترلی) که فاقد ارتباط معنیدار بود ،هر چند آنها
نقش حسابرسی نخستین را در ارزیابی نتایج کاهنده حقالزحمههای حسابرسی یافتند.
در سایر پژوهشهای داخلی ،نقش موجودی کاال مستقال در نظر گرفته نشده است و سایر عناصر
ترازنامه در مدلها مورد ارزیابی قرار گرفته که عمدتاً در قالب متغیرهای کنترلی است .از آن
میان ،جامعی و نجفی ( )9913رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حقالزحمه
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حسابرسی با تأکید بر مالکیت دولتی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را
برای  34شرکت طی سالهای  12الی  16مورد بررسی قرار دادند .یافتههای پژوهش نشان داد
که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حقالزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .همچنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین افشای
مسئولیت اجتماعی و حقالزحمه حسابرسی دارد .متغیرهای کنترلی بازده داراییها ،اهرم مالی،
مطالبات و مالکیت دولتی یک رابطه منفی با حقالزحمههای حسابرسی داشت .در پژوهش
حسنیالقار و سدید ( ،) 9916رابطه مثبتی میان اهرم مالی ،اندازه شرکت و اندازه حسابرس با
حقالزحمههای حسابرسی یافتند ،اما بازده داراییها رابطهای منفی روی حقالزحمه حسابرسی
داشت .ابراهیمیکردلر و همکاران ( )9915تأثیر انحصار یا رقابت در بازار حسابرسی را بر
حقالزحمههای حسابرسی مورد ارزیابی قرار دادند ،نتایج بررسی آنها نشان میدهد که مالکیت
نهادی و اندازه شرکت ،بر حقالزحمه حسابرسی اثری مثبت دارد؛ ولی مطالبات رابطه معنیداری
با حقالزحمههای حسابرسی ندارد .سایر پژوهشهایی که بهصورت یک متغیر جنبی عوامل
اثرگذار بر حقالزحمه حسابرسی را مورد بررسی قرار دادهاند ،بهصورت نگاره ( )9ارائهشده
96
است.
نگاره ( )9متغیرهای مستخرج غیر اصلی اثرگذار بر حقالزحمه حسابرسی در پژوهشهای داخلی
ردیف
9
7
9

پژوهشگر
نیکبخت و تنانی
علویطبری و همکاران
مهرانی و جمشیدیاوانکی

سال
9931
9912
9912

4
5

خدادادی و حاجیزاده
داروغه حضرتی و پهلوان

9912
9919

6

ملکیان و همکاران

9919

ارتباط مثبت
پیچیدگی عملیات
نوع اظهارنظر
جمع دارایی
سابقه حسابرس
بدهی
جریان نقدی آزاد
بدهی
سود تقسیمی
دوگانگی مدیرعامل

7

واعظ و همکاران

9919

اندازه شرکت

3
1
92

خدادادی و همکاران
ابراهیمی و همکاران
دیانتی دیلمی و بیاتی

9919
9919
9914

99
97

محمد آزادی و محمدی
درخشی و همکاران

9914
9914

99

پورحیدری و گلمحمدی شورکی

9914

94

خدادادی و همکاران

9915

95

آزادی و همکاران

9915

مالکیت خانوادگی
مالکیت نهادی
رقابت بازار محصول
اندازه حسابرس
رشد فروش
فرصت رشد
اندازه شرکت
تمرکز مالکیت
تمرکز مالکیت
مالکیت دولتی
اندازه موسسه حسابرسی
اندازه شرکت
سن شرکت
عدم قطعیت مدیریت
حجم عملیات ،پیچیدگی
عملیات ،کیفیت کنترلهای
داخلی صاحبکار ،پراکندگی
جغرافیایی عملیات ،اندازه

ارتباط منفی
-

فاقد ارتباط
ریسک حسابرسی
-

فرصت رشد
-

-

اعضای
درصد
غیرموظف هیاتمدیره
-

-

-

اهرم
نرخ رشد
مالکیت مدیریت
اهرم مالی
بازده داراییها

-

مالکیت نهادی منفی
مالکیت نهادی

-

-

بازده داراییها
بدهیها

-

-

-

-
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96

خدادادی و همکاران

9915

97
93
91

ابراهیمیکردلر و همکاران
خدادادی و همکاران
عباسزاده و همکاران

9915
9916
9916

رسیدگی،
مورد
واحد
حسابرسی نخستین ،نوع
اظهارنظرهای سنوات قبل،
سنوات تصدی مسئولیت
حسابرسی
رشد شرکت

اندازه موسسه
نوع حسابرس
سابقه تشکیل کمیته
اندازه شرکت

-

رقابتپذیری صنعت
تمرکز مشتری

72
79

منصوری و همکاران
ایمانی برندق و همکاران

9916
9916

تجدید ارزیابی
دارایی

حسابرسی نخستین

77

مرادی و محقق

9916

رقابت در بازار محصول

79

مهربانپور و همکاران

9917

-

74

نوشادی و همکاران

9917

75
76
77

اکبریانفرد و همکاران
پزشک و پورزمانی
شاهمحمد و پورزمانی

9913
9913
9913

اندازه صاحبکار
ریسک
-

معیار اندازه هیات
مدیره ،استقالل هیات
مدیره ،دوگانگی وظایف
مالکیت
مدیرعامل،
نهادی ،تمرکز مالکیت و
حسابرس مستقل
اجتماعی
سرمایه
از
نشئتگرفته
دینداری ،جمعگرایی و
رابطه با سایر شرکتها
-

73

ابراهیمیکردلر و همکاران

9913

عدم رعایت قانون مبارزه با
پولشویی

عرضه اولیه
کیفیت افشا
-

-

اهرم
زیان
پیچیدگی
تراکم کاری
اهرم مالی
تخصص کمیته
استقالل کمیته
موجودی کاال
مطالبات
اهرم
میزان رشد

