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چکیده :
تغییر حسابرس غالباً باعث می شود اعتماد سرمایه گذاران به اتکاء پذیری صورت های مالی کاهش یابد ،به خصوص اگرتغییر حسابرس
با بار م عنایی منفی ،اخبار ناخوشایند ،و تردید به حسابرس جایگزین همراه باشد .کاهش اعتماد استفاده کنندگان به صورت های مالی
نه تنها به ناکامی اهداف حسابرسی می انجامد ،بلکه موجب افت اعتبار فرایند حسابرسی در ابعاد کالن خواهد شد .پدیده تغییر
حسابرسان مانند تیغ دو لبه ای است که هم می تواند جهت اصلی بازار ارائه خدمات حرفه ای را سامان بخشد و هم می تواند فلسفه
وجود حسابرسی را متزلزل کند .تغییرات حسابرس مستقل وبازرس قانونی می تواند به دالیل مانند محتوای گزارش حسابرس مستقل،
کیفیت حسابرسی ،حق الزحمه حسابرسی وتغییر در اعضائ هیات مدیره باشد .این مقاله پژوهش های انجام شده در سال های اخیر در
مورد تغییر حسابرسان را مروربررسی و ارزیابی می کند.
کلمات کلیدی :حسابرس مستقل ،تغییر حسابرس  ،بازرس قانونی
-1مقدمه
در دوره ای که اطالعات مربوط و بهنگام در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی حائز اهمیت است و طیف گسترده استفاده کننده گان
صورت های مالی به دنبال اطالعات قابل اتکاء ،معتبر و به موقع می باشند .حسابرسان نقش حیاتی در تعیین میزان اعتبار اطالعات ایفا
می کنند .حسابرسی از جمله ارکان اساسی فرآیند پاسخ گویی است و ازآنجا که پاسخ گویی مستلزم وجود اطالعات معتبر و قابل اتکاء
است از این رو بررسی آن توسط شخصی مستقل از تهیه کنندگان آن انجام می شود .و از سویی دیگر این شخص نباید در هیچ
شرایطی تحت تاثیر یا نفوذ دیگران واقع شود .این مفاهیم را می توان در تعریف حسابرسی و مقررات مندرج در آیین رفتار حرفه ای
مالحظه نمود]. [1
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حسابرسی فرآیندی است منظم وبا قاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعای مربوط به فعالیت
و منابع اقتصادی به منظور تعیین درجه انطباق این ادعا ها با معیار های از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع]. [2
یک گزارش حسا برسی عاری از هرگونه جانبداری و کامال بی طرفانه به تصمیم سازی و ایجاد بازاری کارا کمک شایانی می نماید
چنانچه حسابرس بدون توجیههای مناسب تغییر یابد ،آنگاه بر استقالل حسابرس که مهم ترین رکن از ارکان حسابرسی و تابعی از توازن
سالم قدرت بین موسسه حسابرسی و صاحب کار ،تاثیر گذاراست .بنابراین آشنایی با مفهوم استقالل حسابرسان و عوامل تاثیر گذار برآن
اهمیت فراوانی دارد .از بین رفتن سنگ زیر بنای هر حرفه باعث رکود و از بین رفتن آن حرفه می شود]. [3
تغییر حسابرسان شرکت اغلب باعث می شود قابلیت اتکاء سرمایه گذارن به صورت های مالی کاهش یابد به خصوص اگر تغییر
حسابرس با بار معنایی منفی اخبار ناخوشایند همراه باشد .کاهش اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالی نه تنها منجر به ناکامی
به از دستیابی به اهداف حسابرسی می شود بلکه منجر به کاهش فرآیند حسابرسی در ابعاد کالن خواهد شد]. [4
شناسایی عوامل موثر بر تغییر حسابرسان اهمیت بسیار زیادی دارد چرا که نخست ،شناسایی این عوامل منجر به اتخاذ تصمیم
صحیح در رابطه با کیفیت میزان افشاء یا اعالم موارد مربوط به تغییر حسابرس به بازار یا مراجع قانونی می شود؛ دوم ،درک
بیشتر از پدیده تغییر حسابرس ان منجر به تقویت اعتبار فرآیند حسابرسی می شود؛ و نهایتاً از این اطالعات می توان برای
ایجاد یک مدل در رابطه با تغییر حسابرسان در جوامع مختلف استفاده کرد.
