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Abstract
Accounting information is provided to users in the form of financial reports. This information 

must be provided in a timely manner in order to be useful in decision making. this article 
investigated the factors affected on delay in the audit report in three categories of factors related 
to the auditor and the audit, factors related to corporate governance characteristics and factors 
related to specific characteristics of the company.

In order to investigate the effect of the three factors affecting the delay in the audit report data 
of 106 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 1390-1396 and a total 
of 742 observations were analyzed.

The results show that the size and expertise of the auditing firm reduce the delay in submitting 
the audit report and conditional comment, fee and continuity of the auditor selection and the 
weakness of internal controls, increase the delay in submitting the audit report. The audit 
committee›s expertise also reduces the concentration of ownership and the size of the board of 
directors as factors related to corporate governance characteristics. The complexity and size of 
the company, the presentation of financial statements and financial leverage also increase the 
delay in submitting the audit report, and profitability and the ratio of market value to book value 
make the audit report more timely.

Companies should improve their internal control system and their audit quality for timely 
financial reporting. Furthermore, enhances the corporate governance could increase timely 
financial reporting. 
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چکیده
اطالعات حسابداری در قالب گزارش های مالی در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. این اطالعات برای این که 
در تصمیم گیری مفید واقع شود باید به موقع ارائه شود. این پژوهش تأثیر عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی 
عوامل  و  ویژگی های حاکمیت شرکتی  با  مرتبط  عوامل  و حسابرسی،  با حسابرس  مرتبط  عوامل  دسته  در سه  را 
مرتبط با ویژگی های خاص شرکت بررسی می کند. به منظور بررسی تأثیر عوامل سه گانه مؤثر بر تأخیر در ارائه ی 
گزارش حسابرسی اطالعات 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی1390-1396 و در 
مجموع 742 مشاهده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اندازه و تخصص مؤسسه ی حسابرسی 
موجب کاهش تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی و اظهارنظر مشروط، حق الزحمه و تداوم انتخاب حسابرس و ضعف 
کمیته ی حسابرسی،  تخصص  می دهند. همچنین  افزایش  گزارش حسابرسی  ارائه ی  در  تأخیر  داخلی،  کنترل های 
تمرکز مالکیت و اندازه ی هیئت مدیره به عنوان عوامل مرتبط با ویژگی های حاکمیت شرکتی تأخیر در ارائه ی گزارش 
حسابرسی را کاهش می دهد. پیچیدگی و اندازه ی شرکت، تجدید ارائه ی صورت های مالی و اهرم مالی نیز موجب 
افزایش تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی شده و سودآوری و نسبت ارزش بازار به ارزش با تأخیر در ارائه ی گزارش 

حسابرسی ارتباط منفی دارد. 
شرکت ها برای گزارش گری مالی به موقع باید کیفیت اطالعات مالی و کنترل های داخلی خود را بهبود بخشند. 

همچنین تقویت نظام حاکمیت شرکتی امکان ارائه ی به موقع گزارش های مالی را افزایش می دهد. 

واژههایکلیدی:گزارشگری مالی، گزارش حسابرسی، حاکمیت شرکتی
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1-مقدمه
است.  مالی حسابرسی شده  استفاده کنندگان، صورت های  برای  اطالعاتی  مهم  منابع  از  یکی 
از ارزش اقتصادی آن می کاهد. تحقیقات  افزایش و تأخیر  به موقع بودن سودمندی اطالعات را 
گذشته نشان می دهند که گزارش مالی به موقع باعث افزایش محتوای اطالعاتی شده و بر ارزش 
اطالعات،  به موقع  افشای  اهمیت  به  نظر   .) )بالنکلی و همکاران، 2014  تأثیر می گذارد  شرکت 
است  کرده  پیدا  مالی  و  حسابداری  پژوهش های  در  زیادی  اهمیت  آن،  تعیین کننده ی  عوامل 
)لونتیس و همکاران، 2005؛ عفیفی، 2009(. با توجه به این که اطالعات مالی نسبت به گذشت 
زمان بسیار حساس است و با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیری ها از دست 
می دهد )مهدوی، حسینی نیا، 1393(، هر چه فاصله ی زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار 
گزارش حسابرسی کوتاه تر باشد، ارزش اطالعاتی افزایش و به تبع آن کارایی بازار تقویت می شود. 
ارزش  مهم  اطالعاتی  منبع  یک  عنوان  به  شده  حسابرسی  مالی  صورت های  بودن  به هنگام 
اقتصادی اطالعات را افزایش می دهد )برزیده، معدنچی ها، 1393(. حسابرسی مستقل از طریق 
می دهد  افزایش  را  مالی  اطالعات  به  استفاده کننده  اعتماد  مالی  گزارش های  به  اعتباربخشی 
از اظهارنظر حسابرس  انتشار گزارش های مالی ساالنه قبل  )صفایی و همکاران، 1395(. عموماً 
در  تأخیر  برای  شرکت ها  سوی  از  شده  عنوان  اصلی  دالیل  از  یکی  نمی گیرد.  صورت  مستقل 
انتشار گزارش های سالیانه نیاز به انجام حسابرسی است، به عبارت دیگر طوالنی شدن زمان انتشار 
گزارش های مالی و طوالنی شدن عملیات حسابرسی درهم پیچیده شده اند و به صورت مترادف 
در ادبیات گزارش گری مالی به کار گرفته می شوند )چراغکت و همکاران، 1997(. همچنین تاریخ 
انتشار، به طور معمول تاریخ امضای گزارش حسابرسی مستقل در نظر گرفته می شود و شرکت ها 
می توانند پس از تأیید حسابرس، گزارش سالیانه ی خود را منتشر کنند. بنابراین می توان بیان 
نمود که تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی ویژگی به موقع بودن اطالعات یا به طور کلی ارزش 
اطالعاتی صورت های مالی حسابرسی را کاهش می دهد )خانچل، پاین، 2001(. عالوه بر این بامبر 

و همکاران )1993( به دو دلیل تأخیر گزارش حسابرسی را مهم می دانند:
ارزش  بر  هم  و  است  مؤثر  حسابرسی  بودن  به هنگام  بر  هم  حسابرسی  گزارش  تأخیر  اول( 
بینش  اطالعات. دوم( درک بهتر از عواملی که بر تأخیر گزارش حسابرسی موثر است، احتماالً 

بیش تری درباره ی کارایی حسابرسی فراهم می کند. 
بر این اساس درک عوامل مؤثر بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی دارای اهمیت فزاینده ای 
به عنوان یک ویژگی کیفی مهم  مالی  بودن گزارش گری  به موقع  بر  به طور مستقیم  زیرا  است. 
اثر می گذارد )کارسالو، کاپالن، 1991(. در این راستا تأثیر سه دسته از عوامل مؤثر در ارائه ی 
به موقع گزارش حسابرس، الف( ویزگی های مرتبط با حسابرس و حسابرسی؛ ب( ویژگی حاکمیت 

شرکتی؛ ج(  ویژگی های خاص شرکت بررسی شده است. 
گروه اول عوامل مربوط به حسابرس و حسابرسی نظیر اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی، تخصص 
فصل  حسابرس،  چرخش  حسابرسی،  حق الزحمه ی  مشروط،  نظر  اظهار  حسابرسی،  مؤسسه ی 
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حسابرسی و نقاط ضعف کنترل داخلی را شامل می شود که ممکن است بر ارائه ی به موقع گزارش 
حسابرس تأثیرگذار باشند )حبیب و همکاران، 2019(. 

گروه دوم مربوط به سازوکارهای حاکمیت شرکتی است. از این جمله تخصص مالی کمیته ی 
حسابرسی، تمرکز مالکیت و اندازه ی هیئت مدیره مطالعه شده است. 

