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Abstract:
One of the ways that can be to achieve better utilization of investment opportunities
and better allocation of resources is financial distress prediction. Therefore, audit
reports and its disclosures play an important role in corporate financial distress and
bankruptcy prediction. Assessing the effectiveness of audit report disclosures in
identifying bankrupt companies and comparing them with bankruptcy prediction
ability can be useful. In this study, the effect of auditor’s report disclosures on the
failure of businesses in the firms accepted in Tehran Stock Exchange (TSE) from
year 1393 to 1398 has been investigated. To examine this issue, the effect of auditor’s
report disclosures as the independent variable and failure of business as the dependent
variable is considered. Although in this study, the results show that the auditor’s report
disclosures content has a significant impact on business failure. Furthermore, internal
and external factors related to audit report disclosure is also, affected on business
failure.
Key Words: Auditor report disclosures, business failures, internal and external
factors
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چکیده
یکی از راههایی که میتوان با استفاده از آن به بهرهگیری مناسب از فرصتهای سرمایهگذاری و تخصیص بهتر
منابع کمک کرد ،پیشبینی درماندگی مالی است .از اینرو گزارشهای حسابرسی و افشائیات آنها نقش مهمی
در پیشبینی ورشکستگی و درماندگی مالی شرکتها ایفا مینمایند .ارزیابی اثربخشی گزارشهای حسابرسی در
شناسایی شرکتهای ورشکسته و مقایسهی آن با توان پیشبینی ورشکستگی توسط متغیرهای مالی میتواند مفید
باشد .در این پژوهش به بررسی اثر افشائیات گزارش حسابرس بر شکست کسب و کارها در شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران از سال  1393تا  1398پرداخته شده است .برای بررسی این موضوع ،افشائیات گزارش
حسابرس ،متغیرمستقل و شکست کسب و کار متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .نتایج نشان میدهد محتوای
افشائیات گزارش حسابرس بر شکست کسب وکار تأثیرگذار است .به عالوه فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با
افشائیات گزارش حسابرس بر پیشبینی شکست کسب وکار تأثیر میگذارند.
کلید واژه :افشائیات گزارش حسابرس ،شکست کسب و کارها ،فاکتورهای داخلی و خارجی
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 -1مقدمه
کیفیت حسابرســی برای اطمینان از قابلیت اطمینان اطالعات مالی ارائه شده به ذینفعان در
تصمیمگیری ضروری اســت .به این معنا ،حسابرســان موظفند بندی را در گزارش خود در مورد
هرگونه عدم اطمینان با اهمیت مربوط به شــرایطی که ممکن اســت باعث شــک و تردید قابل
مالحظه در مورد توانایی شــرکت برای ادامهی فعالیت آن در آینده قابل پیشبینی شــود ،منتشر
کنند .اگر احتمال عدم موفقیت در طی یک ســال پس از انتشــار گزارش زیاد باشد ،ممکن است
حسابرســان اظهارنظر خود را به صورت مشــروط ارائه نمایند .پژوهش نظری به توانایی حرفهی
حسابرسی در هشدار دادن به سرمایهگذاران در مورد شکست کسب و کار شرکت در آینده اشاره
میکند و نشان میدهد سرمایهگذاران گزارشهای حسابرسی را به عنوان یک منبع آموزنده تلقی
میکنند .به همین ترتیب مطالعات دیگر در مورد عدم موفقیت کســب و کار تأکید میکنند که
نظرات حسابرسی قدرت توضیحی را برای پیشبینی شکست کسب و کار فراهم میکند .در واقع
در طول بحران مالی جهانی ،شــواهدی وجود دارد که این واقعیت را تأیید میکند که حسابرسان
هنگام صدور نظرات مشــروط برای شــرکتهای دچار شکست کســب و کار ،تصمیمات درستی
گرفتهاند .با این حال عدم موفقیت در شناســایی کســب و کارهای پیچیــده و متنوع به وضوح
به چشــم میخورد .علت برخی شکستها این مسأله میباشــد که حسابرسان در مورد برخی از
شکستهای کسب و کار در گزارشهای خود هشدار ندادند (نورا و همکاران.)3 ،2019 ،
 -1-1بیان مسأله
گروه کثیری از استفادهکنندگان اطالعات حسابداری به اطالعاتی اتکا میکنند که به شکل
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی توسط مدیران تهیه و ارائه میشوند .در بسیاری از موارد
هدف تهیهکنندگان اطالعات مالی با استفادهکنندگان از آنها یکسان نیست و این موضوع ناشی از
تضاد منافع بین گروههای ذینفع در شرکتها است .بنابراین جهت کاهش تضاد منافع گروههای
مذکور استفادهکنندگان اطالعات حسابداری به خدمات افراد صاحب نظر با صالحیت و مستقل
برای اعتباردهی به اطالعات حسابداری نیاز دارند ،به نحوی که اطالعات مذکور را باور کنند.
نیاز به خدمات حسابرسان مستقل در این استدالل نهفته است و فلسفهی وجودی حسابرسان
مستقل ایفای وظیفهی اعتباردهی است .اعتباردهی به صورتهای مالی به مفهوم ایجاد اطمینان
از منصفانه بودن اطالعات مندرج در صورتهای مالی و قابلیت اطمینان به آنها است .با توجه
به نقش مذکور چنانچه حسابرسان در کشف و گزارش اطالعات مالی گمراه کننده و تحریفات با
اهمیت قصور نمایند ،این موضوع در بلند مدت ارزش اقتصادی حسابرسی را کاهش داده و با سلب
اعتماد استفادهکنندگان نسبت به گزارشگری مالی و کیفیت و اثربخشی حسابرسی ،به ثبات و
استحکام بازار سرمایه آسیب جدی وارد خواهد نمود .کشف تقلبهای بزرگ مدیران در سالهای
اخیر ،نقش بزرگتری را به حسابرسی متحول کرده است .این آخرین تغییر هدف حسابرسی،
نتیجهی افزایش چشمگیر تعدادی از دعاوی حقوقی بوده است که در آن حسابرسان مستقل به
عدم کشف تقلبهای مدیریت متهم شدهاند .افزایش شمار تقلب ،تحریفها و ارائههای مجدد که
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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اغلب با ورشکستگی شرکتهای بزرگ درهم آمیخته ،نگرانیهایی را دربارهی کیفیت صورتهای
مالی به همراه داشته است .به همین جهت پیشگیری یا کشف اشتباهات و تحریفات با اهمیت در
صورتهای مالی همواره کانون توجه سرمایهگذاران ،قانونگذاران ،مدیران و حسابرسان بوده است
و بر همین اساس استانداردها و دستورالعملهای متعددی در زمینهی کشف تقلب وضع گردیده
است .بدون تردید حسابرسی فرآیند اطمینان بخشی دربارهی قابلیت اتکا و مربوط بودن اطالعات
صورتهای مالی است .هدف از حسابرسی صورتهای مالی این است که حسابرس دربارهی
درستی تهیه و ارائهی صورتهای مالی از تمام جنبههای با اهمیت در انطباق با اصول عمومی
حسابداری اظهارنظر کند .اظهارنظر حسابرس با این نوع تأمین اطمینان در شکل غیرمطلق،
اعتبار صورتهای مالی را افزایش میدهد .اظهارنظر حسابرس را مجموع قضاوتهای حرفهای،
تصمیمگیریها و توجیههای حسابرس به صورت فشرده به عنوان نظر کارشناسی و حرفهای
تعریف میکنند .حسابرس در اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی باید از نبود تحریف با اهمیت
اطمینان معقول کسب کند (جاللی.)1398 ،
طی دهههای گذشته ،محققان رشتههای مختلف علوم اجتماعی از جمله حسابداری ،امور مالی،
استراتژی و مطالعات سازمانی ،موضوع شکست کسب و کار و همچنین علل و پیامدهای آن را
مورد مطالعه قرار دادهاند .علیرغم تعداد مطالعات انجام شده ،دانستن علل عدم موفقیت کسبوکار
نیاز به بهبود و یکپارچهسازی این جریان از طریق تحقیقات در رشتههای علوم اجتماعی دارد .به
عنوان مثال تا امروز ظاهرا ً دانشمندان از تقاطع بین علل عدم موفقیت تجارت و رشتهی حسابرسی
چشم پوشی کردهاند .این مقاله به این سؤال میپردازد كه آیا علل عدم موفقیت کسبوکار در
افشای گزارش حسابرس توضیح داده شده است یا خیر؟ آیا حسابرسان مستقل میتوانند دالیل
عدم موفقیت کسبوکار را قبل از وقوع پیشبینی كنند؟ از آنجا که روند شکست ممکن است  5تا
 6سال طول بکشد ،بنابراین ،این مسأله یک پدیدهی ناگهانی نیست و حسابرسان میتوانند عالئم
هشداردهندهی اولیهی بحران یک شرکت را تشخیص دهند و کاربران گزارش حسابرس میتوانند
در مراحل بعدی واکنش نشان دهند .حسابرسان در نامهای به سهامداران شرکت ،نتایج فرآیند
حسابرسی را در گزارشی ارائه میدهند .گزارش حسابرس به صورت کتبی بوده و شرکتی را که
صورتهای مالی سالیانه در آن تجزیه و تحلیل میشود و چارچوب گزارشگری مالی اعمال شده
و دوره تحت پوشش در آن صورتها را نیز مشخص میکند .این سند شامل یک حسابرسی است