-2بیان مسئله :
نقش اصلی حسابرس مستقل اعتماد بخشیدن و اعتبار بخشی به صورت های مالی است .صورت های مالی مرکز ثقل و محور گزارش ها
و اطالعات مالی است.صورت های مالی ابزار پاسخ گویی و تصمیم گیری شناخته می شود.این صورت ها زمانی در تصمیم گیری و پاسخ
گویی مفید واقع می شود که قابل اعتماد ،شفاف و دارای کیفیت مناسب باشد .طبعاً اطالعات مالی با کیفیت مطلوب در تصمیم گیری
ها و تخصیص بهینه منابع و کارآرایی بازار اثر مثبت دارد که خود رشد،توسعه و رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.از این بابت است که
مطالعه پدیده تغییر حسابرسان از لحاظ آثاری که می تواند بر کیفیت کار حسابرسی یا افکار عمومی استفاده کنندگان داشته باشد حائز
اهمیت است ]. [1
پدیده تغییرحسابرسان در سالهای اخیر توجهات بسیاری از جانب محافل دانشگاهی و فعاالن حرفه ای را به خود جلب نموده است .این
بحث کاربردهای بسیاری برای درک وضعیت بازار برای خدمات حسابرسی و میزان رقابت در حرفه حسابرسی دارد .الزامات افشاء و
عکس العمل های بازار د رباره تغییر حسابرسان با هدف دلسرد کردن مدیریت صاحبکار برای اخذ گزارش های حسابرسی مطلوب یا
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مجوز استفاده از روشهای خاص حسابداری ایجاد شده اند .این الزامات افشاء با این هدف صورت می گیرند که حسابرسان بتوانند با
استقالل بیشتری مواضعی اتخاذ کنند که لزوماً منطبق بر ترجیحات صاحبکاران نیست]. [3
- 1-2تعریف حسابرس وبازرس قانونی:
حسابرس شخصی مستقل است که با رسیدگی به دفاتر و حسابها و اسناد و مدارک مالی یک موسسه ،در خصوص صورتهای مالی
(ترازنامه ،سود و زیان ،صورت تغییرات در وضعیت مالی و صورت جریان وجوه نقد) استخراج شده از آنها اظهار نظر نموده و نسبت به
موضوع رسیدگی شده گزارشی تهیه و به مقام مسئول تسلیم می کند.حسابرس به شخصی مستقل با هر نوع رسیدگی به منظور تایید
یا اظهار نظر نسبت به صحت هرگونه مدارک و اسناد ارایه شده توسط تهیه کننده این مدارک و اسناد گفته می شود.
بازرس (مفت ش) در زمان گذشته ،بیشتر نماینده حکومت بیدادگر و چپاولگر و مظهر زور بود .در آن زمان حاکمان همواره مفتشهای
خود را جهت واخواهی و تفتیش بر رعیت می گماشتند .آنان برای خود نیز باجگیری می کردند و برای حاکمان ،مالیات بیشتری می
گرفتند و این مسئله باعث شد ،در اذهان عمومی بازرس بیشتر مظهر زور ،ظلم و ستم باشد.
بازرس یا بازرسان قانونی براساس مفاهیم استخراج شده از مفاد اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه  ،1341یکی از ارکان
شرکتهای سهامی هستند که از بین سهامداران یا خارج از آنها ،از طرف مجامع عمومی برای حفظ و حراست و حصول اطمینان از
رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام که طبق قانون حق دخالت مستقیم در امور شرکت را ندارند ،انتخاب می شوند؛ به عبارت دیگر
رکنی از شرکت محسوب می شوند که امین و وکیل صاحبان سهام برای اعمال نظارت و کنترل فعالیت مدیریت و شرکت میباشند.