گروه سوم عواملی هستند که به ویژگی ها و خصوصیات شرکت گزارش گر مربوط می شوند و 
معموالً بین شرکت ها متفاوت هستند. عواملی نظیر پیچیدگی سازمان، اندازه ی شرکت، تجدید 
پایین  سطح  کاال،  موجودی  و  دریافتنی  حساب های  باالی  سطوح  مالی،  صورت های  ارائه ی 

سودآوری، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اهرم مالی در این گروه قرار گرفته است. 
اطالعاتی که توسط شرکت ها با زمان بندی مشخص در بازار سرمایه منتشر می شوند، مورداستفاده ی 
بسیاری از تصمیم گیرندگان قرار می گیرد اما این اطالعات تنها زمانی بر تصمیم گیری افراد مؤثر است 
از آنجا که دستیابی هم زمان و یکسان همه ی استفاده کنندگان  ارائه شوند.  که در زمان مناسب 
اطالعات مالی به گزارش ها، از ویژگی های یک بازار کارا به شمار می رود )حبیب و همکاران، 2019(، 
بازارهای سرمایه نیز به انتشار سریع گزارش پس از دوره ی مالی مربوط تأکید فراوانی دارند. در 
تحقیقاتی که در زمینه ی بورس و گزارش گری مالی انجام گرفته بیش تر بر ماهیت اطالعات مالی 
تأکید شده است ولی به زمان ارائه ی این اطالعات و همچنین به عواملی که می تواند زمان ارائه ی این 
اطالعات را کوتاه یا طوالنی تر کند، کم تر توجه شده است. از طرفی تا زمانی که گزارش حسابرسی 
آماده نشود شرکت ها گزارش های مالی ساالنه را منتشر نمی کنند و این گزارش ها یکی از مهم ترین 

ابزارها برای تعیین اولویت های سرمایه گذاری و همچنین ابزاری برای کمک به کارایی بازار است. 
ارائه ی گزارش حسابرسی که در  بر تأخیر  تأثیر آن ها  بنابراین شناسایی عوامل و درک نوع   
تحقیقات گذشته به طور جامع برحسب عوامل حسابرسی، ویژگی های خاص شرکت و حاکمیت 
شرکتی مورد توجه قرار نگرفته، ضروری به نظر می رسد. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش 
این است که عوامل شناسایی شده در سه دسته عوامل مرتبط با حسابرس و حسابرسی، عوامل 
بر  ویژگی های خاص شرکت چگونه  با  مرتبط  عوامل  و  ویژگی های حاکمیت شرکتی  با  مرتبط 
تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی تأثیر می گذارند. انجام این تحقیق به توسعه ی ادبیات مرتبط 
فراهم  این عوامل  از  ارائه ی گزارش حسابرسی کمک می کند و شناخت جامع تری  تأخیر در  با 

می سازد. 

٢-پیشینهیپژوهش
به موقع بودن، طبق مفاهیم نظری گزارش گری مالی یکی از محدودیت های حاکم بر خصوصیات 
بازار  مقررات  و  قوانین  طبق  بورس  در  شده  پذیرفته  شرکت های  است.  مالی  اطالعات  کیفی 
سرمایه ی ایران، ملزم هستند که صورت های مالی حسابرسی شده ی شرکت اصلی و تلفیقی گروه 
را حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عادی و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی ارائه کنند. 
بنابراین هرچقدر زمان ارائه ی صورت های مالی حسابرسی شده کوتاه تر باشد، ویژگی به موقع بودن 
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اطالعات بهتر صورت می گیرد )هارجاتو و همکاران، 2015(. موضوع تأخیر گزارش حسابرسی مهم 
است. زیرا همان طور که خانچل و پاین )2001( نشان دادند، ارزش اطالعاتی صورت های مالی 
حسابرسی شده متناسب با افزایش تعداد روزهایی که طول می کشد تا گزارش حسابرسی امضاء 
شود، کاهش می یابد. درک عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی دارای اهمیت فزاینده ای 
کاپالن،  )کارسالو،  می گذارد  اثر  مالی  گزارش های  بودن  به موقع  بر  مستقیم  به طور  زیرا  است، 
1991(. همچنین پیرو فسادهای مالی بین المللی اخیر، ویژگی های مدیریتی شرکت، عامل مهمی 
علل  که  است  ضروری  بسیار  از این رو  می شود.  محسوب  اطالعات  به موقع  افشای  توضیح  برای 

نهفته ی تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی شناسایی شود. 
این پژوهش تأثیر سه دسته از عوامل مؤثر بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی را مورد بررسی 

قرار داده است. 

٢-1-عواملمربوطبهحسابرسوحسابرسی
٢-1-1-اندازهیمؤسسهیحسابرسی

مؤسسات حسابرسی بزرگ تر استقالل مالی بیش تری دارند و این ویژگی موجب می شود که 
تعهدی کم تر شود.  و  )تهاجمی(  رویه های حسابداری جسورانه  بردن  کار  به  و  پذیرش  احتمال 
بنابراین هر چه مؤسسه ی حسابرسی بزرگ تر باشد کیفیت حسابرسی آن بیش تر و موجب افزایش 
کیفیت اطالعات مالی گزارش شده می شود )دی آنجلو، 1981؛ فارقر و همکاران، 2001(. این 
انتظار وجود دارد که شرکت های بزرگ حسابرسی، خدمات با کیفیت تر و سریع تری ارائه دهند تا 
بتوانند خود را از سایر شرکت های حسابرسی متمایز نموده و مشتریان بیش تری داشته باشند. در 
این زمینه، بامبر و همکاران بیان می دارند: رویکرد حسابرسی نظام مندی که توسط شرکت های 
حسابرسی بزرگ به کار می رود، منجر به تأخیر در گزارش حسابرسی می شود )بامبر و همکاران، 
1993(. اگرچه شواهد تجربی حول رابطه ی بین اندازه ی حسابرس و تأخیر در گزارش حسابرسی 
هماهنگ نیست. جاگوی و تسوی )1999( رابطه ی مستقیم و معناداری بین تأخیر در گزارش 
اندازه ی مؤسسه ی  اندازه ی حسابرس مستند ساختند، دهبان و آراد )1396( بین  حسابرسی و 
حسابرسی و تأخیر در انتشار گزارش گری حسابرسی رابطه ی منفی و معناداری را نشان دادند. 
بزرگ اصل و همکاران )1397( اظهار داشتند که بین ویژگی های اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی، 
اندازه ی  و  حسابرسی  گزارش  بندهای  تعداد  دهی،  گزارش  ریسک  حسابرس،  اظهارنظر  نوع 
هیئت مدیره با تأخیر در گزارش حسابرسی، رابطه ی مثبت و بین تمرکز مالکیت و تخصص اعضای 

کمیته ی حسابرسی با تأخیر در گزارش حسابرسی، ارتباط منفی برقرار است. 

٢-1-٢-تخصصحسابرس
حسابرسان متخصص صنعت این توانایی را دارند که دانش و تخصص مرتبط با صنعت خاصی 
را توسعه دهند و خود را به سرعت با فعالیت های کسب وکار مشتریان آشنا کنند. بنابراین احتمال 
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دارد حسابرسی را زودتر از همتایان غیرمتخصص در صنعت به پایان برسانند )برزیده، معدنچی ها، 
1393(. مؤسسه ی حسابرسی با داشتن تخصص در صنعت قادر به حسابرسی سریع تر صورت های 
با افزایش سرعت در انجام کار حسابرسی، هزینه های مرتبط نیز کاهش  مالی صاحب کار است. 
خواهد یافت و از طرفی با افزایش تخصص حسابرس اعتبار و کیفیت کار او نیز افزایش می یابد 
)ویلنبرگ، 2002(. شرکت هایی که توسط حسابرس متخصص صنعت حسابرسی می شوند، سطح 
همکاران  و  چن   .)1996 )عبدالهص،  می کنند  گزارش  را  اختیاری  تعهدی  اقالم  از  پایین تری 
)2015( به این نتیجه رسـیدند کـه با افزایش تخصص مؤسسه ی حسابرسی در صنعت امکان 
ارائه ی به موقع اطالعات مالی افزایش می یابد. در این زمینه محافظه کاری میزان تأخیر در ارائه ی 

گزارش حسابرسی را کاهش می دهد )دان، مایهو، 2004(. 