که میتواند مقبول ،مشروط و مردود باشد و اظهارنظر حسابرسی را به وضوح بیان میکند که آیا
صورتهای مالی ساالنه یک دیدگاه واقعی و منصفانه را مطابق با چارچوب مربوط ارائه میدهد و
این که آیا صورتهای مالی ساالنه با الزامات قانونی مطابقت دارد یا خیر؟
حسابرسان موظفند هرگونه شواهدی را که طی فرآیندهای حسابرسی در رابطه با خطر
ورشکستگی شرکت وجود دارد ذکر کرده و اگر خطر حسابرسی باال باشد ،گزارشهای حسابرسی
خود را به صورت مشروط ارائه نمایند .بنابراین ،گزارش حسابرس میتواند به عنوان هشدار اولیه
در خصوص عدم موفقیت قریب الوقوع کسبوکار مورد استفاده قرار گیرد .از آنجا که ذینفعان
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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شرکتهای شکست خورده باید هنگام تصمیمگیری از خطرات مربوط به تداوم فعالیت آگاه
باشند ،منطقی به نظر میرسد که حسابرسان ،مشاوران مالی و حتی مطبوعات تجاری باید مکلف
به گزارش خطرات عدم موفقیت برای ذینفعان باشند .با این حال برخی از کاربران از توانایی
حرفهی حسابرسی برای هشدار دادن به مردم در مورد نارساییهای قریب الوقوع ناراضی هستند.
این احساس به ویژه در زمان بحران مالی جهانی قابل مشاهده بوده است و کاربران شکایت کردند
که حسابرسان در گزارشهای مربوط به ورشکستگیهای قریب الوقوع احتیاط کافی نداشتهاند .با
این وجود در اکثر موارد ،حسابرسان گزارشهایی در زمان وجود خطر ورشکستگی صادر میکردند
که از نقش حسابرسان و مسئولیت آنها در هنگام بحران حمایت مینمود .انتظار میرود که
حسابرسان در گزارشهای خود ،مواردی را ارائه دهند که شکست را توضیح میدهد .به عبارت
دقیقتر ،محتوای گزارش حسابرس ممکن است قدرت توضیحی قابل توجهی در نشان دادن دالیل
عدم موفقیت کسب و کار فراهم کند .محتوای صریح گزارش حسابرس هنوز برای توضیح دالیل
عدم موفقیت کسب و کار مورد استفاده قرار نگرفته است (نورا و همکاران.)2 ،2019 ،
طرفداران نظریهی جبرگرایی موافقند که این دالیل عمدتاً خارجی هستند؛ از جمله فاکتورهای
خاص صنعت و عوامل محیطی .محققانی که نظریهی داوطلبانه را پیشنهاد میدهند برای توضیح
شکستها دالیلی از قبیل واقعیتهای مربوط به مهارتهای مدیریت عمومی یا کنترل مدیریت
مالی ارائه نموده و به واقعیتهای داخلی اشاره میکنند .برای روشن شدن این بحث ،پژوهش
حاضر دالیل عدم موفقیت کسب و کار را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد .زیرا حسابرسان هم
به شرایط داخلی و هم خارجی توجه میکنند .مطالعه حاضر به ادبیات پژوهش در زمینهی عدم
موفقیت کسب و کار شواهدی اضافه مینماید و ترکیبی از دالیل برون زا و درون زا را برای توضیح
قوی تر بررسی مینماید .این مطالعه از افشای گزارش حسابرس برای توضیح علل عدم موفقیت
کسب و کار استفاده میکند .برای مدیران ارشد ،شواهدی ارائه میدهد تا بدانند گزارش حسابرس
را میتوان ابزاری مفید ،در دسترس و آسان برای تجزیه و تحلیل در توضیح علل عدم موفقیت
در کسب و کار در نظر گرفت و تنظیمكنندگان ممكن است از این مطالعه نیز بهرهمند شوند .زیرا
در محیط حسابرسی بینالمللی فعلی ،كه در آن تغییرات نظارتی در سراسر جهان رخ میدهد ،به
موقع و مرتبط هستند ،شفافیت حسابرسان را از طریق گزارشهای حسابرسی افزایش میدهند.
بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده در مقدمه ،سؤال اصلی پژوهش این گونه مطرح میگردد که
تأثیر افشائیات در گزارش حسابرس بر شکست کسب وکار چگونه است؟
 -1-2اهمیت پژوهش
وجود ریسک مربوط به امکان شکست کسب و کار محرک مثبتی برای شرکتها است تا انگیزه
باالتری برای کارآمدی در تولید داشته باشند .در مقابل باید خاطر نشان کرد که مسائلی چون
اشتغال و پتانسیل یک بنگاه با شکست کسب و کار در بازسازی خود ،توجیهکنندهی طراحی
مکانیزمی برای تجدید ساختار بدهیهای یک شرکت دارای بحران مالی است .زیرا شکست
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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کسب و کار ،هزینههای معامالتی باالیی را به طرفین وارد میآورد .بنابراین از آنجایی که وجود
رقابت سالم اقتصادی منجر به خارج شدن بنگاههای غیر کارآمد از چرخه فعالیت اقتصادی
شده و متوسط کارایی بنگاههای باقیمانده را ارتقا میدهد ،بنابراین فرآیند شکست کسب و
کار نقش مهمی را در رونقبخشی به اقتصاد هر کشور ایفا کرده و به عالوه موجب افزایش رفاه
مصرفکنندگان میشود .زیرا بنگاههای کارآمد کاالها و خدمات را با هزینهی کمتری تولید
میکنند و با قیمت کمتری میفروشند .در نتیجه قانونگذاران ،با علم به این موضوع اقدام به وضع
قواعدی میکنند تا به فرآیند شکست کسب و کار صورتی نظاممند دهند .گاهی اوقات شکست
کسب و کار عالمتی است مبنی بر این که مدیران یک بنگاه صالحیت مدیریت منابع را در جهتی
درست ندارند و بنابراین تغییر مدیران میتواند بنگاه را از خطر شکست کسب و کار نجات دهد.
در طول دهههای گذشته محققان رشتههای علوم اجتماعی ،ازجمله حسابداری ،مالی ،استراتژی
و مطالعات سازمانی ،به بررسی موضوع شکست کسب و کار و علل و نتایج آن پرداختند .باوجود
تعدادی از مطالعات در زمینهی علل شکست کسب و کار ،یکپارچگی این جریان از پژوهش در
رشتههای علوم اجتماعی باید بهبود یابد .پژوهش حاضر به بررسی اطالعات افشا شده در گزارش
حسابرس بر احتمال شکست کسب و کار میپردازد .با توجه به اهمیت موضوع بر تصمیمات آتی
استفادهکنندگان از صورتهای مالی خصوصاً سرمایهگذاران و وامدهندگان تاکنون پژوهشی در
این زمینه صورت نپذیرفته است .لذا اجرای این پژوهش میتواند مفید باشد.
 -1-3هدف پژوهش
هدف از انجام این پژوهش به صورت کلی بررسی تأثیر محتوای افشائیات گزارش حسابرس
بر شکست کسبوکارها و بررسی تأثیر فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با افشائیات گزارش
حسابرس بر پیشبینی شکست کسبوکار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران میباشد.
 -2پیشینهی پژوهش
گسترش روزافزون شرکتهای سهامی و متنوع شدن ساختار سرمایه آنها از یک سو و
پدیدار شدن بحرانهای مالی شدید در ابعاد کالن و خرد اقتصادی از سوی دیگر ،مالکان و
ذینفعان مختلف بنگاهها بهدنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل
اینگونه مخاطرات بودهاند .پیشبینی ورشکستگی یکی از موضوعات اصلی طبقهبندی شرکتها
است .مالکان ،مدیران ،سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،شرکای تجاری و همچنین مؤسسات دولتی
نظیر بانکها و ...عالقمند به ارزیابی وضعیت مالی شرکت هستند .زیرا در صورت ورشکستگی
هزینههای زیادی به آنها تحمیل میشود .ورشکستگیهای اخیر شرکتهای بزرگ در سطح
بینالمللی و نوسانهای بورس اوراق بهادار در ایران نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی
شرکتها را نشان میدهد (ابراهیم پور میبدی ،محمدی.)1398 ،
ورشکستگی وضعیتی است که در آن شرکت برای کسب منابع مالی کافی برای ادامهی
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عملیاتش ناتوان است .پژوهشهای صورت گرفته در حوزهی پیشبینی ورشکستگی نشان میدهد
که بیشتر پژوهشگران ،معیارهای ورشکستگی را به عنوان درماندگی در نظر گرفته و با نشان
دادن مدلهای متفاوت به پیشبینی آن پرداختهاند .حال آنکه در ادبیات مالی ،تأکید بر این است
که شرکتها سالها قبل از بروز ورشکستگی وارد چرخهی ورشکستگی میشوند و رویدادهای
اقتصادی مختلفی در دورهی قبل از ورشکستگی اتفاق میافتد .شرکتها ممکن است کسب زیان
و کاهش ارزش اوراق را یک سال و یا سالها قبل از ورشکستگی تجربه کنند .بنابراین پیشبینی
ورشکستگی ممکن است برای ارزیابی عملکرد شرکت بهویژه برای سرمایهگذاران به موقع و مفید
نباشد .به عالوه استفاده از واژه ورشکستگی به عنوان معیار ورشکستگی ممکن است معتبر نباشد.
زیرا شرکتهایی که از نظر مالی دچار درماندگی نیستند به دالیل استراتژیک و به صورت اختیاری
میتوانند اعالم ورشکستگی نمایند .حتی اگر شرکت ورشکست نشود ،باز هم عدم پرداخت
بدهیها در سررسید باعث خواهد شد که شرکت در قرارداد وام و ادعای سهامداران تجدید نظر
کند که در نتیجه سهامداران و بستانکاران هر دو زیان خواهند دید .مدیران شرکتها در شرایط
ورشکستگی مایل به دادن اطالعات و اخبار خوب به بازار سرمایه هستند تا بدین وسیله از کاهش
ارزش شرکت جلوگیری نمایند .بنابراین دستکاری صورتهای مالی ،به هدف فلسفهی وجودی
آن خدشه وارد میکند (ایزدی نیا و همکاران.)1394 ،
یکی از راههایی که میتوان با استفاده از آن به بهرهگیری مناسب از فرصتهای سرمایهگذاری