 -2-2وظایف حسابرس وبازرس قانونی:
حسابرس شخصی است مستقل که از ارکان شرکت نیست و عالوه بر حفظ و حراست منافع سهامداران حافظ منافع عمومی جامعه نیز
هست .حسابرس نماینده و وکیل کلیه اشخاص ذی نفع یا به عبارت دیگر تمام جامعه می باشد .رسیدگی حسابرس براساس آخرین
استانداردهای حسابر سی بوده و بیشتر در خصوص مطلوبیت صورتهای مالی از دیدگاه استانداردهای حسابداری می باشد.
بازرس یا بازرسان قانونی (مفتش) مطابق قانون تجارت موظف به حفظ و حراست منافع سهامداران و رعایت تساوی حقوق آنان است،
بازرس یا بازرسان تنها به عنوان نماینده و وکیل قانونی سها مداران ،به منظور نظارت بر فعالیت مدیریت و اعمال کنترل از طرف آنان
بدون حق دخالت در مدیریت می باشند و رسیدگی بازرس براساس قوانین و مقررات جاری و حاکم (قانون تجارت) بر کشور می باشد و
در هر زمانی ،هر نوع رسیدگی را که الزم بدانند انجام می دهند و یا به مسئولیت خود از نظر کارشناسان استفاده می کنند .
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بنابراین وظایف و نتایج کار حسابرس مستقل طیف وسیعی دارد و بسیار فراتر از وظایف بازرس می باشد .اعتبار گزارش حسابرس
برخالف گزارش بازرس با توجه به استقالل ،محدود به صاحبان سهام شرکت سهامی نمیشود و بسیاری از نهادهای اجتماعی و افراد
عالقه مند می توانند به گزارش و اظهار نظر وی استناد کنند حتی بازرس قانونی نیز می تواند از این خدمات تخصصی حسابرس استفاده
نماید]. [5
-3-2دالیل تغییرات حسابرسان مستقل وبازرس قانونی :
پدیده تغییر حسابرسان:
پدیده تغییر حسابرسان به دلیل موارد بسیار مهم این تغییر در سالهای اخیر مورد توجه حرفه و قانون گذاران قرار گرفته است.بدلیل
اهمیت بسیار زیاد موضوع کمیسیون بورس اوراق بهادار در آمریکا شرکت ها را به پر کردن فرم  K8الزام نموده است.دراین فرم
اطالعاتی شامل:
-1آیا شرکت اقدام به خاتمه رابطه کرده است یا حسابرس
-2انواع گزارش های منتشر شده طی دو سال گذشته توسط حسابرس
-3هر گونه عدم توافق در رابطه با اصول حسابداری استفاده شده توسط شرکت
-4هر گونه ضعف و کاستی در کنترل داخلی شرکت در ارتباط با قانون ساربینز-اکسلی
-5عدم اطمینان حسابرس به مدیریت و نمایندگان آن
-6آیا حسابرس با توضیحات شرکت در مورد علت خاتمه خدمت حسابرس موافق است.این موضوع با یک نامه توسط حسابرس قبلی
باید به اطالع  SECبرسد.
پدیده تغییر حسابرسان به دو شکل می تواند به وجود آید اول استعفاء توسط حسابرس عمدتا به دلیل اوضاع وخیم مالی صاحب کار
مثال افزایش خطر ناشی از یک ریسک دعوای حقوقی رخ می دهد که تحقیقات نشان می دهد این گونه تغییر در حسابرس با یک
کاهش در ارزش سهام شرکت همراه است.
دوم برکناری حسابرس  :شرکت ها عمدتا سعی درکتمان دلیل برکناری حسابرس دارند و این مشکل تغییر در حسابرس معموال به طور
مکرر در شرکت اتفاق می افتد.
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-4-2دالیل تغییر حسابرسان براساس تحقیقات انجام یافته:
وضعیت های گوناگون سبب می شود تا شرکت و حسابرس تصمیم به پایان رابطه فی مابین بگیرند از جمله می توان به ضعف در
کنترل های داخلی ،عدم توافق با یک رویه حسابداری انتخاب شده توسط شرکت،عدم امکان اعتماد به مدیریت شرکت،محدودیت در
دامنه رسیدگی و اعمال غیر قانونی اشاره کرد.