٢-1-3-اظهارنظرمشروط
پیشینه ی مرتبط با عوامل تعیین کننده ی تأخیر در گزارش حسابرسی نشان می دهد که تأخیر 
در گزارش حسابرسی، تابعی صعودی از تعداد قیود و محدودیت های موجود در گزارش حسابرسی 
حسابرس  هنگامی که  زمینه،  این  در   .)2003 اسپاتیس،  2005؛  همکاران،  و  )لونتیس  است 
ناهنجاری در گزارش های مالی مشاهده کند، باید آن را در گزارش خود بیان کند اما پیش از این 
باید با مدیریت شرکت صاحب کار مذاکره کند تا اقدام های اصالحی متناسب انجام شده و  کار 
گستره ی آزمون های حسابرسی را بیش تر کند تا بتواند شواهد حسابرسی بیش تری در ارتباط با 
این خطاها جمع آوری کند و خود را از دعوای قضایی احتمالی مصون دارد. درنتیجه ضمن این که 
بروز چنین مسائلی زمان بر خواهد بود، حسابرس نیز برای یافتن دیگر موارد مشابه احتمالی، در 
ارائه ی زودهنگام گزارش خود محافظه کاری بیش تری به خرج می دهد که این مسئله می تواند 

تأخیر در گزارش حسابرسی را افزایش دهد )اسپاتیس، 2003(. 

٢-1-4-حقالزحمهیحسابرس
به درک  ارائه ی گزارش حسابرسی  تأخیر در  بین حق الزحمه ی حسابرسی و  رابطه ی  بررسی 
خدمات  بازار  از  بهتـری  بیـنش  همچنین  می کند.  کمک  حسابرسی  گزارش  ارائه ی  زمـان 
حسابرسی را ارائه می کند )جانسون، 1998(. حق الزحمه ی حسابرسی بایـد بـر اسـاس مدت زمان 
الزم برای اجرای عملیـات حسابرسـی تعیـین شـود. در یک بازار رقابتی برای خدمات حسابرسی، 
حق الزحمه ی اضافی دریافتی به وسیله ی حسابرس به علت استفاده ی بهینه از زمان برای انجام 
خدمات اعتبار دهی است )هاگتون، جاب، 1999(. افزایش تمرکز بازار حسابرسی منجر به افزایش 
قدرت بازار حسابرسان و کاهش حق الزحمه ی حسابرسان می شود )کردستانی و همکاران، 1397(. 
نظام راهبری شرکت در کاهش عدم اطمینان نقش مهمی دارد و هر چه شرکتی از نظام راهبری 
نیز طوالنی تر  عملیات حسابرسی  تناسب  به  و  باالتر  ریسک شرکت  باشد  برخوردار  ضعیف تری 
می شود )کردستانی و همکاران، 1398(. تکمیل سریع عملیات حسابرسی ممکن است هزینه ی 
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افزایش  یا  اضافه کاری  مانند  فعالیت هایی  درگیر  حسابرسان  زیرا  باشد.  برداشته  در  بیش تری 
هزینه ی فرصت حسابرسی می شوند )لونتیس و همکاران، 2005(. بااین وجود، دیــدگاه متفـاوتی 
وجـود دارد کـه بـر اسـاس آن حق الزحمه ی حسابرسی با تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسـی 
رابطـه ی مثبــت دارد. زیرا بــا افــزایش حق الزحمه میــزان آزمون های محتـوای حسابرسـی 
نیـز افـزایش می یابد )رابین، 1992(. در این زمینه نتایج واعظ و همکاران )1395( رابطه ی مثبت 
بین حق الزحمه ی حسابرسی با تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی را نشان می دهد و یافته های 
آراد و راسخی ارتباط بین حق الزحمه ی حسابرس با تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی را منفی 

بیان می کند. 

٢-1-5-تداومانتخابحسابرس
تداوم انتخاب حسابرس موجب می شود تـا حسابرس بـه مرور دانش خاص مشتری را کسب 
کند که باعث افزایش صالحیت حرفه ای حسابرس و افزایش کیفیت حسابرسی می شود )سجادی 
و همکاران، 1391(. آشنایی حسابرس با شرکت مورد رسیدگی باعث می شود تا وی درک بهتری 
از موضوعات و تغییرات ایجادشده داشته باشد. با ورود حسابرس جدید به شرکت تأخیر در گزارش 
حسابرسی افزایش می یابد زیرا در ابتدای کار مدت زمانی برای آشنا شدن حسابرس با پرونده های 
و  )اشتون  است  الزم  قبل  دوره  در  شده  انجام  کارهای  و  داخلی  کنترل های  عملیات،  شرکت، 
همکاران، 1987(. تصدی بلندمدت حسابرس باعث افزایش کارایی حسابرس و کاهش تأخیر در 
ارائه ی گزارش حسابرسی می شود. بنابراین با در نظر گرفتن این که در سال های اولیه حسابرس 
زمان بیش تری را صرف شناخت عملیات شرکت، ریسک و سیستم های حسابداری می کند این 
انتظار وجود دارد که در مقایسه با شرکت های با دوره ی تصدی طوالنی تر، شرکت های با دوره ی 
تصدی کوتاه تر تأخیر در گزارش حسابرسی طوالنی تری داشته باشند. برخی از پژوهش ها رابطه ی 
)واعظ و  تأیید نمی کنند  را  ارائه ی گزارش حسابرسی  تأخیر در  و  انتخاب حسابرس  تداوم  بین 

همکاران، 1395؛ پاک مرام و همکاران، 1394(. 

٢-1-6-ضعفکنترلهایداخلی
اثربخشی  مورد  در  مدیران  گزارش  الزامات  که  می دارند  بیان   )2011( شپاردسون  و  کینی 
کنترل های داخلی حاکم بر گزارش گری مالی، می تواند برای بهبود گزارش گری مالی مؤثر باشد. 
اتریج و همکاران )2006( دریافتند که وجود ضعف عمده در کنترل های داخلی منجر به افزایش 
تأخیر گزارش حسابرسی می شود. دایل و همکاران )2007( نشان دادند که کنترل های داخلی 
این  به   )2009( همکاران  و  فنگ  مالی می شود.  گزارش گری  کیفیت  ارتقای  به  منجر  اثربخش 
دقیق تر  داخلی،  کنترل های  مشکالت  رفع  از  بعد  مدیریتی  پیش بینی های  که  رسیدند  نتیجه 
می شود. یافته های جانستون و همکاران  )2011( نشان از آن دارد که کنترل های داخلی با ارتقای 
مکانیزم های حاکمیت شرکتی تقویت می شود. حاجی ها و همکاران )1396( نیز بیان کردند که 
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بین ضعف در کنترل های داخلی با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه ی مثبتی وجود دارد. اعظمی 
برای  گزارش حسابرسی  در  تأخیر  نشان می دهد  که  ارائه کردند  و صالحی )2017(  شواهدی 
نشان  همچنین  شواهد  است.  بیش تر  دارند،  باالتری  سرمایه گذاری  فرصت های  که  شرکت هایی 
می دهد که شرکت های کوچک و شرکت هایی که ضعف عمده ای در کنترل های داخلی دارند، به 
احتمال زیاد تأخیر بیش تری در گزارش حسابرسی دارند. تأخیر در گزارش حسابرسی شرکت هایی 

که تغییر حسابرس مستقل داشته اند، در طول دوره ی جاری بیش تر است. 

٢-٢-عواملمربوطبهویژگیهایحاکمیتشرکتی
٢-٢-1-تخصصکمیتهیحسابرسی

مدیران  از  باالتری  درصد  وجود  صورت  در  حسابرسی  کمیته ی  نمایندگی  تئوری  اساس  بر 
و  )صالحی  می شوند  مواجه  کم تری  ریسک  با  خود،  مسئولیت های  و  نقش ها  انجام  در  مستقل 
ارتباط  از  حاکی  نیز   )2014( همکاران  و  سولتانا  یافته های  زمینه  این  در   .)1396 همکاران، 
منفی بین تخصص مالی کمیته ی حسابرسی و تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی است. به بیان 
دیگر تخصص مالی کمیته ی حسابرسی باعث کم تر شدن تأخیر در گزارش حسابرسی می شود. 
همچنین اقدام های کمیته ی حسابرسی با استقالل بیش تر، به احتمال بیش تر در راستای کاهش 
زمان صرف شده برای صدور گزارش حسابرسی است. یافته های صالحی و همکاران )1396( نشان 
است  نداشته  ارائه ی گزارش حسابرسی  در  تأخیر  بر  تأثیری  داد که وجود کمیته ی حسابرسی 
ولی بین تجربه و تخصص مالی اعضای کمیته ی حسابرسی با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه ی 
منفی مشاهده می شود. الری دشت بیاض و همکاران )1397( نشان دادند که وجود اعضای دارای 
تخصص مالی در کمیته های حسابرسی با کاهش تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی همراه است. 