ارزشهای خانوادگی
و رابطه با دولت

از
حمایت
سرمایهگذار
توسعه
هزینه
سرمایهگذاری
-

با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش مطرح شده در این بخش ،فرضیههای به شرح ذیل تبیین
شده است:
فرضیه اول :موجودی کاالی پایان دوره با حقالزحمه حسابرسی ارتباط دارد.
فرضیه دوم :موجودی کاالی ابتدای دوره با حقالزحمه حسابرسی ارتباط دارد.
فرضیه سوم :تغییرات در موجودی کاال با حقالزحمههای حسابرسی ارتباط دارد.
فرضیه چهارم :اجزای موجودی کاال (شامل ،موجودی مواد اولیه ،موجودی کاالی در جریان
ساخت ابتدای دوره ،موجودی کاالی ساختهشده ابتدای دوره ،تغییر موجودی مواد خام ،تغییر
موجودی کاالی در جریان ساخت ،تغییر موجودی کاالی ساختهشده) با حقالزحمه حسابرسی
ارتباط دارد.
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 -3روششناسی
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است ،از لحاظ روش استنتاج ،توصیفی -همبستگی است
و به لحاظ طرح پژوهش نیز پسرویدادی است .روش گردآوری اطالعات مربوط به مبانی نظری
و پیشینه پژوهش از مقاالت تخصصی و نیز پایگاهها اینترنتی بهره جسته شد .ابزار مورد استفاده
برای گردآوری اطالعات شامل فیش و جداول خالصه اطالعات میباشد که از صورتهای مالی
شرکت عضو نمونه و گزارشهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران که در سایت کدال و نرمافزار
رهآورد نوین موجود میباشد ،استخراج شده است .جامعه آماری در دسترس پژوهش حاضر
شامل شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش غربالگری (حذف
سیستماتیک) دارای شرایط زیر در بازه زمانی  9931لغایت  1( 9917ساله) باشند:
 )9شرکتها قبل از تاریخ سال  9931در بورس پذیرفتهشده باشد و در طی دوره پژوهش بورس
فعال باشند.
 )7شرکتهای که سال مالی آنها به  97/71ختم میشود (به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه).
 )9شرکتها در طول دوره پژوهش تغییر سال مالی نداده باشد.
 )4جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگرهای مالی ،شرکتهای
لیزینگ) نباشد.
بهاینترتیب تعداد شرکتهایی که ویژگیهای فوقالذکر را داشتند و بهعنوان جامعه آماری در
دسترس به توان از آنها استفاده کرد 924 ،شرکت در بازه زمانی  1سال است ،بنابراین تعداد
مشاهدات  196سال-شرکت میباشد.
برای آزمون فرضیه اول پژوهش از مدل زیر استفادهشده است:
مدل ()9
LogFEEt   0  1 INVt  Controls
 LogFEEtاز لگاریتم حقالزحمه حسابرسی؛  INVtنشاندهنده موجودی کاال کل است و از
تقسیم موجودی کاال پایان دوره بر داراییهای ابتدای دوره حاصل میشود .همچنین ،پیرو پژوهش
وو ،وانگ و یانگ ( )7293مجموعهای از متغیرهای کنترلی که شامل ویژگیهای شرکتی است در
این پژوهش در نظر گرفتهشده است .این متغیرها شامل اندازه شرکت ( )LNTAلگاریتم طبیعی
ارزش دفتری کل داراییها ،داراییهای جاری (منهای موجودی کاال) تقسیم بر کل داراییها
( ،)CATAنسبت آنی ( ،)QUICKاهرم مالی ( )LEVکه تقسیم کل بدهی به کل دارایی حاصل
میگردد ،سودآوری ( )ROAنیز از تقسیم سود خالص بر کل دارایی حاصل گردید ،اظهارنظر
حسابرس ( )OPاگر اظهارنظر حسابرس تعدیلشده باشد  9و در غیر این صورت صفر ،زیان
شرکت ( )LOSSاگر شرکتی در سال  tزیان داشته باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر
است .همچنین متغیرهای کنترلی مرتبط با حسابرسی بدین شرح میباشد :اندازه موسسه حسابرسی
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( )BIGکه اگر حسابرسی شرکت را سازمان حسابرسی و مفید راهبر در سال  tانجام دهد عدد
یک و در غیر این صورت عدد صفر است .تغییر حسابرس ( )SWITCHنشان میدهد در صورتی
اینکه مؤسسه حسابرسی تغییر کند عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر.
برای درک بهتر رابطه بین موجودی کاال و حقالزحمه حسابرسی مدل شماره  9تجزیهشده است.
از مدل ( )7برای آزمون فرضیه دوم و سوم پژوهش و از مدل ( )9برای آزمون فرضیه چهارم
استفاده شده است.
مدل ()7
LogFEEt   0  1INVt 1   2 INVt  Controls
LogFEEt   0  1RM t 1   2WIPt 1  3 FGt 1   4RM t  5WIPt   6FGt  Controls

مدل()9
ازاینرو موجودی کاال ( )INVtبه موجودی کاالی ابتدای دوره ( )INVt-1و تغییر خالص در
موجودی کاالی ( )ΔINVtتفکیکشده است .همچنین این اقالم به اجزاء کوچکتری همچون مواد
خام ابتدای دوره (  ،) RM t 1موجودی کاالی در جریان ساخت ابتدای دوره (  ،) WIPt 1موجودی
کاالی ساختهشده ابتدای دوره (  ) FGt 1و همچنین تغییر در موجودی کاال نیز به تغییر مواد خام
(  ،) RM tتغییر موجودی کاالی در جریان ساخت (  ،) WIPtتغییر موجودی کاالی ساختهشده
(  ) FGtتقسیم میگردد .الزم به ذکر است متغیرهای یادشده بر داراییهای ابتدای دوره
تقسیمشده است.
 -4یافتههای پژوهش
 .1-4آمار توصیفی دادهها

در آمار توصیفی به وضعیت دادهها با شاخصهای مرکزی پرداخته میشود .نگاره ( )7وضعیت
دادهها را به شرح زیر نشان میدهد:
نگاره ( )7آمارههای توصیفی متغیرهای کمی پژوهش

نام متغیر
لگاریتم حقالزحمه حسابرسی
نسبت موجودی کاال به دارایی سال قبل

LogFee
INVt

میانگین
9/427
2/753

میانه
9/733
2/794

بیشینه
6/732
9/929

کمینه
9/137
2/227

نسبت موجودی کاال ابتدای دوره

INVt 1

2/799

2/795

2/696

2/2229

انحراف معیار
2/416
2/962
2/973

نماد متغیر

تغییر در موجودی کاال

INVt

2/275

2/297

2/627

-2/433

2/214

موجودی مواد خام ابتدای دوره

RM t 1

2/247

2/279

2/442

2/222

2/254
2/241

موجودی کاالی در جریان ساخت ابتدای
دوره

WIPt 1

2/297

2/294

2/491

2/222

موجودی کاالی ساختهشده ابتدای دوره

FGt 1

2/929

2/273

2/413

2/222

2/215

تغییر موجودی مواد خام

RM t

2/2294

2/2297

2/977

-2/947

2/247

تغییر موجودیکاالی در جریان ساخت

WIPt

2/229

2/2229

2/955

-2/495

2/243
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FGt

تغییر موجودیکاالی ساختهشده
رشد فروش
تاخیر در گزارشگری مالی
اندازه شرکت
نسبت دارایی جاری به کل دارایی
نسبت آنی
اهرم مالی
سودآوری
نسبت جریان نقد عملیاتی به کل دارایی