-1-4-2اظهار نظر حسابرس:
محصول نهایی حسابرس مستقل یک اظهار نظر صریح حرفه ای نسبت به مطلوبیت صورت های مالی از تمام جنبه های با اهمیت در
انطباق با اصول استاندارد های حسابداری.اظهار نظر به نتیجه گیری و نظر صریح درباره مجموعه صورت های مالی گفته می شود}6{.
تحقیقات متعددی در زمینه وجود رابطه بین اظهار نظر حسابرس وتغییر حسابرس انجام گرفته که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تحقیقات کریشنان] [1وی با بررسی فرم  K8نتایج زیر را استخراج نموده است:
-1چهار درصد بین اطالعات ارائه شده توسط شرکت با نامه حسابرس مغایرت وجود دارد.
-2بیست و هشت درصد تغییر حسابرس به علت عدم توافق نسبت به بندهای گزارش حسابرس بوده است.
-3دوازده درصد از موارد تغییر حسابرسان فرم مربوط را پر نکرده اند.
تحقیقات لینوکس ] [8وی در ت حقیق خود دالیل متعددی را برای تغییر حسابرس ذکر میکند از جمله نوع اظهار نظر حسابرس را یکی
از عوامل اصلی تغییر حسابرس نام می برند.
تحقیقات وینتن ] [9یکی از عوامل تغییر حساب رسان را به خرید اظهار نظراشاره دارد به این معنی که تغییر حسابرس به منظور
دریافت کردن یک اظهار نظر مطلوب در مورد رویه های حسابداری و به طور کلی صورت های مالی است.
تحقیقات جانسون و الیز ] [11در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که شرکت ها زمانی که اظهار نظر مشروط دریافت می کنند به
فکر تغییر حسابرس خود می افتند.
تحقیقات چاوو و رایس] [11نشان می ده ند بندهای توضیحی گزارش حسابرس اثر منفی بر روی قیمت سهام دارند همچنین اظهار
نظر حسابرس و بندهای توضیحی در تغییر حسابرسان اثر مثبت دارند.
تحقیقات کیم و پارک ] [12تحقیقات تجربی آنها نشان می دهد عکس العمل بازار به تغییر حسابرس بر روی ارزش سهام شرکت ها
منفی است.در مقایسه با شرکت هایی که اقدام به تغییر حسابرس نکرده اند.
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ریدوشیف ] [13یافته های آنها نشان می دهد عکس العمل بازار نسبت به تغییر حسابرس بر روی ارزش بازار سهام منفی است بنابراین
شرکت های بزرگ سعی در اجتناب و تغییر حسابرس دارند ولکن بیشتر تغییر حسابرس در شرکت هایی با مقیاس کوچک اتفاق می
افتدشرکت طی سال های  2116حداقل  2بار حسابرس خود را تغییر داده اند که اکثر آنها از جمله شرکت های کوچک محسوب می
شود.
-2-4-2کیفیت حسابرسی :
مطالعاتی درباره رابطه بین کیفیت حسابرسی و تغییر حسابرس انجام شده است.از جمله کیم و پارک ] [12اظهار می کنند مدیریت به
دالئل گوناگون اقدام به تغییر حسابرس می کند همچون نائل شدن به سطر باالتری از خدمات حسابرسی چنانچه هدف مدیریت از
درخواست،سطح باالتر خدمات حسابرسی باشد نتیجتا باعث کیفیت بهتر اطالعات مندرج در صورت های مالی باشد.لکن ممکن است
در پس این درخواست هدف دیگری وجود داشته باشد که مدیریت بخواهد از یک سو مسئولیت تقلب مدیریت یا سهل انکاری
حسابرس قبلی را پوشش دهد و مدیریت را در برابر ادعاها بالقوه بیمه کند این توجیه با فرضیه بیمه که توسط وانداواالس مطرح گردید
همخونی دارد .نتایج تحقیقات شوارتز و منان ] [14نشان داد که انگیزه تغییر حسابرس در شرکت هایی که مشکالت مالی دارند یا در
حال ورشکستگی هستند بیش از سایر شرکت هاست.مشکل کیفیت و تقاضا برای حسابرسی به رابطه سه جانبه حسابرس،صاحب کار و