و تخصیص بهتر منابع کمک کرد ،پیشبینی درماندگی مالی است .از اینرو ارزیابی اثربخشی
گزارشهای حسابرسی در شناسایی شرکتهای ورشکسته و مقایسهی آن با توان پیشبینی
ورشکستگی توسط متغیرهای مالی میتواند مفید باشد (بختیاری و همکاران .)1390 ،هنگامی
که هر شرکتی گزارش حسابرسی خود را منتشر میکند ،این سند یک نظر حرفهای در خصوص
قابلیت اطمینان و کامل بودن اطالعات و افشای مالی شرکت نشان میدهد (لنوکس.)1999 ،
بسیاری از نویسندگان ادعا کردهاند که نظر حسابرسی از ارزش اطالعاتی در خصوص ارزیابی
عدم موفقیت کسب و کار برخوردار است (فلدمن ،رد2013 ،؛ هاپ وود و همکاران.)1989 ،
از آنجا که مسئولیت حسابرسان این است که اطمینان حاصل کنند تا صورتهای مالی دید
واقعی و منصفانهای نسبت به عملکرد مالی بنگاه ارائه میدهند یا خیر (لیتینن ،لیتینن،)2009 ،
حسابرسان باید در صورت عدم فراهم شدن این دیدگاه ،اظهارنظر حسابرسی مشروط ارائه نمایند
و دالیل آن را توضیح دهند .ادبیات پیشین نشان میدهد که اظهارنظر حسابرسی مشروط به طور
قابل توجهی در پیشبینی ورشکستگی مؤثر است (مک کی2003 ،؛ ون پیرسم ،چان.)2014 ،
حسابرسان برای صدور اظهارنظر خود ،وظیفه دارند تا ارزیابی وضعیت درماندگی مالی هر شرکت
را به عنوان بخشی از حسابرسی خود ارزیابی کنند و باید تصمیم بگیرند که آیا این شرکت در
طول سال آینده در کسبوکار مربوط باقی خواهد ماند یا خیر؟ در چنین مواردی که در مورد بقای
شرکت شک و تردید قابل توجهی وجود دارد ،حسابرسان میتوانند از این ریسک برای اظهارنظر
در خصوص نگرانی از تداوم فعالیت شرکت استفاده کنند (بلی و همکاران .)2011 ،به نظر میرسد
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که این اظهارنظر یک بعد اساسی در توضیح دالیل شکست کسب و کار باشد (آلتمن و همکاران،
 .)2010در کنار موارد فوق ،اگر گزارش حسابرسی تنها ساز و کاری برای حسابرسان باشد که
بتوانند خطرات مربوط به عدم موفقیت کسب و کار را به کلیهی ذینفعان ابالغ کند ،ممکن است
دالیلی که باعث عدم موفقیت کسب و کار شده است در این گزارش افشا شود که شامل عدم
قطعیت نگرانیهای مربوط به عدم موفقیت کسب و کار است و دالیل دیگر مندرج در گزارشهای
با اظهارنظر مشروط نیز سیگنالی از نگرانیهای مربوط به بقای شرکت را نشان میدهد.
در نتیجه اگر بین علل عدم موفقیت کسب و کار و افشای اطالعات موجود در گزارش حسابرسی
رابطه وجود داشته باشد ،گنجاندن این افشاگریها به عنوان متغیرهای توضیحی در مدلهای
مورد استفاده برای ارزیابی عدم موفقیت کسب و کار میتواند قدرت توضیحی و صحت این مدلها
را بهبود بخشد و نشان دهندهی دالیلی باشد که باعث شکست کسب و کار میشود .همانطور
که مشاهده میشود برخی از تحقیقات در مورد چگونگی و نوع اظهارنظر حسابرسی ،یعنی عقاید
اظهارنظر حسابرسی مقبول و اظهارنظر حسابرسی مشروط ،وجود نارسایی را توضیح میدهد .با
این حال محتوای نظرات یا دالیل این اظهارنظرهای حسابرسی که حسابرسان برای توضیح دالیل
و توجیه عقاید خود درج میکنند ،هنوز مورد کاوش قرار نگرفته است .بنابراین ،هنوز ناشناخته
است که آیا افشاگریهای گزارش حسابرسی ممکن است به خوبی دالیل عدم موفقیت کسب و
کار را روشن کند یا خیر؟ مطالعهی حاضر پژوهشهای اولیه در این زمینه را با ارزیابی توانایی
افشای اطالعات در گزارش حسابرسی گسترش میدهد تا دالیل احتمالی عدم موفقیت کسب و
کار را توضیح دهد.
کاسترال و همکاران ( )1999این نظریه را تصدیق كردند كه حسابرسان برای شركتهای
ورشكسته و شرکتهایی که از نظر مالی رنج میبرند ،اظهارنظر مشروط صادر میكنند و دالیل
زیادی را برای درماندگی مالی به نمایش میگذارند.
قدرتی ( ،)1399در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین رفع بند(های) تعدیل گزارش
حسابرس با عملکرد مالی شرکت» به این موضوع پرداخته است .هدف اصلی پژوهش ،بررسی
ارتباط بین رفع بندهای تعدیلی گزارش حسابرسان با عملکرد مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیون
خطی چندگانه براساس دادههای تابلویی و تلفیقی استفاده اردیده است .نتیجهی بررسی 128
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( 896مشاهده سال-شرکت) طی بازهی زمانی
 1391تا  1397حاکی از آن است که بین رفع بندهای تعدیل گزارش حسابرسی و نرخ بازده
داراییها رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد .به عبارتی ،در سالهایی که بندهای تعدیل در
گزارش حسابرسان نسبت به سال قبل برطرف شده است ،عملکرد مالی و سودآوری شرکت باالتر
بوده است.
نونهال نهر و لیثی ( )1399در پژوهشی با عنوان «پیامدهای ناخواسته نحوهی افشای موارد
ابهام شرکتها درگزارشهای حسابرسان مستقل بر قضاوتهای سرمایهگذاران غیرحرفهای» به
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این موضوع پرداختند .در پژوهش آنان به بررسی پیامدهای ناخواسته چگونگی افشای موارد ابهام
در امور شرکتها در گزارشهای مدیران و نحوه افشای آنها توسط حسابرسان در گزارشهای
حسابرسی و تأثیر آنها بر قضاوتهای سرمایهگذاران غیرحرفهای پرداخته شده است .بدین منظور
تعداد  195نفر به عنوان نمونهی آماری انتخاب و مورد آزمون قرار گرفته است .یافتههای پژوهش
بیانگر این است که بند تأکید بر مطلب خاص بهطور ناخواسته بر ادراک سرمایهگذاران از قابلیت
اعتماد مدیریت تأثیر دارد .همچنین ،در صورتی که مدیریت ابهامی را بهصورت گسترده و شفاف
افشا نماید و بهطور همزمان حسابرس نیز در بند تأکید بر مطلب خاص ،آن موضوع را مورد تأیید
قرار دهد منجر به ایجاد درک مثبت از این افشای مدیریت برای سرمایهگذاران میشود .البته اگر
مدیریت میزان زیان احتمالی را بصورت نقطهای یا با دامنهای محدود افشا نماید تأثیری مثبت و
مناسب برای درک قضاوتهای سرمایهگذاران درباره قابلیت اعتماد آنها نخواهد داشت.
عادلی و سپهوند ( )1398در پژوهشی با عنوان «بررسی ،شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر
ورشکستگی بانکها» به این موضوع پرداختند .این مقاله با هدف بررسی ،شناسایی و اولویتبندی
عوامل مؤثر بر ورشکستگی بانکها ،طراحی و اجرا شده است .از نظر هدف ،کاربردی و از نظر
ماهیت و روش ،توصیفی  -تحلیلی میباشد .تجزیه وتحلیل اطالعات با کمک تحلیل سلسله
مراتبی میباشد .جامعهی آماری این مقاله کارکنان بانک ملی استان لرستان است که پرسشنامه
بین  30نفر از کارمندان این بانک به طور تصادفی توزیع شد (انتخاب  30نفر بدین منظور بود که
میانگین معیارها دارای توزیع نرمال باشد) .یافتههای مقاله نشان میدهد که شش معیار دارای
بیشترین وزن و تأثیر در ورشکستگی بانکهای لرستان میباشد که از بین آنها ،سه معیار ویژگی
مشتریان ،ساختار اقتصاد دولتی و تصمیمگیریهای اجرایی دولت و مجلس با وزنهای ،64/6
 28/6و  94/5بیشترین عامل تأثیرگذار و گزارش سودهای واهی و بیکیفیت ،تمایل بانکها به
شرکتداری و بنگاه داری و در نهایت رشد قارچ گونه مؤسسات غیرمجاز ،کمترین عامل مؤثر در
ورشکستگی بانکها ،محسوب میگردند .نتایج مقاله نشان میدهد که ویژگیهای مشتریان و
رفتار آنها مهمترین عامل در ورشکستگی بانکها است و از طرفی دولتی بودن اقتصاد نیز عامل
مهم دیگر در ورشکستگی بانکهای ملی لرستان است.
پورطبرستانی وهمکاران ( )1398در پژوهشی با عنوان «محتوای اطالعاتی گزارش حسابرس
در پیشبینی ورشکستگی» به این موضوع پرداختند .هدف پژوهش بررسی محتوای اطالعاتی
گزارشهای حسابرسی در پیشبینی ورشکستگی است .بدین منظور از دادههای  192شرکت طی
دورهی زمانی  1391تا  1395و رگرسیون الجیت ترکیبی استفاده شده است .یافتهها نشان داد
که بین نوع گزارش حسابرس سال قبل و بندهای مربوط به مشکل تداوم فعالیت و دعوی حقوقی
موجود در آن با شاخص ورشکستگی در سال جاری ارتباط معناداری وجود ندارد .لذا میتوان
بیان نمود که گزارش حسابرس سال قبل و بندهای تداوم فعالیت موجود در آن جهت پیشبینی
ورشکستگی فاقد محتوی اطالعاتی است .از میان اطالعات مالی عمومی ،بین بازده حقوق صاحبان
سهام و حاشیهی سود عملیاتی سال قبل با شاخص ورشکستگی رابطهی منفی و بین اهرم مالی
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سال قبل با شاخص ورشکستگی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
پور رضایی و عسگرزاده ( )1398در پژوهشی با عنوان «واکنش سرمایهگذاران بازار سهام به
اعالم گزارش حسابرس تداوم فعالیت و ورشکستگی» به این موضوع پرداختند .در این پژوهش
بیان شده است که به دلیل توانایی حسابرسی در افزایش اعتبار و منصفانه بودن اطالعات،