SalesGrowt+1
LogDelay
LNTA
CATA
QUICK
LEV
ROA
CFO

2/297

2/227

2/451

-2/911

2/929

2/944
9/349
99/141
2/421
2/653
2/493
2/217
2/979

2/995
9/375
99/311
2/919
2/575
2/999
2/234
2/211

7/914
7/411
91/977
2/341
1/477
7/699
2/5277
2/649

-2/343
9/792
92/299
2/291
2/229
2/295
-2/566
-2/427

2/993
2/939
9/426
2/939
2/539
2/713
2/971
2/974

ادامه نگاره ( )7آمارههای توصیفی متغیرهای دو ارزشی پژوهش
زیاندهی شرکت ()LOSS
گزارش زیان
929
%92/3
196

عدمگزارشزیان
395
%31/7

اندازه موسسه حسابرسی ()BIG
سازمان و مفیدراهبر
777
%74/7
196

سایر موسسات
721
%75/3

حسابرس

تغییر موسسه
()SWITCH
عدمتغییر
تغییر
632
756
%77/7
%77/9
196

اظهارنظر حسابرس ()OP
تعدیل
522
%59
196

عدمتعدیل
496
%47

نتایج نگاره ( )7نشان میدهد متوسط نسبت آنی (سریع) در شرکتهای مورد مطالعه حدود 65
درصد است؛ به بیانی مجموع وجوه نقد ،سرمایهگذاری کوتاهمدت و حسابهای دریافتنی 65
درصد بدهیهای جاری را پوشش میدهند (باالترین نرخ متعلق به شرکت معادن روی ایران در
سال  9916است) .همچنین حدود  47درصد از داراییها از محل بدهیها تأمین میگردد (الزم
به ذکر است شرکت کف در سال  9917دارای باالترین نرخ بوده است) .همچنین سودآوری در
این شرکتها حدود  92درصد است که شرکت خاک چینی برای سال  9917و شرکت سایپادیزل
برای سال  9917دارای باالترین و پایینترین نرخ بودهاند .نسبت دارایی جاری به کل دارایی
حدود  49درصد است که شرکت ابوریحان در سال  9916دارای باالترین نرخ بوده است .متوسط
نسبت جریان نقد عملیاتی به کل دارایی  97درصد است (شرکت خاک چینی برای سال  9917و
شرکت سایپادیزل برای سال  9917دارای باالترین و پایینترین نرخ بودهاند ).متوسط نسبت
موجودی کاال سال جاری به داراییهای سال قبل حدود  76درصد بوده است (الزم به ذکر است
شرکت فرآوری مواد معدنی در سال  9917دارای باالترین نرخ بوده است) .میانگین و میانه
لگاریتم حقالزحمه حسابرسی و ارزش دفتری داراییها (اندازه شرکت) به ترتیب 9/427
( )9/733و  .)99/311( 99/141متوسط رشد فروش نیز  94/5درصد است (شرکت سایپادیزل
برای سال  9919و شرکت کف برای سال  9919دارای باالترین و پایینترین نرخ بودهاند).
متوسط تاخیر در گزارشگری مالی هم حدود  75روز میباشد.
حدود  99درصد گزارشهای مالی زیان را بیان میکرد و حدود  774درصد از شرکتهای
حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و موسسه مفیدراهبر مورد رسیدگی قرار گرفته است.
فصلنامه علمی دانش حسابداری مالی ،دوره  -7شماره( ، )4پیاپی  ،77زمستان 711-171 :1911

موجودی کاال و حقالزحمه حسابرسی :واکاوی یک معما111/

همچنین حدود  77درصد شرکتهای موردمطالعه دارای تغییر موسسه حسابرسی بودهاند و 59
درصد مؤسسات حسابرسی ،اظهارنظر تعدیلشده را بیان داشتند.
 .2-4نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

جهت آزمون فرضیههای از رگرسیون استفاده شده است که نتایج آن در نگاره ( )9بیان شده است:
نگاره ( )9نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
نماد متغیر

نام متغیر

مدل شماره 1
ضریب آماره t
6/559 9/269

عرض از مبدا
C
2/971
نسبت موجودی کاال به دارایی
INVt
-نسبت موجودیکاال ابتدای دوره
INVt 1
-تغییر در موجودی کاال
INVt
-موجودی مواد خام ابتدای دوره
RM t 1
-موجودیکاالی در جریان ساخت ابتدای دوره WIPt 1
-موجودیکاالی ساختهشده ابتدای دوره
FGt 1
-تغییر موجودی مواد خام
RM t
-تغییر موجودیکاالی در جریان ساخت
WIPt
-تغییر موجودیکاالی ساختهشده
FGt
2/295
اندازه شرکت
LNTA
2/795
نسبت دارایی جاری به دارایی کل
CATA
2/249 QUICK
نسبت آنی
-2/247
اهرم مالی
LEV
-2/765
سودآوری
ROA
-2/279
اظهارنظر حسابرس
OP
2/257
زیان شرکت
LOSS
-2/277
اندازه موسسه حسابرسی
BIG
2/275 SWITCH
تغییر موسسه حسابرسی
2/469

)AR(1

*

7/215

مدل شماره 3
ضریب آماره t
6/279 7/359

مدل شماره 2
ضریب آماره t
6/953 9/297

--

--

--

--

2/594

9/399

--

2/954

9/195

--

**

--

--

**

--

--

--

--

--

9/767

7/673

--

--

--

2/474

2/564

*

--

--

--

2/939

2/462

--

--

--

2/776

9/634

--

--

--

2/776

2/919

--

--

--

2/969

2/599

2/491
9/929

2/296
2/919

2/437
2/132

2/297
2/997

2/167
2/679

2/163

2/244

2/136

2/291

2/364

**

-2/617 -2/257 -2/557 -2/247 -2/562
-9/921 -2/796 -9/753 -2/767 -9/759
-2/447 -2/279 -2/493 -2/272 -2/473
2/395 2/257 2/394 2/257 2/394
-2/742 -2/239 -2/659 -2/277 -2/647
2/275 2/717
2/464 99/312