جامعه مربوط می شود.باتوجه به انعقاد قرارداد بین حسابرس و صاحب کار لزوما مصرف کننده نهایی محصول حسابرسی صاحب کار
نیست.مصرف کننده نهایی به طور عام جامعه می باشد.محصول با کیفیت تر ممکن است صاحب کاران و با تنبه جامعه مواجعه کند این
تنبه می تواند در قالب قیمت سهام کمترمواجه گردد.بدین ترتیب منطق اقتصادی حکم می کند که صاحب کار در بسیاری از موارد
انگیزه کمتری برای کیفیت باالتر خدمات حسابرسی داشته باشد]. [15
-3-4-2کاهش حق الزحمه حسابرسی:
با منطق اقتصادی و برای سطح مشخصی از کیفیت خدمات حسابرسی صاحب کاران به دنبال موسساتی هستند که حداقل هزینه را به
آنها تحمیل نمایند.تحقیق ات در کشورهای مختلف این عامل را دارای اثری مثبت در تغییر حسابرسان اثبات نمودند.اما در صورتی که
سازو کارهای منطقی در یک جامعه نهادینه نشده باشد ممکن است صاحب کار تمایل داشته باشد حق الزحمه بیشتری را برای کیفیت
کمتر پرداخت نماید و در مقابل از مزایای ناکامی حسابرس بهره غیر قانونی برد.
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تحقیقات کیم و پارک] [12نشان داد چنانچه تغییر حسابرس از موسسات حسابرسی کوچک به موسسات حسابرسی بزرگ باشد تغییر
در ارزش سهام بسیار کم و ناچیز می باشد و اگر تغییر در موسسه حسابرسی بزرگ به کوچک باشد آنگاه بایستی بااحتیاط و احتمال
خری د اظهار نظر برخورد کرد و تغییر در ارزش سهام با اهمیت و زیاد است.
-4-4-2تغییر مدیریت:
وو و چای کو ] [16در تحقیق خود وجود یک رابطه مثبت بین تغییر مدیریت شرکت و تغییر حسابرسان را نشان دادند زیرا تغییر
مدیران می تواند به دلیل عدم رضایت از حسابرس قبلی یا عدم تو افق با حق الزحمه حسابرسان باشد و منجر به انتخاب حسابرسان
جدید شود مدیریت جدید ممکن است متمایل به استفاده از روش های حسابداری سودافزا باشد و به دنبال حسابرسی برای تایید روش
مذکور باشد همچنین مدیریت جدید ممکن است به دلیل سوءظن یا ناراحتی از مجموعه مدیریت و حسابرس قبلی در سبب انجام
حسابرسی توسط حسابرس جدید گردد.
تحقیقات دیفاند ] [11به این نتیجه رسید که تغییر در مدیرانی که سهام دار شرکت نیز هستند سبب تغییر حسابرس نیز می شود و
عمدتا از موسسات حسابرسی بزرگتر دعوت می شود.
تحقیقات پالمروز ] [18و فرانسیس و ویلسون ] [19نشان داد پراکندگی بر تغییر حسابرس اثر قابل مالحظه ای دارد و وجود مالکان
عمده موجب کاهش تغییرات حسابرسان می شوند چون تضاد منافع کمتر است .
تحقیقات کارپنتر نشان داد تغییر در مدیریت شرکت ها می تواند یکی از عوامل اثر گذار بر تغییر حسابرس باشد همچنین تعداد باالی
سهام داران بر روی میزان تضاد منافع بین مدیریت و مالکیت اثر گذار است.اما در ().1985انجام دادند ارتباط معنی داری بین مدیریت
و تغییر حسابرسان مشاهده نمودند.
-5-4-2پیچیدگی واحد مورد رسیدگی:
تحقیقات پالمروز ] [18نشان دادکه بین تعداد واحد های شرکت مورد رسیدگی و تغییرات حسابرسان ارتباط معنی داری وجود دارد
همچنین وو و چای کو ] [16نیز در تحقیقات خود نشان دادند هر چه تعداد واحد های تابعه شرکت بیشتر باشد احتمال تغییر
حسابرسان بیشتر است.عامل پیچیدگی نیز مانند اندازه شرکت موجب افزایش قراردادها و دشواری نظارت بر عملکرد کارگزار می
شود.یکی از مصادق واحد مورد رسیدگی داشتن شرکت های تابعه می باشد.