انتشارگزارشهای حسابرسی میتواند منجر به مخابرهی اخبار و اطالعات دربارهی شرکت به بازار
سرمایه شود .موارد مطروحه در گزارشهای حسابرسان مستقل و به ویژه بندهای شرط مندرج
در آنها ،جهت تصمیمگیری اقشار مختلف جامعه از جمله سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی مورد
استفاده قرار گرفته و در نتیجه واکنش بازار سرمایه را در پی داشته باشد .واکنش بازار سرمایه به
محتوای اطالعاتی گزارشهای حسابرسی ،موجب تغییر در ارزش بازار شرکتها در بازار سرمایه
میشود .در بازار سهام ،انواع مختلفی از اطالعات (مرتبط و یا غیرمرتبط) و شایعات وجود دارد
که منبع این اطالعات میتواند گزارشات حسابرسی شرکتها ،سهامداران ،تحلیل گران (بنیادی
و تکنیکی) و  ...باشند که با توجه به اهمیت این اطالعات ،افراد مختلف با ادراکات متفاوت ممکن
است واکنشها و رفتارهای متفاوتی از خود نشان دهند .البته باید به این نکته نیز اشاره کرد
که سرمایهگذاران باید از تأثیرات اخبار منتشره نسبت به تغییرات قیمت نیز آگاهی کافی داشته
باشند تا بتوانند به موقع و صحیح در بازار بورس عمل نمایند .در این مقاله تأثیر وجود (یا عدم
وجود) بند تداوم فعالیت در گزارشات حسابرسی شرکتها که باعث واکنش بازار میشود مورد
بررسی قرار گرفته که نتایج آن میتواند باعث آگاهی سرمایهگذاران از حساسیت وجود تداوم
فعالیت شرکتها درگزارشات حسابرسی شود و راهنمای خوبی برای سرمایهگذاران در بورس
اوراق بهادار باشد.
«کمیسازی گزارش حسابرسان مستقل
پورطبرستانی و همکاران ( )1398در پژوهشی با عنوان ّ
ی شده در مقایسه با نوع
کم 
با رویکرد فازی و بررسی توان پیشبینی ورشکستگی گزارشات ّ
گزارش حسابرس» به این موضوع پرداختند .در این پژوهش برای اولین بار گزارشات حسابرسی
کمی قابل تجزیه و
کیفی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی ( ،)FAHPبه حالت ّ
تحلیل تبدیل گردیده و اثرات قابل توجه این تغیر مورد بحث قرار گرفته است .هدف پژوهش
کمیسازی گزارش حسابرسان مستقل با رویکرد فازی و بررسی توان پیشبینی ورشکستگی
ّ
کمیشده در مقایسه با نوع گزارش حسابرس است .بدین منظور پس از تحلیل محتوای
گزارشات
ّ
کمیسازی اظهارنظر
به
اقدام
1395
تا
1390
های
ل
سا
فاصله
در
حسابرس
گزارش
بندهای1140
ّ
کیفی حسابرسان نموده و در ادامه با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات و الجیت ترکیبی ،تأثیر
کمی و اظهارنظر کیفی بر ورشکستگی مورد ارزیابی قرار گرفت .یافتهها نشان داد که
امتیازات ّ
امتیاز گزارش حسابرس سال قبل بر شاخص ورشکستگی تأثیر منفی و معناداری دارد لکن نوع
گزارش حسابرس سال قبل و بندهای مربوط به مشکل تداوم فعالیت و دعوی حقوقی موجود
در آن بر شاخص ورشکستگی در سالجاری تأثیر معناداری ندارد .لذا میتوان بیان نمود که نوع
گزارش حسابرس سال قبل و بندهای تداوم فعالیت موجود در آن جهت پیشبینی ورشکستگی
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در مقایسه با امتیاز گزارش حسابرس فاقد محتوای اطالعاتی است.
منصورفر و همکاران ( )1397در پژوهشی با عنوان «پیشبینی درماندگی مالی با توجه به اثرات
بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل» به این موضوع پرداختند .در این پژوهش رابطهی
پیشبینی درماندگی مالی و اثرات بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت .برهمین اساس فرضیههای
پژوهش به وسیلهی رگرسیون لجستیک باینری برای دورهی زمانی  1382تا  1395مورد آزمون
قرار گرفته است .از میان آنها در مجموع  94شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین پیشبینی درماندگی مالی و اثرات بندهای تعدیلی
گزارش حسابرس مستقل ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
سلیمی ( )1395در پژوهشی با عنوان «ارزیابی گزارش حسابرس مبنی بر تداوم فعالیت بین
سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی» به این موضوع پرداخته است .هدف از این پژوهش،
ارزیابی گزارش حسابرس مبنی بر تداوم فعالیت بین سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .برای آزمون فرضیهها 185شرکت به
عنوان نمونه ( 2035سال شرکت) که در سالهای  1384تا  1394در بورس اوراق بهادارتهران
پذیرفته شدهاند ،به روش نمونهگیری سیستماتیک حذفی انتخاب شدهاند .روش آماری برای
فرضیهی اصلی مطرح شده در این پژوهش ،برازش مدل دادههای پانل به روش رگرسیون
لجستیک است .یافتههای ما نشان میدهد که بین ریسک ورشکستگی و اندازه شرکت و تداوم
فعالیت ارتباط معنادار معکوس ،همچنین بین اندازهی مؤسسهی حسابرسی و فاصلهی تاریخ
مجمع و ترازنامه با بند تداوم فعالیت رابطهی معنادار و مستقیم وجود دارد بهطوریکه افزایش
بند تداوم فعالیت در دراز مدت از ورشکستگی شرکتها جلوگیری میکند.
اکبری وحاجیها ( )1395در پژوهشی با عنوان «رابطهی ریسک ورشکستگی مالی و اظهارنظر
حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت» به این موضوع پرداختند .در این مطالعه تالش شد تا با
استفاده از دادههای  152شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1384تا
 1394و رگرسیون لوجستیک ،به بررسی رابطهی ریسک ورشکستگی مالی و اظهارنظر حسابرس
در مورد ابهام در تداوم فعالیت پرداخته شود .نتایج بررسیها نشان داد که بین ریسک ورشکستگی
مالی و اظهارنظر حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد.
بختیاری و همکاران ( )1390در پژوهشی با عنوان «مقایسهی اظهارنظر حسابرسان مستقل
و متغیرهای مالی در پیشبینی ورشکستگی» به این موضوع پرداختند .در این پژوهش بیان
شده است که یکی از راههایی که میتوان با استفاده از آن به بهرهگیری مناسب از فرصتهای
سرمایهگذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد ،پیشبینی درماندگی مالی است .از اینرو ارزیابی
اثربخشی گزارشهای حسابرسی در شناسایی شرکتهای ورشکسته و مقایسهی آن با توان
پیشبینی ورشکستگی توسط متغیرهای مالی میتواند مفید باشد .فرضیهی زیربنایی به این شرح
است که اظهارنظر حسابرس مستقل در شرایط ابهام در مورد تداوم فعالیت (گزارش تعدیل شده)
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میتواند ورشکستگی در دوره مالی بعد را بهتر از متغیرهای مالی بهصورت توأم پیشبینی کند.
شورورزی و همکاران ( )1390در پژوهشی با عنوان «مقایسهی اظهارنظر حسابرسان مستقل
و متغیرهای مالی در پیشبینی ورشکستگی» به این موضوع پرداختند .با استفاده از يک نمونه
شامل  60شرکت توليدي از شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهای
 1381الي  7( 1387سال) توسط مدل آماري لجستيک و آزمون مک نمار مورد آزمون قرار
گرفت .نتيجهی پژوهش بيانگر اين بود که متغيرهاي مالي به صورت توام و اظهارنظر حسابرس
مستقل ،هر دو توانايي پيشبيني ورشکستگي در دوره مالي آتي را دارند اما اظهارنظر حسابرس
مستقل داراي برتري معناداري نسبت به متغيرهاي مالي بود.
 -4فرضیههای پژوهش
در این پژوهش جهت روشن شدن چگونگي اثر افشائیات گزارش حسابرس بر شکست کسب و
کارها و با توجه به مبانی نظری پژوهش فرضیههایی به شرح زیر مطرح میگردد:
فرضیهی  :1محتوای افشائیات گزارش حسابرس بر شکست کسب وکار تأثیرگذار است.
فرضیهی  :2فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با افشائیات گزارش حسابرس بر پیشبینی
شکست کسب وکار تأثیرگذار است.
 -5روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت ،یک پژوهش توصیفی با تأکید بر روابط
همبستگی است .زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی میکند و از طرف دیگر ،رابطهی بین
متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون تعیین مینماید .عالوه بر این در حوزهی
مطالعات پس رویدادی (استفاده از اطالعات گذشته) قرار میگیرد و مبتنی بر اطالعات واقعی
صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سایر اطالعات واقعی
است که با روش استقرایی به کل جامعهی آماری قابل تعمیم خواهد بود.
 -5-1روشهای تجزیه و تحلیل دادهها
تجزيه و تحليل دادهها در دو بخش آمارههای توصیفی و آمارههای استنباطی میباشد .در این
پژوهش پس از بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ،برای بررسی فرضیهی اول پژوهش مدل
رگرسیونی زیر براساس تحقیقات نورا و همکاران ( )2019تخمین زده میشود:
FAILEDit=α+β1 ASSETS it+β2 LIABIL_CONTING it+ β3 RESULT_PERIODit+
_β4 ACCUM_LOSSESit+ β5 INFO_OMISSIONit+ β6 NEGAT_WCit+ β7 SUBSEQ
_EVENTSit+ β8 REGUL_ENVIRONit+β9 MGMT_PLANit+ β10 GCit+ β11 INSOLV
PROCEEDitt+єit