2/274 2/322
2/447 99/122

2/735
99/794

 -در سطح اطمینان  59درصد (*) ،سطح اطمینان  59درصد (**)

دادههای ترکیبی ( )Panelبا اثرات ثابت

مدل شماره 7

2/726
ضریب تعیین
95/291
آماره  Fمدل
دادههای ترکیبی ( )Panelبا اثرات ثابت

مدل شماره 9

آماره  Fمدل

95/953

دوربین -واتسون

7/227

مدل شماره 9

ضریب تعیین

2/726

ضریب تعیین تعدیل شده

2/662

ضریب تعیین تعدیل شده
2/723
ضریب تعیین
دوربین -واتسون
94/547
آماره  Fمدل
دادههای ترکیبی ( )Panelبا اثرات ثابت

تعداد مشاهدات397 :

ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین -واتسون

2/651
7/223
تعداد مشاهدات397 :
2/651
7/225
تعداد مشاهدات397 :
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نتایج نگاره ( )9نشان میدهد بین موجودی کاال و حقالزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد (مدل -9آماره  .)7/215برای درک بهتر رابطه بین موجودی کاال و حقالزحمه
حسابرسی ،فرضیه اول و بهتبع آن مدل شماره  9تجزیه شد که نتایج آن نیز در نگاره ( )9بیان
شده است .موجودیکاال ،به مانده ابتدایدوره و تغییر در دوره جاری تقسیم شده است (مدل
شماره  .)7نتایج ما نشان میدهد که موجودی ابتدای دوره (آماره  )9/399و تغییرات در موجودی
ابتدای دوره ( )9/195در تبیین ارتباط پیش گفته چندان موفق نبوده (هرچند در سطح اطمینان
 12ارتباط مزبور تأیید گردید) اما به احتمال زیاد ،موجودی ابتدای دوره در انعکاس ارتباط پیش
گفته نظری ،چندان موفق نبوده؛ زیرا تغییر در موجودیکاال دوره جاری میتواند اطالعات
خصوصی مدیریت را درباره فرصتهای موجود در بازار محصول بواسطه داشتن اطالعات نهانی
این گروه منعکس کند .همچنین نتایج نگاره ( )9نشان میدهد که بین اجزاء موجودیکاال،
موجودی مواد خام ابتدای دوره ( )7/673و تغییر در موجودی مواد خام ابتدای دوره (9/634
درسطح اطمینان  12درصد) دارای یک ارتباط مثبت با حقالزحمه حسابرسی است و سایر
متغیرهای پژوهش شامل موجودیکاالی در جریان ساخت ابتدای دوره ،موجودیکاالی
ساختهشده ابتدای دوره ،تغییر موجودی مواد خام ،تغییر موجودیکاالی در جریان ساخت ،تغییر
موجودیکاالی ساختهشده با حقالزحمه حسابرسی ارتباط معنیداری وجود ندارد.
 .3-4آزمونهای اضافی
نتایج آزمون بین موجودی کاال و ریسک ذاتی

یکی از موضوعاتی که در این پژوهش مورد توجه قرار دارد ،میزان حساسیت حسابرسان به
ارزیابی ریسک ذاتی بود .جهت آزمون اینکه آیا بین موجودیکاال و ریسک ذاتی رابطه معناداری
وجود دارد ،از متغیر رشد فروش استفاده گردید ،چراکه فروش محرک اصلی سودها و جریانهای
نقد میباشند (دیچو ،کوتاری و واتس9113 ،97؛  )995که از طریق ارزش موجودی کاال محقق
میگردد .برنارد و نوئل (9119؛  )693استدالل میکنند که برخی از عوامل موجودی کاال
اطالعات خصوصی مدیریت را در مورد فرصتهای بازار محصوالت منعکس میکنند؛ بنابراین،
رشد فروش دوره بعد بهعنوان معیار ریسک ذاتی در نظر گرفته میشود.
SALESGROWt 1   0  1INVt 1   2INVt  Controls
()4
SALESGROWt 1   0  1RM t 1   2WIPt 1   3 FGt 1   4 RM t   5WIPt   6 FGt  Controls

()5
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متغیر وابسته ( )SalesGrowt+1نشان دهنده درصد تغییر در فروش سال  tو  t-9است .متغیرهای
کنترلی در این مدل شامل اندازه شرکت ( ،)LNTAاهرم مالی ( ،)LEVسودآوری ( ،)ROAنسبت
جریان نقد عملیاتی ( )CASHFLOWاست.
نگاره ( )4نتایج آزمونهای اضافی پژوهش (متغیر وابسته :رشد فروش)

نام متغیر
عرض از مبدا

نماد متغیر

نسبت موجودیکاال ابتدای دوره

INVt 1
INVt
RM t 1
WIPt 1
FGt 1
RM t
WIPt
FGt
LNTA
LEV
ROA
CFO

تغییر در موجودی کاال
موجودی مواد خام ابتدای دوره
موجودیکاالی در جریان ساخت ابتدای دوره
موجودیکاالی ساختهشده ابتدای دوره
تغییر موجودی مواد خام
تغییر موجودیکاالی در جریان ساخت
تغییر موجودیکاالی ساختهشده
اندازه شرکت
اهرم مالی
سودآوری
جریان نقد عملیاتی

C

مدل شماره 4
ضریب
-2/734

آماره t
-9/2221

مدل شماره 9
آماره t
ضریب
-9/924 -2/996

2/597

*

--

--

2/416

*

9/161

--

--

9/967

--

--

2/972

2/159

--

--

2/727

**

9/399

--

--

2/779

*

--

--

2/667

*

--

--

2/537

*

--

--

2/647

*

4/964

2/294
2/299
2/357
2/259

2/795
2/771
*
6/649
2/497

2/296
2/221
2/127
2/257

2/391
2/729
*
7/257
2/442

9/472
7/939
7/235

مدل شماره 4

ضریب تعیین تعدیل شده
2/975
ضریب تعیین
دوربین -واتسون
9/692
آماره  Fمدل
دادههای ترکیبی ( )Panelبا اثرات ثابت

مدل شماره 5

 -در سطح اطمینان  59درصد (*) ،سطح اطمینان  59درصد (**)

ضریب تعیین تعدیل شده
2/976
ضریب تعیین
دوربین -واتسون
9/557
آماره  Fمدل
دادههای ترکیبی ( )Panelبا اثرات ثابت

2/266
7/976
تعداد مشاهدات196 :
2/269
7/979
تعداد مشاهدات196 :