٢-٢-٢-تمرکزمالکیت
تضاد منافع بین مدیران و مالکان شرکت باعث شده که مالکان برای نظارت بر عملکرد مدیران 
از یک سری از سازوکارهای راهبری شرکتی استفاده کنند. بنابر نظریه ی نمایندگی، تضادهای 
دارند،  باالیی  مالکیت  پراکندگی  که  شرکت هایی  در  سهامداران  و  مدیریت  منافع  در  احتمالی 
بیش تر است. زیرا سرمایه گذارانی که مالک درصد کوچکی از سهام هستند، قدرت کم تری برای 
به گزارش های مالی حسابرسی  بر تصمیم های مدیریت دارند. همچنین سهامداران  نفوذ  اعمال 
نفوذ سرمایه گذاران  قدرت  و  بیش تر شود  مالکیت  پراکندگی  و درصورتی که  اتکا می کنند  شده 
کاهش یابد، حسابرسان بیش تر در معرض ریسک هستند و این موضوع احتمال دعاوی قضایی و 
ریسک های مربوط به کسب وکار را برای آن ها افزایش می دهد )جاگوی، تسویی، 1999(. با توجه 
به این که آزمون های محتوای حسابرسی تحت تأثیر مقدار ریسک آن است انتظار می رود با افزایش 
با  بیان می کند  این زمینه عفیفی  یابد. در  تمرکز مالکیت، تأخیر در گزارش حسابرسی کاهش 
افزایش تمرکز مالکیت، تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی کاهش می یابد. بنابراین انتظار می رود 
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تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی با افزایش تمرکز مالکیت کاهش یابد )عفیفی، 2009( 
2-2-3-اندازه ی هیئت مدیره

 اعضای هیئت مدیره، دامنه ی گسترده ای از مسئولیت ها را بر عهده دارند و نقش محوری و مهمی 
در فرآیند اداره ی شرکت ها ایفا می کنند )مرادی، پورحسینی، 1388(. تعداد اعضای هیئت مدیره 
باید طوری تعیین شود تا از وجود اعضای کافی برای پاسخگویی و انجام وظایف مختلف اطمینان 
حاصل شود )حساس یگانه و همکاران، 1387(. در ادبیات مربوط به راهبری شرکتی، اندازه ی 
هیئت مدیره به عنوان سازوکار مرتبطی در نظر گرفته می شود که می تواند شفافیت اطالعات را از 
لحاظ اعتبار و نیز افشای به موقع بهبود بخشد. در این زمینه، هیئت مدیره های بزرگ تر مطلوب تر 
هستند. زیرا میزان تخصص و منابع در دسترس شرکت را افزایش می دهند )هیدالگو و همکاران، 
2010(. از آنجا که هیئت مدیره می تواند بر روابط شرکت با حسابرسان تأثیر بگذارد این توانایی بر 
مدت زمان تکمیل کار حسابرسی و به موقع بودن انجام آن نیز تأثیر دارد )وو و همکاران، 2008(. 
شواهد فراهم شده توسط محمدنور و همکاران )2010( رابطه ی معناداری بین تأخیر در گزارش 

حسابرسی و اندازه ی هیئت مدیره را تأیید نمی کند. 

٢-3-عواملمربوطبهویژگیهایشرکت
٢-3-1-پیچیدگیاطالعات

یکی از مهم ترین موضوعات گزارش گری مالی پیچیدگی است و در میان آن ها ابزارهای مالی 
افشای اطالعات  از همه پیچیده تر است. هیتاش و هیتاش )2017( در مطالعه ای دریافتند که 
بیش تر در حسابداری، کار تهیه کنندگان صورت های مالی و حسابرسان را بیش تر می کند. چن و 
همکاران )2015( دریافتند که کیفیت افشا با دقت پیش بینی باالتر و انحراف کم تر رابطه دارد. 
همچنین شواهد نشان می دهد پیچیدگی بیش تر با دقت پیش بینی کم تر، پراکندگی پیش بینی 
بیش تر و آگاهی بخشی کم تر به توصیه های تحلیلگران سهام و حساسیت کم تر به اعالن سود 
پیچیدگی های  تلفیقی،  مالی  تهیه ی صورت های  و همکاران، 2017(.  )هیتاش  است  ارتباط  در 
حسابداری شرکت مادر را افزایش می دهد. افزایش این پیچیدگی به طور مستقیم می تواند بر مدت 
زمان الزم برای حسابرسی شرکت مادر تأثیرگذار باشد و زمان انجام حسابرسی را متعاقباً افزایش 
دهد. در حسابرسی شرکت های مادر، حسابرس می بایست بر فرآیند حسابرسی شرکت های فرعی 
نیز نظارت مناسب داشته باشد، زیرا تحریف در صورت های مالی شرکت های فرعی می تواند باعث 
خدشه دار شدن صورت های مالی تلفیقی گردد )ایزدنیا و همکاران، 1393(. برخی از مطالعات از 
یاد کردند  برای پیچیدگی اطالعات حسابداری  به عنوان عاملی  افزایش تعداد محصوالت متنوع 
بامبر و همکاران پیچیدگی عملیات شرکت  )اعتمادی، فرج زاده دهکردی، 1391(. در تحقیق 
نیز به وسیله ی تعداد خطوط متفاوت واحد تجاری در یک شرکت خاص تعریف شده است. از نظر 
حسابرس مستقل ریسک حسابرسی در این گونه شرکت ها افزایش می یابد که در نهایت حسابرسان 
کامل تری  رسیدگی  آینده،  در  احتمالی  دعاوی  مقابل  در  خود  مسئولیت  میزان  کاستن  برای 
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انتشار  تأخیر  و  عملیات حسابرسی  تکمیل  زمان  موجب طوالنی شدن  که  کرده  برنامه ریزی  را 
صورت های مالی خواهد شد )بامبر و همکاران، 1993(. صالحی و همکاران )1396( دریافتند که 
پیچیدگی اطالعات حسابداری باعث افزایش تأخیر در مدت زمان فرآیند حسابرسی می گردد اما 
تأثیر معناداری بر مدت زمان تهیه ی صورت های مالی توسط شرکت ها ندارد. تخصص حسابرس 

در صنعت باعث کاهش مدت زمان فرآیند گزارش حسابرسی شده است. 

٢-3-٢-اندازهیشرکت
وجود رابطه ی معنادار بین به موقع بودن گزارش گری مالی سالیانه با اندازه ی شرکت در بیش تر 
پژوهش های انجام شده قبلی مورد تأیید قرار گرفته است. در این زمینه پژوهشگران بر این باورند 
که شرکت های با اندازه ی کوچک دیرتر از شرکت های بزرگ، عملیات حسابرسی خود را اجرا و 
بزرگ،  در شرکت های  قوی  داخلی  کنترل  سیستم های  استقرار  دلیل  به  زیرا  می کنند.  تکمیل 
احتمال وقوع اشتباه چه سهوی و چه عمدی در صورت های مالی کاهش پیدا می کند و به تبع 
آن حسابرسان می توانند اتکای بیش تری بر سیستم کنترل داخلی شرکت نموده و به نحو قابل 
مالحظه ای از حجم آزمون های محتوا بکاهند. مدیران شرکت های بزرگ تمایل دارند از مدت زمان 
زیرا آن ها شدیداً  اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی و گزارش گری مالی کاسته شود.  تأخیر در 
ارائه ی  برای  استفاده کنندگان  دیگر  و  قانونی  نهادهای  اعتباردهندگان،  سرمایه گذاران،  از طرف 
به موقع صورت های مالی خود تحت فشارند. بنابراین فرض می شود اندازه ی شرکت بر مدت زمان 
اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی تأثیر دارد )خانچل و پاین، 2001(. برخی از پژوهش های انجام 
شده نشان می دهند که اندازه ی شرکت تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی را افزایش می دهد 
)احمد، عابدین، 2012؛ کندی و همکاران، 2012(. از طرفی دیگر برخی پژوهش ها نتیجه گرفتند 
که بین این دو متغیر رابطه ی عکس وجود دارد )الخطیب، مارجیب، 2012؛ رضایی دولت آبادی و 
همکاران، 1393(. بیات و احمدی )1393( نشان دادند بین درصد مالکیت نهادی، تغییر مدیریت، 

اظهارنظر حسابرس و اندازه ی شرکت با تأخیر حسابرسی رابطه ی منفی وجود دارد. 