در فرضیهی دوم این موضوع مطرح میشود که فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با افشائیات
گزارش حسابرس بر پیشبینی شکست کسب وکار تأثیرگذار است.
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جهت بررسی این فرضیه و جهت پیشبینی صحت پیشبینی مدل پژوهش (مدل فرضیهی )1
از دو آزمون «درصد صحت پیشبینی» و آزمون «هاسمر و لمشو» استفاده میگردد ،به گونهای
که یک بار متغیر وابسته براساس مدل آلتمن و یک بار بر اساس دستهبندی واقعی شرکتها،
دسته بندی میشود و در نهایت نتایج و توان مدل مذکور با واقعیت مقایسه و نسبت به توانایی
مدل در پیشبینی شکست در کسب و کار اظهارنظر میشود.
در این پژوهش شرکتهای دچار شکست در کسب و کار از بین آن دسته از شرکتهای نمونه
که حداقل یکبار مشمول مادهی  141قانون تجارت گردیدهاند و نیز دو سال متوالی پس از سال
مبنا زیانده بوده و زیان انباشتهی آنها در این دو سال افزایش یافته باشد ،انتخاب گردیدهاند.
سال مبنا برای این شرکتها سالی است که در آن سال شرکت برای اولین بار مشمول مادهی
 141شده است.
 -5-2متغیرهای پژوهش
 -5-2-1متغیر وابسته
 :FAILEDشکست کسب وکار
در صورتی که شرکت دچار شکست در کسب و کار(ورشکستگی)شده باشد ،برابر با عدد یک و
در غیر اینصورت برابر با عدد صفر میباشد (نورا و همکاران.)2019 ،
در این پژوهش مطابق پژوهش خواجوی و فرج پور بندری ( )1391از امتیاز آلتمن برای اندازهگیری
شکست کسب وکار (احتمال ورشکستگی) استفاده مینماییم.
انتخاب مدل آلتمن به عنوان شاخص مناسب برای اندازهگیری ورشکستگی بر اساس
پژوهشهای انجام شده پیشین صورت پذیرفت ،نتایج پژوهشهای پیشین حاکی از توان باالی
مدل آلتمن نسبت به سایر مدلهای پیشبینی نظیر زاوگین ،اسپرینگیت و ...می باشد .به عنوان
نمونه :الخطیب ()2011نشان داد که مدل آلتمن تا میزان  %93/8توانایی پیشبینی درست در
پیشبینی ورشکستگی مالی را دارا میباشد .کیاک ( )2012نیز نشان داد مدل چندمتغیره آلتمن
در مقایسه با مدلهای شیراتا وزاوگین توان بسیار باالتری دارا است .در ایران یعقوب نژاد (،)1388
کارمزی و همکاران ( )1393نیز به نتایج مشابهی دست یافتند.
نحوهی محاسبهی امتیاز آلتمن به شرح زير است:
Z = 0.717 x1+ 0.847 x2 + 3.107 x3 + 0.420 x4 + 0.998 x 5
 :Zامتياز آلتمن
 :x1نسبت سرمايه در گردش به كل داراييها
 :x2نسبت سود انباشته به كل داراييها
 :x3نسبت سود قبل از بهره و ماليات به كل داراييها
 :x4نسبت ارزش دفتري سهام شركت به ارزش دفتري كل بدهيها
 :x5نسبت فروش به كل داراييها
در این مدل هر چه  Zكمتر باشد ،درجهی بحران مالي شركت بيشتر است .به طوري كه
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شركتهای با  Zباالتر از 2/9سالم و كمتر از  1/23ورشكسته محسوب ميشوند .فاصلهی بين اين
دو محدوده ترديد است و بايد با احتياط تفسير شود (آلتمن.)1968 ،
 -5-2-2متغیر مستقل
افشائیات در گزارش حسابرس (فاکتورهای داخلی و خارجی) مشتمل بر:
 :ASSETSافشای دارایی
متغیر مجازی که برابر با مقدار  1خواهد بود اگر گزارش حسابرس شامل  1افشا در مورد
داراییها باشد و اگر اطالعاتی در مورد داراییها در گزارش افشا نشده باشد این مقدار صفر است.
افشاهای مرتبط با دارایی شامل نظرات مربوط به داراییهای غیر جاری (داراییهای مشهود و
نامشهود ،سرمایهگذاریهای بلندمدت مالی و داراییهای مالیات معوقه) و داراییهای جاری
(داراییها ،سرمایههای مالی کوتاه مدت و پول نقد) است (نورا و همکاران.)2019،
 : LIABIL_CONTINGافشای بدهی
متغیر مجازی که برابر با مقدار یک است اگر گزارش حسابرس شامل یک افشای مربوط به
بدهیهای بلند مدت و کوتاه مدت و یا بدهیهای احتمالی باشد و در صورت عدم وجود اطالعاتی
مربوط به بدهیها در گزارش ،برابر صفر خواهد بود (همان).
 : RESULT_PERIODافشای درآمد و هزینه
متغیر مجازی که برابر با مقدار یک است اگر گزارش حسابرس شامل هر گونه تفسیری مربوط
به مولفههای درآمدها و هزینهها باشد و در غیر این صورت صفر است (همان).
 : ACCUM_LOSSESافشای زیان انباشته
متغیر مجازی که برابر با مقدار یک است اگر گزارش حسابرس در مورد زیان انباشتهی شرکت
سالهای گذشته اطالعاتی داده باشد و در غیر این صورت صفر است (همان).
 : INFO_OMISSIONتفسیر اطالعات ارائه شده
متغیر مجازی که برابر با مقدار یک است اگر گزارش حسابرس حاوی تفسیری در مورد اطالعات ارائه
شده در تأیید تمام حسابها در صورتهای مالی باشد و در غیر این صورت صفر است (همان منبع).
 : NEGAT_WCتفسیر سرمایه در گردش
متغیر مجازی که برابر با مقدار یک است اگر گزارش حسابرس شامل هر گونه تفسیری در مورد
سرمایه در گردش منفی شرکت باشد و در غیر این صورت صفر است (همان).
 : SUBSEQ_EVENTSتفسیر وضعیت آیندهی شرکت
متغیر مجازی که برابر با مقدار یک است اگر گزارش حسابرس شامل هرگونه تفسیری در مورد
وضعیت آیندهی شرکت باشد و در غیر این صورت صفر است (همان).
 : REGUL_ENVIRONاظهارنظر در رابطه با فاکتورهای محیط قانونی و اقتصادی
متغیر مجازی که برابر با مقدار یک است اگر گزارش حسابرس شامل اظهارنظری در رابطه با
فاکتورهای محیط قانونی و اقتصادی باشد که بر شرکت تأثیر میگذارد و اگر در مورد مقررات و
یا بازار اطالعاتی ارائه نشده باشد این متغیر برابر با صفر است (همان).
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 : MGMT_PLANتفسیر دربارهی مدیریت یا برنامههای رفاهی
متغیر مجازی که برابر با مقدار یک است اگر گزارش حسابرس شامل هرگونه تفسیری درباره مدیریت
یا برنامههای رفاهی باشد که توسط شرکت اجرا میشود و در غیر این صورت صفر است (همان).
 :GCگزارش تداوم فعالیت فعالیت
متغیر مجازی است که در صورتی که حسابرس گزارش تداوم فعالیت فعالیت اعالم کند برابر
است با یک و در غیر این صورت برابر است با صفر (همان).
 : INSOLV_PROCEEDپیگیریهای شرکت برای دادرسی اعالم ورشکستگی
متغیر مجازی که برابر با مقدار یک است اگر گزارش حسابرس در مورد پیگیریهای شرکت برای
دادرسی اعالم ورشکستگی ،اطالعاتی ارائه داده باشد و در غیر این صورت صفر است (همان).
 -5-3جامعهی آماری
جامعهی آماری این پژوهش از کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
طی دورهی زمانی  1393تا ( 1398دوره  6ساله) تشکیل شده است.
 -5-4حجم نمونه و روش نمونهگیری
در این پژوهش جهت تعیین نمونهی آماری از جامعهی مورد نظر و انتخاب شرکتهای مناسب،
از روش حذف سیستماتیک با در نظر گرفتن معیارهای زیر برای هر شرکت استفاده شده است:
 -1قبل از سال  1393در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
 -2اطالعات مورد نیاز آن در دسترس باشد.
 -3به منظور افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالي آن منتهی به پايان اسفند ماه باشد.
 -4بين سالهای  1393تا  ،1398تغيير فعالیت یا سال مالي نداده و وقفه معامالتی بیش از
سه ماه نداشته باشد.
 -5جزء بانکها ،شرکتهای بیمهای و شرکتهای واسطه سرمایهگذاری مالی نباشد.
جدول ( )1انتخاب نمونهی آماری با اعمال محدودیتها و شرایط جامعه
تعداد شرکتها در بورس تا پایان سال 1398