نتایج نگاره ( )4در خصوص مدل شماره  4نشان میدهد که نسبت موجودی کاال ابتدای دوره
(آماره  )9/967دارای رابطه مثبت معنادار با ریسک ذاتی و تغییر در موجودی کاال (آماره )9/161
و ریسک ذاتی دارای رابطه مثبت و معنادار میباشند .همچنین بین اجزاء موجودی کاال موجودی
کاالی در جریان ساخت ابتدای دوره (آماره  9/399در سطح اطمینان  12درصد) ،موجودی
کاالی ساختهشده ابتدای دوره (آماره  ،)9/472تغییر موجودی مواد خام (آماره  ،)7/939تغییر
موجودی کاالی در جریان ساخت (آماره  )7/235و تغییر موجودی کاالی ساخته شده (آماره
 )4/964با ریسک ذاتی ارتباط معنی دار و مثبت وجود دارد.
بهطورکلی نتایج نگاره ( )4نشان میدهد که افزایش خالص موجودی کاال پایان دوره و اجزای
آن و همچنین موجودی ساخته شده ابتدای دوره ،قدرت پیشبینی قوی در خصوص رشد فروش
آتی دارد؛ و با این مسئله که مدیریت دارای اطالعات خصوصی درباره فرصتهای آتی در بازار
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محصوالت است ،سازگار میباشد به عبارتی حسابرس برای مقادیر موجودیها اعم از ابتدا یا
پایان دوره ارزش ریسکی در نظر میگیرد.
نتایج آزمون بین موجودی کاال و حقالزحمه غیرعادی حسابرسی و تأخیر در گزارشگری

عالوه بر سنجش حقالزحمه عادی حسابرسی ،روابط بین ساختار موجودی کاال (اعم از نسبت
موجودی کاال ابتدای دوره ،تغییر در موجودی کاال و  )...با حقالزحمه غیرعادی و تالش حسابرس
نیز مورد ارزیابی قرار گرفت .برای تالش حسابرس از لگاریتم تأخیر در گزارشگری (که از تفاوت
بین روزهای گزارشگری مالی و انجام حسابرسی به دست میآید) و برای حقالزحمه غیرعادی
حسابرسی از مدل سایمونیک ( )9132نیز استفاده شد که نتایج نشان میدهد بین متغیرهای
فوقاالشاره رابطه معناداری وجود ندارد .محاسبه حقالزحمه غیرعادی حسابرسی از مقادیر
باقیمانده مدل سایمونیک ( )9132بهدستآمده است (منصوری سرنجیانه و تنانی9917 ،؛ :)994
LogFEE  0  1LNTA   2CATA  3QUICK   4 DE  5 ROA  6 LOSS  
که در رابطه فوق  DEاز حاصل تقسیم بدهیهای بلندمدت بر کل داراییها حاصل میگردد.

نگاره ( )5نتایج آزمون مجدد سه مدل اول پژوهش (متغیر وابسته حقالزحمه غیرعادی حسابرسی)
نماد متغیر

نام متغیر
عرض از مبدا
نسبت موجودی کاال به دارایی
نسبت موجودیکاال ابتدای دوره
تغییر در موجودی کاال
موجودی مواد خام ابتدای دوره
موجودیکاالی در جریان ساخت ابتدای دوره
موجودیکاالی ساختهشده ابتدای دوره
تغییر موجودی مواد خام
تغییر موجودیکاالی در جریان ساخت
تغییر موجودیکاالی ساختهشده
اندازه شرکت
نسبت دارایی جاری به دارایی کل
نسبت آنی
اهرم مالی
سودآوری
اظهارنظر حسابرس
زیان شرکت
اندازه موسسه حسابرسی
تغییر موسسه حسابرسی
)AR(1

آزمون مجدد مدل 1
ضریب آماره t
9/649 9/761

C
INVt
-INVt 1
-INVt
-RM t 1
-WIPt 1
-FGt 1
-RM t
-WIPt
-FGt
-2/946
LNTA
2/599
CATA
-2/927 QUICK
2/977
LEV
-9/999
ROA
-2/243
OP
2/711
LOSS
-2/966
BIG
2/257 SWITCH
2/379

2/469

آزمون مجدد مدل 2
ضریب آماره t
9/594 9/657

*

--

--

7/215
--

9/799

9/399

--

2/395

9/195

آزمون مجدد مدل 3
آماره t
ضریب
9/935
9/739
--

--

**

--

--

**

--

--

--

--

--

4/272

7/673

--

--

--

2/173

2/564

--

--

--

2/493

2/462

--

--

--

9/679

9/634

--

--

--

2/977

2/919

--

--

--

*

**

2/776

2/599

-2/926
2/949

-9/965
2/755

-2/137

-2/167 -2/922

-2/999

-9/237

2/134
*
-7/997
-2/473
**
9/337
-2/647
2/717
99/312

2/137 2/979
*
-7/972 -9/995
-2/493 -2/247
**
9/339 2/711
-2/659 -2/967
2/322 2/253
99/122 2/464

2/941
-9/926
-2/252
2/92
-2/919
2/257
2/463

2/341
*
-7/966
-2/447
**
9/332
-2/742
2/735
99/179

**

-9/354
9/933

**

-9/322 -2/947
9/265 2/434
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 در سطح اطمینان  59درصد (*) ،سطح اطمینان  59درصد (**)2/617
ضریب تعیین
94/599
آماره  Fمدل
دادههای ترکیبی ( )Panelبا اثرات ثابت

2/722
ضریب تعیین
94/567
آماره  Fمدل
دادههای ترکیبی ( )Panelبا اثرات ثابت

ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین -واتسون

2/657
7/221
تعداد مشاهدات397 :

2/611
ضریب تعیین
99/173
آماره  Fمدل
دادههای ترکیبی ( )Panelبا اثرات ثابت

ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین -واتسون

مدل شماره 9

مدل شماره 7

مدل شماره 9

ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین -واتسون

2/641
7/227
تعداد مشاهدات397 :

2/641
7/225
تعداد مشاهدات397 :

نگاره ( )5نتایج آزمونهای اضافی روی حقالزحمههای غیرعادی حسابرسی را نشان میدهد .بر
اساس مدل ( )9میان نسبت موجودی کاالی پایان دوره به جمع داراییها (آماره  )7/215با
حقالزحمههای غیرعادی حسابرسی یک ارتباط مثبت وجود دارد .در مدل ( ،)7در سطح اطمینان
 12درصد بین نسبت موجودی کاالی ابتدای دوره و تغییر در موجودی کاال به ترتیب ( 9/399و
 )9/195ارتباط مثبت برقرار است .همچنین در خصوص مدل ( )9بین موجودی مواد خام ابتدای
دوره (آماره  )7/673و تغییر موجودی مواد خام (آماره  )9/634با حقالزحمه غیرعادی
حسابرسی ،ارتباط مثبت وجود دارد .سایر مؤلفههای مربوط به اجزای موجودی نیز با حقالزحمه-
های غیرعادی حسابرسی ارتباط معناداری نداشته است.
نگاره ( )6نتایج آزمون مجدد سه مدل اول پژوهش (متغیر وابسته تالش حسابرس (تاخیر در گزارشگری))