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 -6-4-2وضعیت مالی مورد رسیدگی:
یافته های تحقیقات نشان می دهند در صورتی که شرکت با مشکالت مالی مواجه باشند یا بقاء شرکت مورد تهدید واقع شود ،برنامه
های جبرانی مدیریت همراه با دید کوتاه مدت خواهد بود .شوارتز ] [14دریافت که شرکت های بحران زده و دارای مشکالت مالی،
بیشتراز رویه های حسابداری استفاده می کنند که سود را بیشتر نشان می دهند .هم چنین تغییرات حسابداری انجام شده توسط این
شرکت ها به نحوی است که احساس یا ادعای مدیریت در رابطه با مناسب بودن وضعیت شرکت را به استفاده کنندگان صورت های
مالی منتقل نمایند .در این راستا معموالً حسابرسان مواضعی اتخاذ می کنند که منطبق بر تمایالت مدیریت نیست و حتی ممکن است
احساس کند دریافت چنین گزارش هایی از حسابرسان ممکن است به کاهش قیمت سهام و حمایت کمتر اعتبار دهندگان از شرکت و
نهایتاً افزایش ریسک شرکت بیانجامید .در چنین شرایطی یکی از راهکارهای پیش روی مدیریت ،جستجوی حسابرسانی است که نقطه
نظراتشان با ترجیحات مدیریت هم سویی بیش تر یا حداقل اختالف کمتری دار]. [15
از سوی دیگر هر چه آشفتگی وضعیت مالی ،ریسک اقتصادی یک واحد مورد رسیدگی بیشتر باشد ،حسابرس جدید در شرایط عادی
روش های رسیدگی خود را افزایش می دهد و روش های حسابداری احتیاط آمیزتری را از صاحبکار می پذیرد .حتی در شرایطی که
ریسک حسابرسی خیلی زیاد باشد ،ممکن است استعفا دهد .از سوی دیگر واحدهای اقتصادی که وضعیت مالی مناسبی ندارند ،ممکن
است به امید دریافت گزارش حسابرسی مورد نظر خود اقدام به تغییر حسابرس فعلی نمایند .یافته های شوارتز و منان ] [14نیز بر این
حالت صحه گذارده اند.

 -7-4-2فعالیت تامین مالی:
تحقیقات فرانسیس و ویلسون ] [19و جانسون و الیز ] [11نشان دادند که عرضه عمومی سهام یا اوراق مشارکت شرکت ها همراه با
تغییر در اندازه شهرت حسابرس بوده است .یک شرکت اطالعات خصوصی زیادی در رابطه با وضعیت آینده اش دارد که برای سرمایه
گذاران در دسترس نیست .اطالعات ممکن است منجر به تقاضای بیشتری برای حسابرسی قابل اعتماد شود تا در رابطه با ارزش شرکت
عالئم مثبت به بازار ارسال دارد.
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 8-4-2ادغام:
شرکت ها همچنین در نتیجه تغییرات در حق کنترل یاادغام حسابرسان را تغییر می دهند .سرمایه گذاران باید فقط برای حوزه هایی
از هزینه حسابرسی افشا شده نگران شوند که ممکن است سیستم گزارش گری مالی شرکت را مورد تردید قرار دهد.

 -9-4-2تغییرات ادواری حسابرس:
الزامات موسسات حسابرسی به تغییر ادواری صاحبکاران خود ،اغلب به عنوان راه حلی برای حفظ استقالل حسابرسان مطرح می شود.
رابطه بلند مدت حسابرس و صاحبکار از یک سو منجر به ایجاد روابط خاص  ،کاهش اعتماد عمومی و کاهش استقالل می شود و از
سوی دیگر شناخت حسابرس را از ساختار کنترل های داخلی صاحبکار و عملیات آن عمق بیشتری می بخشد و موجب اثربخشی
بیشتر فرایند حسابرسی می شود .تغییر ادواری اجباری حسابرسان در برخی کشورها نظیر ایتالیا و اسپانیا اجباری شده است البته این
موضوع در ایران درمورد شرکت های بورسی اجرا شده است که شرکت ها ملزم هستند هر  4سال یکبار حسابرس خود را تغییر دهند .