 536شركت

تعداد شرکتهايي كه اطالعات مورد نیاز آن در دسترس نباشد

( )24شركت

تعداد شركتهاي كه قبل از سال  1393در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته نشده باشد ( )123شركت
تعداد شرکتهايي كه سال مالي آن منتهی به پايان اسفند ماه نباشد

تعداد شركتهايي كه بين سالهای  1393الی  ،1398تغيير فعالیت یا سال مالي داده و
وقفه معامالتی بیش از سه ماه داشته باشد.
بانکها ،شرکتهای بیمهای و شرکتهای واسطهی سرمایهگذاری مالی
جمع

تعداد شركتهايي كه دادههای آنها جمع آوري شده است (نمونه نهايي)
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 -6یافتههای پژوهش
 -6-1آزمون فرضیه اول
محتوای افشائیات گزارش حسابرس بر شکست کسب وکار تأثیرگذار است.
جهت بررسی فرضیهی اول پژوهش مدل رگرسیونی زیر بر اساس تحقیقات نورا و همکاران
( )2019تخمین زده میشود:
_FAILEDit=α+β1 ASSETS it+β2 LIABIL_CONTING it+ β3RESULT_PERIODit+ β4ACCUM
LOSSESit+β5 INFO_OMISSIONit+β6 NEGAT_WCit+β7 SUBSEQ_EVENTSit+β8 REGUL_ENVIRONit+β9 MGMT_PLANit+ β10 GCit+ β11 INSOLV_PROCEEDitt+єit

جدول ( )2خالصه نتایج الگوی پژوهش با استفاده از روش لجستیک طی سالهای
 1393تا 1398
شرح

متغیر

عرض از مبدأ

α0

افشای دارایی

ASSETS

افشای بدهی

افشای درآمد و هزینه
افشای زیان انباشته

تفسیر اطالعات ارائه شده

اظهارنظر در رابطه با
فاکتورهای محیط قانونی
و اقتصادی

2/170898 0/115729 0/251237

RESULT_PERIOD
ACCUM_LOSSES
INFO_OMISSION

2/697466 0/106955 0/288507

0/0299
0/0070

0/0407 -2/046415 0/124933 -0/255666

0/0286 -2/188942 0/108387 -0/237252
3/009664 0/125639 0/378131

0/0026

منفی
مثبت
مثبت
منفی
منفی

مثبت

NEGAT_WC

0/0422 -2/031141 0/138350 -0/281009

منفی

SUBSEQ_EVENTS

0/0350 -2/108432 0/126457 -0/266626

منفی

REGUL_ENVIRON

0/0160

مثبت

0/0474 -1/982814 0/107644 -0/213438

منفی

0/0004

مثبت

0/0358 -2/099741 0/683558 -1/435294

منفی

تفسیر دربارهی مدیریت یا
برنامههای رفاهی

MGMT_PLAN

گزارش تداوم فعالیت

پیگیریهای شرکت برای
دادرسی اعالم ورشکستگی

0/0000 -5/596867 0/138678 -0/776164

LIABIL_CONTING

تفسیر سرمایه در گردش
تفسیر وضعیت آیندهی
شرکت

ضرایب

خطای
استاندارد

آمارهz -

سطح
معناداری

نتیجه

2/409687 0/124650 0/300367

3/573866 0/632366 2/259992

GC
INSOLV_PROCEED

ضریب تعیین مک فادن

0/668090

آمارهیLR-

66/59591

احتمال هاسمرلمشو

0/8430

سطح معناداری LR

0/000000
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نتايج حاصل از تخمين نشان ميدهد که احتمال آمارهی  zبرای ضریب ثابت و ضرایب متغیرهای
افشای دارایی ،افشای بدهی ،افشای درآمد و هزینه ،افشای زیان انباشته ،تفسیر اطالعات ارائه
شده ،تفسیر سرمایه در گردش ،تفسیر وضعیت آیندهی شرکت ،اظهارنظر در رابطه با فاکتورهای
محیط قانونی و اقتصادی ،تفسیر دربارهی مدیریت یا برنامههای رفاهی ،گزارش تداوم فعالیت و
پیگیریهای شرکت برای دادرسی اعالم ورشکستگی بر شکست کسب وکار کمتر از  %5است .لذا
ارتباط فوق از لحاظ آماري معنيدار ميباشد و ضریب برآورد شده توسط نرم افزار برای متغیرهای
افشای دارایی ،افشای بدهی ،تفسیر اطالعات ارائه شده ،اظهارنظر در رابطه با فاکتورهای محیط
قانونی و اقتصادی و گزارش تداوم فعالیت بر شکست کسب وکار مثبت و معنادار و متغیرهای
افشای درآمد و هزینه ،افشای زیان انباشته ،تفسیر سرمایه در گردش ،تفسیر وضعیت آیندهی
شرکت ،تفسیر دربارهی مدیریت یا برنامههای رفاهی و پیگیریهای شرکت برای دادرسی اعالم
ورشکستگی بر شکست کسب وکار منفی و معنادار میباشد .احتمال آمارهی  zبرای ضریب ثابت
متغیر درجه ثبات سیاسی بر فرار مالیاتی بیشتر از  %5است .لذا ارتباط فوق از لحاظ آماري
معنيدار نميباشد .بنابراین با اطمینان  %95این متغیر در مدل بی معنی میباشد .ضريب تعيين
مک فادن ،قدرت توضيحدهندگي متغيرهاي مستقل را نشان ميدهد که قادر است به ميزان %66
تغييرات متغير وابسته را توضيح دهد .برای چنین مدلهایی مقدار قابل قبولی میباشد .از یکی از
آزمونهایی که برای خوبی برازش مدلهای انتخاب باینری استفاده میشود ،آزمون هاسمر -لمشو
است .در این آزمون معناداری کلی ضرایب رگرسیون از طریق مقایسه مقدار پیشبینی شده و
واقعی متغیر وابسته در گروههای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد .اگر اختالف بین مقادیر واقعی
وپیشبینی شده متغیر وابسته زیاد باشد نشانگر برازش ضعیف مدل است .برای اجرای آزمون
هاسمر -لمشو در نرم افزار ایویوز پس از تخمین مدلهای انتخاب گسسته به روش الجیت برای
بررسی خوبی برازش در اختیار قرار میدهد .این آزمون بر اساس تفاوت مقدار واقعی و پیشبینی
شده متغیر وابسته در گروههای مختلف هستند و تنها در نحوهی تعیین گروهها تفاوت دارند.در
اینجا مقدار احتمال هاسمر و لمشو بیشتر از  %5است و نشان میدهد مدل این آماره انطباق
بیشتری با مشاهدات واقعی دارد .بنابراین نتیجهی هاسمر-لمشو نشان میدهد که فاکتورهای
داخلی و خارجی مرتبط با افشائیات گزارش حسابرس بر پیشبینی شکست کسب وکار تأثیرگذار
است .احتمال آمارهی  LRبيانگر اين است که کل الگو از لحاظ آماري معني دار میباشد و مقدار
باالي آمارهی ( )LRبيانگر اين مطلب است که رابطهاي قوي ميان متغيرها در اين الگو وجود دارد.
با توجه به فرضیه ،از آنجایی که ضریب برآوردی متغیرهای افشای دارایی ،افشای بدهی ،تفسیر
اطالعات ارائه شده ،اظهارنظر در رابطه با فاکتورهای محیط قانونی و اقتصادی و گزارش تداوم
فعالیت بر شکست کسب وکار مثبت و معنادار و متغیرهای افشای درآمد و هزینه ،افشای زیان
انباشته ،تفسیر سرمایهی در گردش ،تفسیر وضعیت آیندهی شرکت ،تفسیر دربارهی مدیریت یا
برنامههای رفاهی و پیگیریهای شرکت برای دادرسی اعالم ورشکستگی بر شکست کسب وکار
منفی و معنادار میباشد .بنابراین فرض  H0رد میشود .یعنی محتوای افشائیات گزارش حسابرس
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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بر شکست کسب وکار تأثیرگذار است .فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با افشائیات گزارش
حسابرس بر پیشبینی شکست کسب وکار تأثیرگذار است.
 -6-2آزمون فرضیهی دوم
فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با افشائیات گزارش حسابرس بر پیشبینی شکست کسب
وکار تأثیرگذار است.
مدل آلتمن
در اين قسمت مدل ارائه شدهی  Zآلتمن كه پيشتر در پيشينهی تحقيق توضيح داده شد،
بدون تغيير روش تحليلي رگرسيون چندگانه و متغيرهاي مستقل در مدل ارائه شده توسط آلتمن
بهشرح زير و با استفاده از اطالعات مالي شركتها براي سالهاي  1393تا 1398موردآزمون
وتحليل قرارگرفت:
z’=0.717 x1+0.847 x2+3.107 x3+0.420x4+0.998x5
’ : Zشاخص کل
متغيرهاي مستقل تحقيق:
 :X1سرمایه در گردش به کل دارایی
 :X2سود انباشته به کل دارایی
 :X3درآمد قبل از بهره و مالیات به کل دارایی
 :X4ارزش دفتری سهام به ارزش دفتری بدهی
 :X5کل فروش به کل دارایی
درصورتي كه با وارد نمودن مقادير متغيرهاي مستقل فوق براي هريك از نمونههاي ورشكسته
وسال ،مقدار شاخص كلي بهدست آمده بزرگتر از  2/9باشد ،آن شركت بهعنوان سالم و در
صورتي كه كمتراز  1/23باشد ،بهعنوان ورشكسته و بينابين دو عدد منطقهی بحراني تلقي
ميگردد .خالصه نتيجهی آزمون فوق بشرح جدول زير است:
جدول ( )3نتايج آزمون مدل اوليه آلتمن با دادههای سالهای 1393تا 1398