نام متغیر
عرض از مبدا

نماد متغیر

نسبت موجودی کاال به دارایی
نسبت موجودیکاال ابتدای دوره

موجودیکاالی در جریان ساخت
ابتدای دوره

تغییر در موجودی کاال
موجودی مواد خام ابتدای دوره

آزمون مجدد مدل 1
آماره t
ضریب
77/626
9/771

آزمون مجدد مدل 3
آماره t
ضریب
77/479
9/761

آزمون مجدد مدل 2
آماره t
ضریب
77/764
9/745

C
INVt
INVt 1
INVt
RM t 1

--

--

-2/929

-7/372

--

--

--

--

--

--

-2/735

-7/531

WIPt 1

--

--

--

--

-2/976

-9/515

--

--

--

--

-2/923

-9/793
-9/423

موجودیکاالی ساختهشده ابتدای دوره FGt 1
تغییر موجودی مواد خام
RM t
ساخت
جریان
تغییر موجودیکاالی در
WIPt
تغییر موجودیکاالی ساختهشده
FGt
اندازه شرکت
LNTA
کل
دارایی
به
جاری
دارایی
نسبت
CATA
آنی
نسبت
QUICK
مالی
اهرم
LEV
سودآوری
ROA
اظهارنظر حسابرس
OP

*

-2/993

-9/374

--

--

-2/941

--

--

--9/993

*

--

*

--*

**

--

--

--

--

-2/979

--

--

--

--

-2/776

*

--

--

--

--

-2/979

*

-7/733

2/221
-2/279

**

9/727
-2/662

2/223
-2/293

9/549
-2/556

2/226
-2/295

9/977
-2/459

2/297

**

9/793

2/297

9/673

2/229
-2/274
2/294

2/212
**
-9/377
*
9/347

2/229
-2/277
2/299

2/271
**
-9/719
*
9/719

**

-7/354

**

2/297

9/756

2/229
-2/233
2/294

2/759
*
-7/934
*
9/146
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زیان شرکت
اندازه موسسه حسابرسی
تغییر موسسه حسابرسی

2/227
LOSS
2/272
BIG
-2/229SWITCH

2/555
9/977
-2/553

 -در سطح اطمینان  59درصد (*) ،سطح اطمینان  59درصد (**)

2/779
ضریب تعیین
74/779
آماره  Fمدل
دادههای ترکیبی ( )Panelبا اثرات ثابت

مدل شماره 9

مدل شماره 7

مدل شماره 9

2/772
ضریب تعیین
74/437
آماره  Fمدل
دادههای ترکیبی ( )Panelبا اثرات ثابت

2/779
ضریب تعیین
79/514
آماره  Fمدل
دادههای ترکیبی ( )Panelبا اثرات ثابت

ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین -واتسون
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین -واتسون
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین -واتسون

2/223
2/272
-2/224

2/627
9/944
-2/534

2/226
2/276
-2/224

2/444
9/616
-2/517

**

2/791
9/577
تعداد مشاهدات196 :
2/791
9/576
تعداد مشاهدات196 :
2/742
9/527
تعداد مشاهدات196 :