تغییر اجباری حسابرس ،حسابرسان را در موقعیت برتری قرار می دهد تا در مقابل فشارهای مدیریت مقاومت کنند و در عین حال به
حسابرسان اجازه می دهد قضاوت حرفه ای بی طرفانه تری را اعمال نمایند .اغلب ادعا می شود حضور طوالنی مدت حسابرس در کنار
یک صاحبکار باعث ایجاد تمایالتی برای حفظ و رعایت نقطه نظرهای مدیریت صاحبکار می شود که موجب می شود بیشتر توسط
مدیریت صاحبکار جدید تحت تاثیر قرار بگیرند تا صاحبکارانی که برای طوالنی مدت مورد حسابرسی می تواند مشکالتی را برای خوش
نامی و شهرت موسسه و همچنین هزینه های اضافی برای حسابرس جدید برای انجام کار جدید به همراه داشته باشد .ماتز و شرف در
رساله فلسفی خود تغییر ادواری حسابرس را توصیه نکرده اند ،اما اذعان داشته اند وجود رابطه طوالنی باعث بروز مشکالتی در استقالل
می شود.
تحقیق دی آنجلو ] [21نشان داد حسابرس در حال تصدی ،شبه امتیازاتی از حفظ صاحبکاران فعلی خود به دلیل هزینه های اولیه
شروع حسابرس جدید دارند و صاحبکاران نیز در مواقع تغییر حسابرس متحمل هزینه اضافی می شوند .هم چنین تحقیقات پالمروس
] [18نشان داد وقتی رابطه بین حسابرس و صاحبکار طوالنی تر می شود ساعات کار واقعی کاهش می یابد .این شبه امتیاز به ورود
حسابرسان در اقدامات رقابتی نظیر قیمت گذاری خدمات حسابرسی پایین تر از هزینه های قابل اجتناب به منظور حفظ صاحبکاران
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خود می انجامد .ضمن این که از نقطه نظر اقتصادی ،این پدیده یک پاسخ رقابتی طبیعی حسابرسان برای جلب صاحبکاران جدید با
هدف انتفاع آتی از شبه امتیازات مربوطه است ،انگیزه حسابرسان برای حفظ صاحبکاران در سال های بعد ،استقالل حسابرس را مورد
تردید قرار خواهد داد.
 -9بحث و نتیجه گیری :
لینوکس] [8در تحقیق خود دالیل متعددی را برای تغییر حسابرس ذکر میکند از جمله نوع اظهار نظر حسابرس را یکی از عوامل
اصلی تغییر حسابرس نام می برند
جانسون والیز] [11در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که شرکت ها زمانی که اظهار نظر مشروط دریافت می کنند به فکر تغییر
حسابرس خود می افتند.
پژوهش و تحقیقات نشان می دهد که دالیل متعددی برای تغییر حسابرسان وجود دارد که از شرکتی به شر کت دیگر واز جامعه ای به
جامعه ای دیگر وهمچنین در زمان های مختلف متفاوت است.
-11نتیجه گیری:
تغییرات حسابرسان دالیل متفاوتی دارد که در جوامع و شرکت های مختلف متفاوت است از آن جمله می توان به حق الزحمه
حسابرسی ،تغییرات مدیریت را نام برد .تغییر حسابرس غالباً باعث می شود اعتماد سرمایه گذاران به اتکاء پذیری صورت های مالی
کاهش یابد ،به خصوص اگرتغییر حسابرس با بار معنایی منف ی ،اخبار ناخوشایند ،و تردید به حسابرس جایگزین همراه باشد .کاهش
اعتماد استفاده کنندگان به صورت های مالی نه تنها به ناکامی اهداف حسابرسی می انجامد ،بلکه موجب افت اعتبار فرایند حسابرسی
در ابعاد کالن خواهد شد.
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