تعداد نمونههای آزمون
برحسب سال شرکت

نتايج طبقه بندي نمونهها براساس
مدل ’ Zآلتمن

سالم

ورشکسته

مجموع

سالم

ورشکسته

205

719

924

264

182

منطقه
بحراني
478

دقت
پيشبيني

تعداد

درصد

426

46/10

همانطور كه در جدول  3نشان داده شده است مدل ’ Zآلتمن ارائه شده درسال  1393تا
 1398بدون تغيير ضرايب ،نسبتهاي مالي و متغيرهاي مستقل استفاده شده در پژوهش اوليهی
وي ،ميتواند ورشكستگي شركتها را با دقت  46/10پيشبيني نمايد.
الزم به توضيح است كه عدم تصمیمگیری نمونههاي مورد بررسي ،بهدليل نبود اطالعات
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بيشتر درمورد وضعيت آتي شركتها و همبستگي نسبي پايين موضوع ورشكستگي شركتها
با انحالل وخروج آنها از فهرست شركتهاي بورسي ،تفسير نشده و نتيجه گيري فوق صرفاً
براساس پيشبينيهاي صريح بهدست آمده در مورد سالم يا ورشكسته بودن نمونه مورد بررسي
ومطابقت آن با واقعيت بوده است.
جدول ( )4خالصه یافتههای حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش
احتمال
هاسمرلم شو

ضریب تعیین
مک فادن

ضریب
برآوردی

فرضیهی 2

فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با
افشائیات گزارش حسابرس بر پیشبینی
شکست کسب وکار تأثیرگذار است