٢-3-3-تجدیدارائهیصورتهایمالی
این موضوع است که صورت های مالی منتشر  بیانگر  ارائه ی صورت های مالی  افزایش تجدید 
شده ی دوره یا دوره های قبل توسط مدیریت، دارای خطای بااهمیت است. در واقع، ارائه ی مجدد 
)نلسون،  می دهد  کاهش  صادقانه  بیان  خصوص  در  را  سرمایه گذاران  اعتماد  مالی،  صورت های 
بااهمیت  تحریف های  به  مربوط  کشف  عدم  ریسک  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  بنابراین   .)2009
موجود در صورت های مالی، همواره در کانون توجه حسابرسان، کمیته ی حسابرسی، قانون گذاران 
حسابرسی  گزارش  ارائه ی  در  تأخیر  بالقوه،  عوامل  این  از  یکی  که  است  بوده  سرمایه گذاران  و 
همکاران  و  خانچل  نظر  به  همکاران، 2009(.  و  خانچل  همکاران، 2014؛  و  )بالنکلی  می باشد 
)2009( و تانی و همکاران )2010( پیش بینی یک رابطه ی منفی بین تأخیر گزارش حسابرسی 
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و تجدید ارائه ی صورت های مالی بر مبنای این استدالل است که تأخیر گزارش حسابرس بیانگر 
تالش بیش تر حسابرس و احتمال باالتر کشف تحریف های بااهمیت صورت های مالی است)رضایی 
دولت آبادی و همکاران، 1393؛ تانی و همکاران، 2010(. شواهد دیگری وجود دارد که ارتباط بین 
تجدید ارائه ی صورت های مالی و تأخیر در گزارش حسابرسی در برخی از سال های دوره ی مورد 

مطالعه تأیید و در برخی سال های دیگر تأیید نمی شود )چیودینی و همکاران، 2018(. 

٢-3-4-حسابهایدریافتنیوموجودیکاال
اطالعات مالی از طریق فرآیندهای مبتنی بر حسابداری تعهدی فراهم می شود. اقالم تعهدی 
اغلب بر مبنای برآوردها و فرض هایی است که اگر اشتباه باشد، منجر به اصالح اقالم آتی شده 
و این اصالحات باعث کاهش سودمندی اقالم تعهدی می شود )اعتمادی و یارمحمدی، 1382(. 
هی )2013( بیان کرد که سطح باالی حساب های دریافتنی و موجودی کاال اغلب موجب افزایش 

تالش های حسابرسی می شود؛ زیرا این موارد نیازمند روش های حسابرسی ویژه هستند. 

٢-3-5-سودآوری
گزارش سود یا زیان می تواند حاوی یک خبر خوب یا بد باشد. در شرکت های زیان ده، مدیران 
تأخیر منتشر شود.  با  مالی  تمایل دارند گزارش های  بد  انتشار یک خبر  پیامد  از  اجتناب  برای 
بنابراین آن ها تمایل دارند حسابرسان از برنامه ی زمانی معمول حسابرسی عقب تر باشند و عملیات 
حسابرسی با تأخیر بیش تری انجام شود. در این زمینه توان سودآوری به عنوان یک متغیر اثرگذار 
بر مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی مورد مطالعه قرار گرفته است. بین توان سودآوری 
شرکت با مدت زمان تأخیر در اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی یک ارتباط منفی قابل تصور 
است. به این معنی که شرکت های سود ده زودتر از شرکت های زیان ده، عملیات حسابرسی خود 

را شروع و تکمیل می کنند )فرست و پاونال، 1994(. 

٢-3-6-نسبتارزشدفتریبهارزشبازار
افزایش تولید مستلزم افزایش سرمایه گذاری و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام یکی 
از معیارهای اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری است )هی، 2013؛ نخجوانی، 1382(. فاما و 
فرنچ)1995( دریافتند که هر چه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام کم تر باشد، سودآوری 
آتی شرکت کم تر خواهد بود. بیور و رایان )2000( استدالل کردند که نسبت ارزش دفتری به 

ارزش بازار سهام بر سودآوری آتی شرکت مؤثر بوده و شاخص مناسبی برای رشد سود است. 

٢-3-7-اهرممالی
قرار  برای سالمت مالی شرکت مورداستفاده  از شاخص های معمول  به عنوان یکی  اهرم مالی 
می گیرد. استدالل می شود که ساختار بدهی شرکت تأثیر قابل توجهی بر اثربخشی سیستم کنترل 
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داخلی شرکت ها و میزان خطای گزارش مالی دارد )کریشنان، 2005(. این احتمال وجود دارد 
شرکت هایی که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام آن ها باال است تمایل داشته باشند میزان و 
سطح ریسک خود را پنهان نمایند. درنتیجه حسابرسان به صورت های مالی شرکت های با سیستم 
کنترل های داخلی ضعیف و اهرم مالی باال بیش تر تردید می کنند. تحقیقات پیشین شواهدی ارائه 
می کنند که افزایش اهرم مالی باعث تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی می شود )هاو و همکاران، 

2003؛ خانچل، شارما، 2012؛ شین و همکاران، 2017(. 

3-فرضیههایتحقیق
با توجه ادبیات بررسی شده فرضیه های زیر تدوین شده اند:

فرضیهیاول: عوامل مرتبط با حسابرس و حسابرسی با تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی، 
ارتباط معناداری دارد. 

حسابرسی،  مؤسسه ی  تخصص  حسابرسی،  مؤسسه ی  اندازه ی  عوامل  تأثیر  زمینه  این  در 
و  فصل حسابرسی  مؤسسه ی حسابرسی،  مشروط، حق الزحمه ی حسابرسی، چرخش  اظهارنظر 

نقاط ضعف کنترل داخلی بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی بررسی شد. 
فرضیهیدوم: ویژگی حاکمیت شرکتی با تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس ارتباط دارد. 

اندازه ی  و  مالکیت  تمرکز  حسابرسی،  کمیته ی  مالی  تخصص  عوامل  تأثیر  زمینه  این  در 
هیئت مدیره بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی بررسی شد.

فرضیهیسوم: ویژگی های خاص شرکت با تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس ارتباط دارد. 
در این زمینه تأثیر عوامل پیچیدگی سازمان، اندازه ی شرکت، تجدید ارائه ی صورت های مالی، 
حساب های دریافتنی و موجودی کاال، سودآوری، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اهرم مالی 

شرکت بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی بررسی شد. 

4-روششناسی
نمونه ی تحقیق شامل 106 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و برای 
آزمون فرضیه های تحقیق از داده های ترکیبی استفاده شده است. بر اساس فرضیه های تحقیق 
مدل های )1( تا )3( به شرح زیر برای آزمون فرضیه ها صورت بندی و برآورد شده است. در هر سه 
مدل متغیر وابسته، تأخیر در گزارش حسابرسی است. متغیرهای توضیحی اصلی به ترتیب شامل 
عوامل مرتبط با حسابرس، عوامل مرتبط با حاکمیت شرکتی و عوامل خاص شرکت در مدل های 
)1( تا )3( هستند و برای هر سه مدل مجموعه ای از متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. 
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ARLi,t=α+β1 ∑Audit factori,t + εi,t                               )1( 

 ARLi,t =α+β1 ∑Governance factori,t + εi,t                     )2( 

ARLi,t =α+β1 ∑ Special frim factori,t + εi,t                   )3( 

4-1-اندازهگیریمتغیرهایپژوهش
در این پژوهش متغیر وابسته، تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس )ARL( است که عبارت است 

از فاصله ی زمانی بین تاریخ امضای گزارش حسابرس و تاریخ پایان دوره ی مالی. 
Audit factori,t(: عوامل مرتبط با حسابرس و حسابرسی است که عبارتند از:

متغیر  یک  حسابرسی  مؤسسه ی  اندازه ی   :)Audit Size( حسابرسی  مؤسسه ی  اندازه ی   •
این  باشد، یک و در غیر  به عنوان حسابرس شرکت  اگر سازمان حسابرسی  دو  وجهی است که 