در نگاره ( ) 6در خصوص اثر موجودی کاال و اجزای آن بر تأخیر گزارشگری مالی ،نتایج در
خصوص مدل ( )9نشان می دهد که نسبت موجودی کاال به دارایی (آماره  )-9/374با تأخیر
گزارشگری حسابرس ارتباط منفی و معنیدار دارد .در مدل ( )7نسبت موجودی کاالی ابتدای
دوره (آماره  )-9/999و تغییر در موجودی کاال ( )-7/372با تأخیر حسابرسی ارتباط معنیدار
و منفی دارد .در مدل ( )9و تمرکز بر اجزای موجودیها ،موجودی مواد خام ابتدای دوره (آماره
 ،)-7/531تغییر موجودی کاالی در جریان ساخت (آماره  )-7/354و تغییر موجودی کاالی
ساخته شده (آماره  )-7/733با تأخیر گزارشگری حسابرس ارتباط منفی برقرار است .همچنین
در خصوص موجودی کاالی ساخته شده ابتدای دوره (آماره  )-9/793نیز با تأخیر حسابرسی
در سطح اطمینان  12درصد ارتباط معنیدار و منفی برقرار است.
 -5بحث و نتیجهگیری
اهمیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطالعاتی با ایجاد هزینههای نظارت بر نماینده،
ارزشافزودهای را از حسابرسی ایجاد میکند که نهتنها مالک تصمیمگیری و تخصیص اعتبار است،
بلکه با توجه به نوع بازار و ترکیب داراییهای شرکتهای تحت حسابرسی ،این ضرورت را
هویدا می سازد که حسابرسی باید از یک الگوی کیفی پیروی نماید تا اهداف رسیدگی محقق
گردد .عوامل فراوانی بر حقالزحمههای حسابرسی اثرگذارند ،وجود موجودیهای کاالی
(خصوصاً پایان دوره) ،برنامه حسابرسی را گستردهتر میکند و این موضوع به دالیل مختلفی
همچون ،زمان الزم برای بررسی بیشتر و انبارگردانی ،روی قیمتگذاری حسابرسی میتواند
اثرگذار باشد .همچنین تا حدودی ریسک مورد ارزیابی توسط حسابرس ،در برخی از اقالم
صورتهای مالی منجمله ارقام موجودیهای کاال مستتر است ،که جنبوجوش تیم رسیدگی را
در خصوص آن بیشتر میکند.
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نتایج بررسی حاضر نشان میدهد رابطهای مثبت بین نسبت موجودی کاال به جمع داراییها مدل
( )9و حقالزحمههای حسابرسی وجود دارد .این ارتباط مثبت نشاندهنده حساسیت موجودی
کاال و همچنین ارزش ریالی آن در سنجش میزان اهمیت حسابرس است .در خصوص نسبت
موجودی ابتدای دوره مدل ( )7نیز رابطه مثبت برقرار است اما درجه حساسیت آن کمتر است
(در پژوهش ما در سطح  12درصد از اعتماد این ارتباط تائید گردید) .معموالً در حسابرسیهای
نخستین ،وجود موجودیها و ترکیب آن ،حساسیت بیشتری برای شناخت حسابرس از فضای
صاحبکار ایجاد میکند .تغییرات موجودی کاالی ساختهشده و موجودی مواد خام ابتدای دوره،
یک ارتباط مثبت با حقالزحمه حسابرسی دارد ،همچنین تغییر در موجودی مواد خام نیز در سطح
اعتماد  12درصد یک ارتباط مثبت را مستند نموده است.
بر اساس نظریه قیمتگذاری حسابرسی ،به این دلیل که حقالزحمه حسابرسی تابعیت باالیی از
موجودی کاال پایان و ابتدای دوره دارد و حساسیت به رقم ابتدای دوره بیشتر به دلیل ابهامها و
تمایل به شناخت یا تالش بیشتر تیم حسابرسی از فضای داراییها و موجودیهای شرکت است
(علیالخصوص در رسیدگی نخستین) ،ارتباط مثبت مزبور ،حساسیت و اثرگذاری مستقیم بر
قیمتگذاری حسابرسی را که در اثر افزایش ساعات و یا نرخهای حسابرسی ،یا اشتغال باالتر
حسابرسی به برنامه های اثباتی حول چرخه درآمد و مخارج را در بر خواهد داشت ،میافزاید.
تصور ما بر این است که حسابرسان برای رقم مواد خام حساسیت فراوانی به خرج میدهند زیرا
عمالً همزمان با جریان تولید ،موجودی مواد اولیه جذب سایر اجزای موجودیها مثل کار در
جریان ساخت میشود ،و بخش بااهمیتی از موجودیها ،نیز قبل فرایند تولید ،در انبارها وجود
دارد که برای رسیدگیهای حسابرسی قطعاً حساسیت بیشتری دارد .همانطور که در مدل ()9
نتایج نشان داد ،عناصر موجودی کاال با حقالزحمه حسابرس ارتباط معنیداری را نشان نمیدهد،
این موضوع گواه بر این مطلب است که تیمهای حسابرسی سطح ریسک اجزای موجودیها را
ال سایر عناصر در برنامهریزی نخستین حسابرسی بهغیراز رقم کل
باال ارزیابی نمیکنند و احتما ً
موجودیها ،حساسیت ریسک ندارد.
نتایج پژوهش وو ،وانگ و یانگ (7293؛  )951نشان داده ارقام ابتدای دوره موجودی کاال،
ریسک ذاتی را باالتر میبرد .همانطور که نتایج نشان داده است حقالزحمههای حسابرسی تحت
تأثیر موجودی کاالی پایان دوره ،موجودی کاالی ابتدای دوره و اجزای موجودی کاال میباشد،
در این خصوص نتایج این پژوهش با بررسی (وو ،وانگ و یانگ7293 ،؛  )959متفاوت است.
بررسی آنها یک ارتباط منفی را مستند نموده است .آنها دریافتند که در چین ،تخفیفهای
قابلمالحظهای متناسب با کاهش در سطح موجودیهای کاالی ابتدای دوره اعطاشده ،درحالیکه
این موضوع در خصوص حسابرسان و مؤسسات حسابرسی آمریکایی متفاوت است .همچنین با
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افزایش در موجودی کاالی پایان سال ،کاهشهای قابلمالحظهای در نرخهای حقالزحمه
مشاهده میشود که این موضوع به دلیل سطح پایین ریسک ذاتی برآوردی بوده است.
در بیشتر پژوهشهای مستند شده طی سالهای  7224الی  ،7296بالغ بر  72پژوهش در دنیا،
رابطه منفی میان موجودیهای کاال و حقالزحمههای حسابرسی را مستند نمودهاند و بهغیر از
پژوهش حاضر ،تنها یک پژوهش (الریدشت بیاض و اورادی9915 ،؛  )927رابطه مثبت میان
موجودی کاال و حقالزحمههای حسابرسی را نشان داده است .همچنین در بررسی ایمانی برندق
و همکاران (9916؛  )929موجودی کاال بهعنوان یک متغیر کنترلی ،فاقد رابطه معنیدار بود.
همچنین نتایج بررسی ما با پژوهش رجبی و محمدی خشوئی (9937؛  )57متفاوت است ،نتایج
بررسی آنها نیز حاکی از عدم وجود رابطه معنیدار میان موجودیهای کاال و حقالزحمههای
حسابرسی است .همچنین وو ،وانگ و یانگ (7293؛  )953رابطهای منفی بین متغیرهای پژوهش
را به دست آوردند.
در خصوص آزمونهای اضافی جهت سنجش ارتباط موجودی کاال و ریسک ذاتی ،از متغیر رشد
فروش استفاده گردید .فروشهای شرکت ،محرک اصلی از سود و جریانهای نقدی است (دیچو،
کوتاری و واتس9113 ،؛  )996و از روی آن میتوان ارزش موجودیها را شناسایی کرد (وو،
وانگ و یانگ7293 ،؛  .)951برنارد و نوئل (9119؛  ،)941استدالل نمودند که اجزای موجودی
کاال ،اطالعات خصوصی مدیریت در زمینۀ فرصتهای رشد بازار را منعکس میکند ،در بررسی
ما مطابق با بررسی وو ،وانگ و یانگ (7293؛  )3رشد فروش ،بهعنوان یکی از سنجههای ریسک
ذاتی موردتوجه قرار گرفت .همچنین کاهش موجودیهای کاال در پایان دوره ،نشاندهنده ارزیابی
مدیریت از ارزش اقتصادی موجودیهای پایان دوره است (فینگ ،لی ،مکوی و اسکایفی،
7295؛  .) 597نتایج نشان داد موجودی کاالی ابتدای دوره و تغییر در موجودی کاال و ریسک
ذاتی دارای رابطه مثبت معناداری است؛ و بهاستثنای موجودی ابتدای دوره ،سایر اجزای
موجودیها مثل کاالی در جریان ساخت ابتدای دوره ،کاالی ساختهشده ابتدای دوره ،تغییر در
موجودی مواد خام ،تغییر موجودی کاالی در جریان ساخت و تغییر موجودی کاالی ساختهشده
یک ارتباط مثبت با ریسک ذاتی دارد .به عبارتی ،نتایج ما نشان میدهد که موجودی کاال و
عناصر آن منعکسکننده ریسک ذاتی برای حسابرسی میتواند باشد.
همچنین در خصوص اینکه آیا موجودیهای کاال با حقالزحمه غیرعادی و تالشهای حسابرسی
ارتباط دارد ،نتایج ما نشان داد که نسبت موجودیهای ابتدای دوره به جمع داراییها ،و اجزای
موجودی شامل مواد خام ابتدای دوره و تغییر در موجودی مواد خام ابتدای دوره ،با
حقالزحمههای غیرعادی حسابرسی یک ارتباط مثبت دارد ،این نتایج تا حدودی بیانگر و تأییدی
بر ارتباط قبلی و اثرگذاری و حساسیت رقم موجودی بر حقالزحمههای حسابرسی و تالشهای
حسابرس است .در زمینه تأخیر حسابرسی ،نسبت موجودی کاال به دارایی ،و در زمینه اجزای
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موجودی ،رقم موجودی کاالی ابتدای دوره و تغییر در موجودی کاالی پایان دوره ،و همچنین
سایر اجزا مثل موجودی مواد خام ابتدای دوره ،تغییر موجودی کاالی در جریان ساخت و تغییر
موجودی کاالی ساختهشده و تأخیر در گزارش حسابرس ،یک ارتباط منفی وجود داد .این
ارتباط منفی در خصوص اجزای موجودی اعم از مواد اولیه ،کار در جریان ساخت و کاالی
ساختهشده ،نشاندهنده عامل برانگیختگی حساسیت حسابرس در بودجهبندی زمانی و تسریع
فرایندهای رسیدگی در بخش آزمونهای اثباتی و همچنین تا حدودی صرفه زمانی رسیدگیها
در اثر ارزیابی اولیه حسابرس از موجودیها به لحاظ کمی و کیفی است.
موجودی کاال بهعنوان یک دارایی میتواند از نظر ریسک ذاتی ،کیفیت رسیدگی را تحت تأثیر
قرار دهد ،پیچیدگیهای موجودی و طبقات آن ،بخش عمدهای از زمان حسابرس را برای اثبات
ادعاهای مربوط صرف میکند .هرچند برخی معتقدند که موجودی کاال ممکن است سطح پایینتر
از ریسک حسابرسی را منعکس کند .بر اساس نتیجه پژوهش حاضر؛ موجودی کاالی ابتدای
دوره ،تغییرات موجودی کاال و کاالی ساختهشده ابتدای دوره روی ریسک ذاتی اثرگذارند؛
بنابراین پیشنهاد میشود ،موضوع و مؤلفههای مربوط شیوههای قیمتگذاری موجودیها و اثرات
آن روی برنامه حسابرسی ،شامل حدود ،محتوای و روشهای حسابرسی مورد استفاده موردتوجه
قرار گیرد .به مؤسسات حسابرسی و نهادهای ناظر بر خدمات مؤسسات و کیفیت حسابرسی
پیشنهاد میکنیم ،نحوه قیمتگذاری خدمات حسابرسی را با توجه به موجودیهای کاال (ابتدا و
پایان و اجزا) در نظر بگیرند و تدوین طرحهای حسابرسی با توجه به حساسیت و زمانبر بودن
رسیدگی و اثرگذاری محتوایی این اقالم بر عملکرد شرکت ،آن را با دقت بیشتری موردتوجه قرار
بدهند.
با توجه به اثرات مثبت رقم موجودیهای ابتدا و پایان دوره ،مخصوصاً در حسابرسیهای
نخستین ،باید حسابرسان برنامه مناسب زمانی برای آزمونهای محتوا داشته باشند .توصیه
میشود ،صرف حضور در انبارگردانی ،حسابرسان مستندات الزم برای موجودیها را در نظر
داشته باشند و ریسک حسابرسی را تا حدودی بر محور ارقامی مثل موجودیهای ابتدا و پایان
دوره در نظر بگیرند ،زیرا که بخش عمدهای از ریسک صاحبکار ،در این رقم نهفته است.
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یادداشتها
10-Wang, Wong, & Xia
 -99این موضوع در بازار چین مستند شده است .لطفاً برای مطالعه بیشتر به
فراتحلیل های ،نچل و وانگ ( )7226مراجعه نمایید.