دقت پيشبيني

آمارهیz -

فرضیهی 1

محتوای افشائیات گزارش حسابرس بر
شکست کسب وکار تأثیرگذار است

0/84

0/66

0/2512

2/1708

0/0299

0/2885

2/6974

0/0070

نتیجه آزمون

آزمون روابط بین متغیرها

سطح
معناداری

0/0407 -2/0464 -0/2556
0/0286 -2/1889 -0/2372
0/3781

3/0096

0/0026

0/0422 -2/0311 -0/2810
0/0350 -2/1084 -0/2666
0/3003

2/4096

تأیید
فرضیه

0/0160

0/0474 -1/9828 -0/2134
2/2599

3/5738

0/0004

0/0358 -2/0997 -1/4352

426

46/10

تأیید
فرضیه

 -7نتیجهگیری و پیشنهادها
در آزمون فرضیهی اول ،با توجه به آزمونها و تحليلهايي كه از راه رگرسيون و همبستگي انجام
شد ،نتایج نشان داد كه محتوای افشائیات گزارش حسابرس مشتمل بر افشای دارایی ،افشای بدهی،
افشای درآمد و هزینه ،افشای زیان انباشته ،تفسیر اطالعات ارائه شده ،تفسیر سرمایه در گردش،
تفسیر وضعیت آیندهی شرکت ،اظهارنظر در رابطه با فاکتورهای محیط قانونی و اقتصادی ،تفسیر
دربارهی مدیریت یا برنامههای رفاهی ،گزارش تداوم فعالیت و پیگیریهای شرکت برای دادرسی
اعالم ورشکستگی بر شکست کسب وکار تأثیر معنادار دارند و با توجه به ضرایب معنادار محتوای
افشائیات گزارش حسابرس ،وجود رابطهی معنادار بین محتوای افشائیات گزارش حسابرس با
شکست کسب وکار استنتاج میشود .به نظر میرسد مسائل مطرح شده در گزارشهای حسابرسان،
یک بعد کلیدی در توضیح علل شکست شرکتها باشد .بنابراین گزارش حسابرسی به عنوان یک
مکانیزم برای حسابرسان برای بیان ریسکها خطرات مرتبط با شکست یک کسب و کار به تمام
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طرفهای خارجی قلمداد میشود .لذا دالیل ناشی از شکست و تقلب شرکتها را میتوان در
این گونه گزارشات جستوجو کرد .کاسترال و همکاران ( )1999این نظریه را مطرح کردهاند که
حسابرسان نظرات معتبر و قابل اعتمادی برای شرکتهای در معرض ورشکستگی زودهنگام منتشر
میکنند که از لحاظ مالی دچار بحرانند و نشانههای بحران زادی نشان میدهند .به دنبال این
استدالل ،منطقی است باور داشت که شاخصهای علل شکست کسب وکارها و احتمال تقلب
بیشتر باید در گزارشات حسابرسی شرکتهای شکست خورده و یا نزدیک به ورشکستگی که
هزینه زیاد و سودآوری کمی دارند ،دیده شود .در این راستا نورا و همکاران ( )2019نشان دادند
که افشایات در گزارش حسابرس بر شکست کسب وکار تأثیرگذار است .در ایران نیز شورورزی و
همکاران ( )1390نشان دادند که متغيرهاي مالي به صورت توام و اظهارنظر حسابرس مستقل ،هر
دو توانايي پيشبيني ورشکستگي در دورهی مالي آتي را دارند اما اظهارنظر حسابرس مستقل داراي
برتري معناداري نسبت به متغيرهاي مالي بود .بختیاری و همکاران ( ،)1390عباسی ()1395و
پورطبرستانی و همکاران ( )1398نیز نشان دادند که اظهارنظر حسابرسان مستقل و متغیرهای مالی
قادر به پیشبینی ورشکستگی میباشندکه با نتایج پژوهش حاضر در یک راستا میباشد .البته اين
نكته نيز گفتني است كه مقايسهی نتـايج پژوهشهاي انجـام شـده در مكانها و زمانهاي مختلف،
از سوي افراد مختلف ،هر چند ممكن است از جنبهی علمي چنـدان مناسـب بـه نظر نرسد اما
از جنبهی بيان سير تكامل تدريجي پژوهشهاي انجـام گرفته در حيطـهی موضوعي خاص حائز
اهميت است .نتايج پژوهشهاي انجام شـده در مكانها و زمانهاي مختلف به دست افراد مختلف،
ناگزير متأثر از شرايط مختلفي است و همخـواني يـا نـاهمخواني نتايج پژوهشهاي با موضوع مشابه
نميتواند اين شرايط متفاوت را ناديده انگارد.
در آزمون فرضیهی دوم ،با توجه به آزمونها و تحليلهايي كه از راه رگرسيون و همبستگي
انجام شد ،به اين نتيجه رسيديم كه که میتوان با استفاده از فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط
با افشائیات گزارش حسابرس ،مدل مناسبی برای پیشبینی شکست کسب وکار شرکتهای
ورشکسته در بورس اوراق بهادار تهران تعریف نمود .لذا با استفاده از مدل مزبور ،وضعيت مالي
شرکتها و همچنين موضوع تداوم فعاليت آنها را میتوان بررسي نمود و در تصمیمگیریهای
اقتصادی از آنها استفاده کرد .بنابراین فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با افشائیات گزارش
حسابرس میتواند فرصتی برای شناسایی شرکتهای با احتمال باالی شکست کسب و کار باشد.
این گونه استدالل میشود که گزارش فاکتورهای مالی شرکت بستگی به قضاوتهای ذهنی در
برآورد دارند .بنابراین به این دلیل که قضاوتهای ذهنی در تعیین ارزش این حسابها دخیل
است ،مدیریت میتواند آنها را به عنوان ابزاری برای دستکاری صورتهای مالی استفاده کند.
همانطور که قب ً
ال ذکر شد ،فرض میشود که حسابرسان باید در هنگام اظهارنظر در مورد یک
موضوع ،خطرات مربوط به قابلیت حیات و بقای شرکت و هرگونه عدم اطمینان دیگر که در
صورتهای مالی شرکتها کشف شده است را افشا کنند .بنابراین همهی انواع علل شکست
کسب و کارها باید در گزارشات ذکر شود ،صرف نظر از این که آیا آنها مربوط به عوامل خارجی
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هستند ،مانند اثرات قانونی ،رویدادهای اقتصادی محیطی یا برنامههای انسانی یا شرایط داخلی
مانند پرداخت بدهیهای شرکتها یا وجود زیانهای تکراری از دورههای گذشته در شرکت و ...
بنابراین در محتوای گزارشات حسابرسی باید احتمال شکست کسب و کارها و علل این وضعیت
ذکر شود .در این راستا کاسریو و همکاران ( )۲۰۱۴نشان دادند که اظهارنظر حسابرسی در
پیشبینی ورشکستگی قابلیت اتکا میباشد .نتایج پژوهش مانز ایزکوردو و همکاران ( )2017نیز
حاکی از مفید بودن گزارش حسابرس در پیشبینی خطر گرفتاری مالی است که در راستای نتایج
پژوهش حاضر میباشد.
با توجه به نتایج حاصل از بررسی فرضیهی اول ،محتوای افشائیات گزارش حسابرس بر شکست
کسب وکار تأثیرگذار است .با توجه به اهمیت موضوع و یافتههای پژوهش که به آنها اشاره شد،
پیشنهاد میگردد استفادهکنندگان صورتهای مالی و نهادهای ناظر بر آنها همانند حسابرسان
داخلی و مستقل و بازرسان ،این مسأله را مد نظر قرار دهند که فاکتورهای مالی نظیر افشای دارایی،
افشای بدهی ،افشای درآمد و هزینه؛ افشای زیان انباشته تفسیر اطالعات ارائه شده تفسیر سرمایه
در گردش تفسیر وضعیت آیندهی شرکت اظهارنظر در رابطه با فاکتورهای محیط قانونی و اقتصادی
تفسیر دربارهی مدیریت یا برنامههای رفاهی گزارش تداوم فعالیت و پیگیریهای شرکت برای
دادرسی اعالم ورشکستگی ،میتوانند به عنوان هشداری برای وجود احتمال افزایش ورشکستگی
شرکت باشند .بر این اساس ،مدل نهایی این پژوهش میتواند از طریق قابلیت ارزیابی و سنجش خطر
صورتهای مالی تحریف شده به پیشبینی احتمال شکست کسب و کار بپردازد و به گروههای ناظر،
تأییدکننده و استفادهکنندهی صورتهای مالی ارائه خدمت کند اما نظرات تمامي گروههاي ذينفع
را به اين موضوع معطوف ميدارد كه اظهارنظر بر مبناي استناد به اين مدل صرفاً يك هشدار براي
مخاطرات محتمل است و لزوماً به معناي وقوع ورشکستگی قطعي نمیباشد.
با توجه به نتایج حاصل از بررسی فرضیهی دوم ،فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با افشائیات
گزارش حسابرس بر پیشبینی شکست کسب وکار تأثیرگذار است .نتایج این پژوهش ،مشوقی
هستند براي اینکه بتوان به پژوهشهای بیشتری جهت طراحی مدلی قابل اعتماد براي ارزیابی
احتمال شکست کسب و کار واحدهاي اقتصادي در ایران اقدام نمـود .استفاده از نتـایج ایـن پژوهش
میتواند به حسابرسان اعم ازحسابداران رسمی وحسابرسان داخلی و دولت و نهادهاي ذیربط
دولتی ،سرمایهگذاران نهادي و اقلیت ،بورس اوراق بهادار ،تحلیلگران اقتصادي ،مؤسسات مالی و
بانکها کمک نماید .بر این اساس به سرمايهگذاران ،حسابرسان ،برنامهريزان و ساير گروههاي ذينفع
پيشنهاد ميشود براي ارزيابي به موقع مخاطرات و پيشبيني شکست کسب و کار بهتر است از
اطالعات افشا شده در گزارش حسابرس معرفی شده در اين پژوهش كمك بگيرند.
منابع
ابراهیم پورمیبدی ،محمدکاظم؛ محمدی ،پیمان .)1398( .مفهوم ورشکستگی و روشهای پیشبینی
آن ،دومین کنفرانس اقتصاد،مدیریت و حسابداری ،شیروان ،مؤسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک.
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اکبری ،سپیده؛ حاجیها ،زهره .)1395( .رابطه ریسک ورشکستگی مالی و اظهارنظر حسابرس در مورد
ابهام در تداوم فعالیت ،ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بینالمللی حسابداری و مدیریت،
تهران ،شرکت خدمات برتر.
امانی ،علی؛ دوانی ،غالمحسین .)1389( .خدمات حسابرسی ،حقالزحمهی حسابرسی و رتبه بندی
حسابرسان ،حسابدار رسمی.41-32 ،)1(4 ،
ایزدی نیا ،ناصر؛ منصور فر ،غالمرضا؛ رشیدی خزایی ،موسی .)1394( .درماندگی مالی به عنوان عاملی
برای وقوع مدیریت سود ،راهبرد مدیریت مالی ،مقاله .47-25 ،)3(1 ،2
آذری ،واحد؛ مرادزاده فر ،مهدی؛ روحی ،علی .)1392( .تأثیر درماندگی مالی بر کیفیت اقالم تعهدی،
فصلنامه حسابداری مالی.129-103 ،)5(18 ،
آزموده ،مصطفی .)1394( .برآورد مدل آلتمن در ایران و محاسبه ضریب ورشکستگی شرکتهای حاضر
در بورس ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک.
آقایی علی؛ سهرابی محمد .)1390( .بررسي ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان
داخلي .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک.
بختیاری ،مسعود؛ زنده دل ،احمد؛ اسماعیلزاده باغ سیاهی ،مهدی .)1390( .مقایسهی اظهارنظر
حسابرسان مستقل و متغیرهای مالی درپیشبینی ورشکستگی .بررسیهای حسابداری و حسابرسی،
.78-63 ،)65(18
پور طبرستانی ،علی؛ داداشی ،ایمان؛ زارع بهنمیری ،محمد جواد .)1398( .محتوی اطالعاتی گزارش
حسابرسی در پیشبینی ورشکستگی .تحقیقات حسابداری و حسابرسی.194-175 ،)44(11 ،
پوررضایی ،نوشین؛ عسکرزاده ،غالمرضا .)1398( .واکنش سرمایهگذاران بازار سهام به اعالم گزارش
حسابرسی تداوم فعالیت و ورشکستگی ،اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت ،تجارت جهانی ،اقتصاد ،دارایی
و علوم اجتماعی ،تهران ،شرکت همایش آروین البرز.
کمی سازی گزارش حسابرسان
پورطبرستانی ،علی؛ داداشی ،ایمان؛ زارع بهنمیری ،محمدجوادّ .)1398( .
کمی شده در مقایسه با نوع گزارش
مستقل با رویکرد فازی و بررسی توان پیشبینی ورشکستگی گزارشات ّ
حسابرسی .دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت.184-169 ،)31(8 ،
جاللی ،زهرا .)1398( .بررسی تأثیر اطالعات افشا شده در گزارش حسابرس بر احتمال گزارش مالی
متقلبانه ،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابرسی ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد دولت آباد.
حاجیها ،زهره؛ ابراهیمی ،محمدرضا .)1395( .بهبود در اظهارنظر حسابرس و اثرات آن بر تغییرات
قیمت و حجم معامالت سهام ،مقاله .82-61 ،)8(9 ،4
سلیمی ،سمیه .)1395( .ارزیابی گزارش حسابرسی مبنی بر تداوم فعالیت بین سازمان حسابرسی
ومؤسسات حسابرسی ،کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری ،تهران ،دبیرخانه کنفرانس جامع علوم
مدیریت و حسابداری.
شورورزي ،محمدرضا؛ زنده دل ،احمد؛ اسماعيل زاده باغ سياهي ،مهدي .)1390( .مقايسه اظهارنظر
حسابرسان مستقل و متغيرهاي مالي در پيشبيني ورشکستگي ،بررسيهاي حسابداري و حسابرسي،
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