صورت صفر در نظر گرفته می شود )11( و )17(. 
• تخصص مؤسسه ی حسابرسی )Audit Indust-SPC(: سهم بازار به عنوان شاخصی برای 
بازار حسابرسان به صورت مجموع  اندازه گیری تخصص مؤسسه ی حسابرسی استفاده شد. سهم 
بر  تقسیم  خاص،  صنعت  یک  در  مشخص  حسابرسی  مؤسسه ی  صاحب کاران  تمام  دارایی های 
مجموع دارایی های صاحب کاران در آن صنعت است. همچنین مؤسساتی به عنوان متخصص صنعت 
در نظر گرفته می شوند که سهم بازارشان بیش از])1/)صنعت یک در موجود شرکت های((×2/1[ 
باشد. در این پژوهش مؤسساتی به عنوان متخصص در صنعت در نظر گرفته می شود که سهم 
بازارشان بیش از 10% باشد. اگر سهم بازار بیش از 10% باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد 

صفر اختیار می کند.
• اظهارنظر مشروط )Qualified(: اگر اظهارنظر حسابرس مشروط باشد عدد یک و در غیر 

این صورت صفر در نظر گرفته شد. 
• حق الزحمه ی حسابرس )Audit_fee(: برابر است با لگاریتم طبیعی حق الزحمه ی حسابرس. 
افتاده باشد یک و در غیر  اتفاق  • تغییر حسابرس )Audit_Tenure(: اگر تغییر حسابرس 

این صورت صفر. 
• ضعف در کنترل های داخلی )ICW(: اگر شرکت حداقل یک ضعف در سیستم کنترل های 

داخلی داشته باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود. 
 Governance factori,t: عوامل مرتبط ویژگی حاکمیت شرکتی است که عبارتند از: 

اعضـای  از  نفر  یک  حداقل  اگر   :)Fin_expert( کمیته ی حسابرسی  اعضای  مالی  تخصص 



ِ ی گزارش حسابرسی از سه بعد حسابرسی و ... |       | 113 موالئي  و همکار | عوامل مؤثر بر تأخیر در ارائه 

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارهپنجم|زمستان1400

کمیته ی حسابرسی تخصص مالی داشته باشند عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر به آن 
تعلق می گیرد. 

تمرکز مالکیت )CON(: تمرکـز مالکیـت نشـان می دهد چند درصد سـهام شـرکت در دست 
عده ی محـدودی قـرار دارد. در ایـن پژوهش درصد سـهام در دسـت سـه سـهامدار عمده مالک 

قـرار گرفته اسـت. 
لگاریتم طبیعی  از  است  عبارت  اندازه ی هیئت مدیره   :)Board_Size( اندازه ی هیئت مدیره 

تعداد اعضای هیئت مدیره. 
Special frim factori,t: عوامل مرتبط با ویژگی های خاص شرکت که عبارتند از:

همکاران  و  حبیب  از  پیروی  به  سازمانی  پیچیدگی   :)Complexity( سازمانی  پیچیدگی   
)2019( برابر است با تعداد شرکت های تابعه و فرعی شرکت اصلی.

اندازه ی شرکت )FrimSize(: لگاریتم طبیعی جمع دارایی ها، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام 
و فروش سه روش محاسبه ی اندازه ی شرکت هستند. 

تجدید ارائه ی  صورت های مالی )Restate(: اگر شرکت در سال جاری تجدید ارائه ی صورت های 
مالی داشته باشد برابر با 1 و در غیر این صورت صفر می گیرد. 

حساب های  جمع  با  است  برابر   :)Recinv( کاال  موجودی  و  دریافتنی  حساب های  نسبت   
دریافتنی و موجودی کاال تقیسم بر مجموع دارایی های شرکت. 

 سودآوری )LROA(: عبارت است از نسبت سود خالص به مجموع دارایی ها. 
 نسبت باالی ارزش دفتری به ارزش بازار سهام )H_BTM(: برابر است با ارزش دفتری سهام 

تقسیم بر ارزش بازار سهام. 
اندازه گیری  دارایی ها  مجموع  به  بدهی ها  مجموع  نسبت  به صورت   :)H_LEV( مالی  اهرم   

می شود. 

5-یافتههایپژوهش
5-1-آمارتوصیفی

 آمار توصیفی متغیرها بر اساس مشاهدات در نگاره ی 1 منعکس شده است. با توجه به نتایج به 
دست آمده، میانگین متغیر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی برابر با 77/5 روز است که نشان 
می دهد به طور متوسط شرکت های مورد بررسی 77 روز بعد از پایان سال مالی گزارش حسابرسی 

خود را منتشر می کنند. 
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نگارهی)1(آمارتوصیفیمتغیرهایکمی
انحرافمعیارکمینهبیشینهمیانهمیانگینناممتغیر

77/503811551727/424تأخیر در گزارش حسابرسی
6/9066/81911/8902/5231/032حق الزحمه ی حسابرس

0/7170/748100/186تمرکز مالکیت
1/6111/6091/9461/3860/045اندازه ی هیئت مدیره

1/94104205/741پیچیدگی صورت مالی
14/89414/81020/53211/6121/343اندازه ی شرکت

0/4880/4840/9440/0000/212حساب های دریافتنی و موجودی کاال
0/9380/166-0/0830/0780/851سودآوری

18/0333/484-3/0882/55120/144ارزش بازار به ارزش دفتری
0/6280/6202/2250/0660/280اهرم مالی

نگارهی)٢(آمارتوصیفیمتغیرهایدووجهی
درصدفراوانیفراوانیناممتغیر

1830/247اندازه ی حسابرس
4380/591تخصص حسابرس
3940/532گزارش مشروط
1830/247گردش حسابرس

2650/358ضعف کنترل های داخلی
3720/502تخصص کمیته ی حسابرسی
3890/525تجدید ارائه ی صورت مالی

فراوانی متغیر اندازه ی حسابرس نشان می دهد که حسابرس 183 مورد از مشاهدات طی دوره ی 
مورد مطالعه توسط سازمان حسابرسی بوده است. تخصص حسابرس با فراوانی 438 نشان می دهد 
صنعت  در  متخصص  حسابرسی  مؤسسات  توسط  نمونه  شرکت های  درصد   59 متوسط  به طور 
حسابرسی شده اند. در نمونه ی مورد بررسی 53 درصد مشاهدات گزارش حسابرسی مشروط ارائه 
داده اند. همچنین در طول دوره ی مورد بررسی به طور میانگین 25 درصد مشاهدات حداقل یک بار 
جایگزینی حسابرس را تجربه کرده اند. کمیته ی حسابرسی 50 درصد از شرکت ها دارای تخصص 
ارائه  با تجدید  بررسی  به طور متوسط 53 درصد شرکت ها در طول دوره ی مورد  مالی هستند. 

صورت های مالی روبه رو بوده اند. 

5-٢-شناسایینوعآزمونها
 برآورد مدل ها بر مبنای داده های ترکیبی صورت گرفت. نتیجه ی آزمون لیمر و هاسمن در 
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نگاره ی 2 ارائه شده است. 
نگارهی)3(تشخیصنوعدادهها

نوعدادههاآزمونهاسمن)معناداری(آزمونلیمر)معناداری(فرضیه
داده های تابلویی37/288 )0/000( 27/799 )0/000( فرضیه ی اول
داده های تابلویی37/968 )0/000( 24/742 )0/000( فرضیه ی دوم
داده های تابلویی50/254 )0/000( 21/968 )0/000( فرضیه ی سوم

با توجه به نتایج به دست آمده آزمون مربوط به داده های تابلویی با اثرات ثابت انجام شد. 

5-٢-1-آزمونفرضیهیاول
تأیید  مورد  مدل  کلی  معناداری  می دهد  نشان  تابلویی  داده های  مبنای  بر   1 مدل  برآورد 
باقی مانده های  برای خودهمبستگی  ندارد،  نیز وجود  توضیحی هم خطی  متغیرهای  بین  است، 
مدل نگرانی وجود ندارد و ضریب تعیین تعدیل شده 0/972 نشان از ارتباط منطقی متغیرهای 

توضیحی و کنترلی با متغیر وابسته دارد. 