1-Simunic
2-Inventory intensity

-97از طرفی در پژوهشهایی همچون وو ،وانگ و یانگ ( ،)7293حسابرسان
چینی تخفیفهای قابلمالحظهای را هم در خصوص موجودیهای ابتدای دوره و

3- Hay, Knechel, & Wong

هم موجودیهای پایان دوره دریافت میدارند.

13-DeAngelo
14-Scrutiny
15-Bernard and Noel
 -96با توجه به اینکه در پژوهش حاضر ،هدف سنجش رابطه موجودی کاال و

4-Stouffer
5-Cahan and Sun
6-Chen, Su, & Wu
7-Habib, Jiang, & Zhou

اجزای آن بر حقالزحمههای حسابرسی بوده ،در این بخش سایر موارد اثرگذار
استخراج گردید و تضادهای نتایج در بین پژوهشها مشهود است (نویسندگان).

17-Dechow, Kothari & Watts

8-Huang, Chang, & Chiou
9- Liu and Subramaniam
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ارزیابی داراییها بر حقالزحمه حسابرسی ،دانش حسابداری.951-949 :)4(3 ،
 .97مهرانی ،ساسان ،جمشیدی اوانکی ،کورش ،)9912( ،عوامل مؤثر بر تعیین حقالزحمهی
حسابرسی ،مجله حسابدار رسمی.73-62 :99 ،
 .99مهربانپور ،محمدرضا ،جندقی قمی ،محمد ،رجب بیکی ،محمدعلی ،)9917( ،سرمایه
اجتماعی و حقالزحمه حسابرسی ،بررسیهای حسابداری و حسابرسی.733-761 :)7( 75 ،
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 تدوین،)9917( ، علی حسین، حسینزاده، سید علی، واعظ، ولی، خدادادی، میثم، نوشادی.94
.776-749 :)7( 92 ، پیشرفتهای حسابداری،مدل حقالزحمه خدمات حسابرسی
 آزمون عوامل مؤثر بر حقالزحمهی حسابرسی،)9931( ، محسن، تنانی، محمدرضا، نیکبخت.95
.999-997 :)7(7 ، پژوهشهای حسابداری مالی،صورتهای مالی
 تأثیر کیفیت،)9919( ، محسن، رشیدی باغی، محمد، رمضان احمدی، سیدعلی، واعظ.96
-37 :)9(9 ، دانش حسابداری مالی،حسابرسی بر حقالزحمهی حسابرسی شرکتهای بورسی
.927
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