نگارهی)4(ارتباطعواملمرتبطباحسابرسوحسابرسیباتأخیردرارائهیگزارشحسابرسی
عاملتورمواریانسسطحمعناداریآماره ی tضرایبمتغیر

-0/0150/988-0/096-عرض از مبدأ
2/4340/0151/208-2/052-اندازه ی حسابرس
2/0640/0391/234-1/348-تخصص حسابرس
0/8842/8510/0051/156گزارش مشروط

0/6064/0250/0001/588حق الزحمه ی حسابرس
1/5083/3050/0011/059گردش حسابرس

1/3692/3120/0211/142ضعف کنترل های داخلی
R20/976

R20/972 تعدیل شده
1/766آماره ی دوربین - واتسون
222/133 )0/000( آماره ی فیشر )معناداری( 

نتیجه ی تخمین مدل برای آزمون فرضیه ی اول نشان می دهد ضریب متغیر اندازه ی مؤسسه ی 
حسابرسی منفی است و با توجه به سطح معناداری آماره ی t که کم تر از 0/05 است می توان 
گفت که فرض صفر رد شده و نتیجه گرفته می شود که بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه ی 
گزارش  ارائه ی  در  تأخیر  و  اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی  بین  این  بر  بنا  دارد.  معناداری وجود 
به عبارتی دیگر هرچه مؤسسه ی حسابرسی  رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.  حسابرسی 
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بزرگ تر باشد تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی کم تر خواهد بود. 
وجود  معنای  به  که  هستیم  منفی  شاهد ضریب  مؤسسه ی حسابرسی  تخصص  با  ارتباط  در 
رابطه ی عکس با تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی است و با توجه به سطح معناداری آماره ی 
t معناداری این رابطه را نیز می توان تأیید کرد. به دیگر سخن، اگر شرکتی برای حسابرسی از 

حسابرسان متخصص استفاده نماید تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی کم تر خواهد بود. 
گزارش  ارائه ی  در  تأخیر  با  مؤثر  حسابرسی  و  حسابرس  به  مربوط  متغیرهای  از  دیگر  یکی 
حسابرسی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است اظهارنظر مشروط حسابرس است. 
همان طور که شواهد نشان می دهد ضریب مربوط به این متغیر مثبت بوده و رابطه ی مستقیم با 
تأخیر گزارش حسابرس را تأیید می کند. در رابطه با متغیرهای حق الزحمه ی حسابرسی، تداوم 
انتخاب حسابرس و ضعف کنترل های داخلی نیز چنین رابطه ای مشاهده می شود. بر این اساس 
ارائه ی گزارش  تأخیر در  با  با حسابرس و حسابرسی  بین عوامل مرتبط  رابطه ی معنادار  وجود 

حسابرسی تأیید می شود. 

5-٢-٢-آزمونفرضیهیدوم
از نظر کفایت کلی مدل و هم خطی و خودهمبستگی مشکلی ندارد. ضریب تعیین  مدل 2 
تعدیل شده 0/969 هم ارتباط قوی متغیرهای توضیحی و کنترلی با متغیر وابسته را تأیید می کند. 

نگارهی)5(ارتباطعواملمرتبطباویژگیهایحاکمیتشرکتیباتأخیردرارائهی
گزارشحسابرسی

عاملتورمواریانسسطحمعناداریآمارهیtضرایبمتغیر
-29/5852/6540/008عرض از مبدأ

2/8420/0051/106-1/216-تخصص کمیته ی حسابرسی
4/9040/0001/098-11/790-تمرکز مالکیت

2/0310/0421/025-9/340-اندازه ی هیئت مدیره
R20/974

R20/969 تعدیل شده
1/728آماره ی دوربین - واتسون
201/459 )0/000(آماره ی فیشر )معناداری(

نتیجه ی تخمین مدل برای عوامل مربوط به حاکمیت شرکتی در فرضیه ی دوم نشان می دهد 
سطح معناداری برای متغیر تخصص کمیته ی حسابرسی برابر با 0/005 است. بنابراین رابطه ی 
معناداری بین تخصص کمیته ی حسابرسی و تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی وجود دارد و با 
توجه به منفی بودن ضریب متغیر می توان استدالل کرد که تخصص کمیته ی حسابرسی، تأخیر 
در  تأخیر  با  مالکیت  تمرکز  بین  منفی  ارتباط  را کاهش می دهد.  گزارش حسابرسی  ارائه ی  در 
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ارائه ی گزارش حسابرسی هم تأیید می شود. 
اندازه ی هیئت مدیره از عوامل مرتبط با حاکمیت شرکتی با ضریب منفی و سطح معناداری 
0/043 نیز با تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس مرتبط است. در مجموع عوامل مرتبط با حاکمیت 

شرکتی رابطه منفی با تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی دارند. 

5-٢-3-آزمونفرضیهیسوم
در مدل 3  نیز مسئله ای از نظر کفایت کلی مدل و هم خطی و خودهمبستگی وجود ندارد. 
ضریب تعیین تعدیل شده 0/97 هم ارتباط قوی متغیرهای توضیحی و کنترلی با متغیر وابسته 

را تأیید می کند. 
نگارهی)6(بررسیارتباطعواملمرتبطباویژگیهایخاصشرکتباتأخیردرارائهی

گزارشحسابرسی
عاملتورمواریانسسطحمعناداریآمارهیtضرایبمتغیر

-38/6993/9240/000عرض از مبدأ
0/2862/0300/0431/697پیچیدگی صورت های مالی

3/9677/8120/0002/483اندازه ی شرکت
0/9373/0100/0031/017تجدید ارائه ی صورت های مالی

0/2370/8131/083-0/472-حساب های دریافتنی و موجودی کاال
2/0130/0451/935-3/480-سودآوری

2/1650/0311/104-0/167-ارزش بازار به ارزش دفتری
3/9062/6330/0091/834اهرم مالی

R20/975
R20/970 تعدیل شده

1/731آماره ی دوربین - واتسون
203/169 )0/000( آماره ی فیشر )معناداری( 

با توجه به ضریب به دست آمده برای پیچیدگی صورت های مالی در نگاره ی فوق )0/286( این 
نتیجه حاصل شد که پیچیدگی صورت های مالی باعث باال رفتن زمان ارائه ی گزارش حسابرسی 
می شود و با توجه به سطح خطای محاسبه شده )0/043(، معناداری این رابطه مورد تأیید قرار 
می گیرد. در رابطه با دیگر متغیرهای مربوط به ویژگی های خاص شرکت، برای اندازه ی شرکت، 
تجدید ارائه ی صورت های مالی و اهرم مالی نیز چنین رابطه ای مشاهده می شود اما در ارتباط با 
سودآوری شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام رابطه ی منفی و معنادار در سطح 
نظر  از  کاال  موجودی  و  دریافتنی  منفی حساب های  تأیید می شود. ضریب  اطمینان 95 درصد 

آماری تأیید نمی شود. 
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نگارهی)7(خالصهینتایجآزمونفرضیههایپژوهش
نتیجهمتغیرنوع عامل

 و 
س

ابر
حس

 با 
بط

مرت
ل 

وام
ع

سی
ابر

حس

اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس را کاهش می دهد.1
تخصص مؤسسه ی حسابرسی در صنعت تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس را کاهش می دهد.2
اظهارنظر مشروط تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس را افزایش می دهد.3
حق الزحمه ی حسابرسی تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس را افزایش می دهد.4
چرخش مؤسسه ی حسابرسی تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس را افزایش می دهد.5
نقاط ضعف کنترل داخلی تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس را افزایش می دهد.6

ط 
رتب

ل م
وام

ع
ت 

می
حاک

با 
تی

رک
تخصص مالی کمیته ی حسابرسی تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس را کاهش می دهد.1ش

تمرکز مالکیت تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس را کاهش می دهد.2
اندازه ی هیئت مدیره تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس را کاهش می دهد.3

ص 
خا

ی 
ی ها

ژگ
 وی

ط با
رتب

ل م
وام

ع
ت

رک
ش

پیچیدگی سازمان تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس را افزایش می دهد.1
اندازه ی شرکت تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس را افزایش می دهد.2
تجدید ارائه صورت های مالی تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس را افزایش می دهد.3
ارتباط سطوح باالی حساب های دریافتنی و موجودی کاال با تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس تأیید نشد.4
سطح کم تر سودآوری تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس را افزایش می دهد.5
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار باالتر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس را کاهش می دهد.6
اهرم مالی باال تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس را افزایش می دهد.7

6-نتیجهگیری
و  گزارش حسابرسی  می افزاید.  مالی  اطالعات  سودمندی  بر  مالی  گزارش گری  بودن  به موقع 
نوع اظهارنظر حسابرس به اطالعات مالی تهیه شده از سوی مدیریت اعتبار می بخشد و تأخیر در 
ارائه ی گزارش حسابرسی سودمندی اطالعات گزارش شده را کاهش می دهد. شناسایی و درک 
عوامل مختلفی که موجب تأخیر در گزارش حسابرسی می شود مهم است و مدیریت این عوامل 

می تواند به موقع بودن گزارش گری را بهبود بخشد. 
و  تقسیم  دسته  سه  به  را  حسابرسی  گزارش  ارائه ی  در  تأخیر  بر  مؤثر  عوامل  پژوهش  این 
مورد مطالعه قرار داد. دسته ی اول بررسی ارتباط بین عوامل مرتبط با حسابرسی و حسابرسی 
اندازه و تخصص مؤسسه ی  ارائه ی گزارش حسابرسی را در بردارد. نتایج نشان داد  و تأخیر در 
حسابرسی موجب کاهش در تأخیر گزارش حسابرسی می شود. مؤسسات بزرگ حسابرسی، در 
حالت کلی توانایی فنی و تخصص الزم برای انجام مأموریت حسابرسی و برطرف کردن نیازهای 
مشتریان را در کوتاه مدت دارند. درنتیجه این انتظار وجود دارد که شرکت های بزرگ حسابرسی، 
خدمات باکیفیت تر و سریع تری ارائه دهند تا بتوانند خود را از سایر شرکت های حسابرسی متمایز 
تأخیر  به کاهش  افزایش کیفیت حسابرسی  بنابراین  باشند.  نموده و مشتریان بیش تری داشته 
تداوم  مشروط، حق الزحمه ی حسابرس،  اظهارنظر  می کند.  گزارش حسابرسی کمک  ارائه ی  در 
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انتخاب حسابرس و ضعف کنترل های داخلی تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس تأثیر را افزایش 
می دهد. پژوهش های زیادی در این رابطه انجام شده است که تأییدکننده نتایج این پژوهش است. 
ازجمله نتایج هم راستا با یافته های اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی می توان به پژوهش لونتیس و 
همکاران )2005(، بزرگ اصل و همکاران )1397( و دهبان و آراد )1396( اشاره کرد. این نتایج 
با یافته های پژوهش بامبر و همکاران )1993( در تضاد است. در رابطه با تخصص حسابرس نیز 
با یافته های پژوهش چن و همکاران )2015(، حبیب و همکاران )2019( و صالحی و همکاران 
مطابقت  یافته ها  این  با   )1395( همکاران  و  واعظ  پژوهش  نتایج  اما  داشته  همخوانی   )1396(
ندارد. یافته های اظهارنظر مشروط با پژوهش بزرگ اصل و همکاران )1397( مطابقت دارد. در 
رابطه با عامل تداوم انتخاب حسابرس نتایج پژوهش اعظمی و صالحی )2017( و واعظ و همکاران 
همکاران  و  مرام  پاک  پژوهش  یافته های  با  ولی  است  پژوهش  این  نتایج  با  هم راستا   )1395(
)1394( دوگان و همکاران )2007( مطابقت ندارد. یافته های مرتبط با ضعف کنترل های داخلی 
و  حاجی ها  و   )2006( همکاران  و  اتریج   ،)2017( صالحی  و  اعظمی  پژوهش  یافته های  با  نیز 

همکاران )1396( مطابقت دارد. 
دسته ی دوم عوامل مرتبط با حاکمیت شرکتی است که با تأخیر گزارش حسابرسی ارتباط دارند. 
تأخیر در گزارش حسابرسی می شود. در  باعث کوتاه تر شدن  مالی کمیته ی حسابرسی  تخصص 
این زمینه با یافته های پژوهش حبیب و همکاران )2019(، سولتانا و همکاران )2014(، صالحی و 
همکاران )1396(، الری دشت بیاض و همکاران )1397( و بزرگ اصل و همکاران )1397( مطابقت 
دارد. تمرکز مالکیت تأخیر گزارش حسابرسی را کاهش می دهد. یعنی شرکت های دارای تمرکز 
مالکیت بیش تر، گزارش حسابرسی خود را با تأخیر کم تری ارائه می کنند. این یافته با یافته های 
حبیب و همکاران )2019(، عفیفی )2009(، جاگوی و تسویی )1999(، بزرگ اصل و همکاران 
)1397( و واعظ و همکاران )1395( مطابقت دارد. اندازه ی هیئت مدیره نیز تأخیر در ارائه ی گزارش 
با  یافته  این  بهبود می بخشد.  را  مالی  گزارش گری  بودن  به موقع  و  را کاهش می دهد  حسابرسی 

پژوهش محمدنور و همکاران )2010( و بزرگ اصل و همکاران )1397( مطابقت ندارد. 
گزارش  ارائه ی  در  تأخیر  بر  که  شرکت  خاص  ویژگی های  با  مرتبط  عوامل  سوم  دسته ی 
ارائه ی  تجدید  شرکت،  اندازه ی  عملیات،  پیچیدگی  عوامل   میان  این  از  دارند.  تأثیر  حسابرسی 
صورت های مالی و اهرم مالی تأخیر گزارش حسابرسی را افزایش می دهند. به عبارتی هرکدام از 
این عوامل به نوعی باعث طوالنی تر شدن فرآیند حسابرسی شده و تأخیر در گزارش حسابرسی را 
باال می برند. پژوهش هایی که رابطه ی بین پیچیدگی صورت های مالی و تأخیر گزارش حسابرسی 
را مطالعه کرده اند و یافته های مشابهی گزارش کرده اند شامل حبیب و همکاران )2019(، صالحی 
و همکاران )1396( و ایزدی نیا و همکاران )1393( است. پژوهش های زیادی در رابطه با اندازه ی 
شرکت و تأخیر گزارش حسابرسی انجام شده است که ازجمله این پژوهش ها می توان به کندی و 
همکاران )2012(، احمد و عبدین )2012( و پاک مرام و همکاران )1394( اشاره کرد و یافته های 
این پژوهش با آن ها مطابقت دارد ولی با یافته های پژوهش ایمره و الیجا )2015(، الخطیب و 
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مارجیب )2012( و رضایی دولت آبادی و همکاران )1393( تطابق ندارد. 
یافته های  با  ارائه ی صورت های مالی موجب تأخیر در گزارش حسابرسی می شود که  تجدید 
چیودینی و همکاران )2018( مطابقت دارد. اهرم مالی نیز تأخیر گزارش حسابرسی را افزایش 
می دهد. همچنین رابطه ی منفی بین عوامل  دیگر مرتبط با ویژگی های خاص شرکت و تأخیر در 
ارائه ی گزارش حسابرس مشاهده شد. این عوامل  شامل سطح سودآوری و نسبت ارزش بازار به 
ارزش دفتری سهام یا فرصت های سرمایه گذاری شرکت است. این یافته ها با یافته های حبیب و 

همکاران )2019( و فرست و پاونال )1994( مطابقت دارد. 
با  مرتبط  عوامل  دسته  سه  به  باید  مالی  گزارش های  به موقع  انتشار  بهبود  برای  مجموع  در 
حسابرس، عوامل مرتبط با حاکمیت شرکتی و عوامل خاص شرکت توجه داشت. این تحقیق با 
بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی در سه دسته اشاره شده به توسعه ی 
ادبیات این موضوع کمک می کند. تحقیقات آتی می تواند اهمیت نسبی هر یک از این عوامل را 
مورد بررسی قرار دهند. برخی از اطالعات ازجمله اطالعات مرتبط با کمیته ی حسابرسی و در 
نظر گرفتن سازمان حسابرسی به عنوان مؤسسه ی بزرگ می تواند تعمیم نتایج را با محدودیت 

همراه سازد.  
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