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رابطه ی ویژگی های کمیته حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرسی

گزارش حسابرسی، موجب اعتبار بخشی به اطالعات حسابداری و مبنای تصمیمگیری گروههای ذی نفع

تأخیر گزارش بر  ویژگیهای کمیتهی حسابرسی  تأثیر  بررسی  پژوهش  این  است. هدف  در شرکتها 

کمیتهی ویژگیهای  بین  از  که  میباشد.  تهران  بهادار  اوراق  بورس  شرکتهای  در  حسابرسی 

حسابرسی(تخصص، استقالل،اندازه، تجربه وجنسیت) انتخاب شده و برای ارزیابی تأخیر گزارش حسابرسی

تعداد روزهای سپری شده از 12/29 تا ارایهی گزارش حسابرسی در نظر گرفته میشود.به این منظور،

اطالعات 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی سال های 1391الی 1393(219سال

شرکت) برای متغیرهای پژوهش استخراج شده است و بااستفاده از یک مدل رگرسیون چند متغیره با

تکنیک داده های پانلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که

اندازهی با تأخیر گزارش حسابرسی رابطهی مثبت و معنیداری وجود دارد و بین  بین جنسیت اعضا 

کمیتهی حسابرسی و تخصص مالی اعضا با تأخیر گزارش حسابرسی رابطهی منفی و معنیداری وجود دارد.

همچنین بین استقالل و تجربهی قبلی اعضای کمیتهی حسابرسی با تأخیر گزارش حسابرسی رابطهی

معنیداری وجود ندارد
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M.A. Thesis:

Relationship Characteristics of the audit committee and
the audit report lag
Audit report would validate the accounting information and is the basis for the
decisions of firms interest groups. The purpose of this research is to examine
the effect of audit committee features on audit report lag in firms listed in
Tehran Stock Exchange. Among audit committee features we chose expertise,
 independence, size, experience and gender, and to evaluate the audit report lag,
 we considered the number of days between 12\29 to the time of presenting the audit
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report. So we used the data from 73 firms listed in Tehran Stock Exchange during 2012 to
2014 (219 firm-year) as the research variables. Then we analyzed the panel data by using a
multi variant regression.
The research results show that there is a positive and significant relation between the
members financial expertise and audit report lag. The relation between the members gender
and audit report lag is also positive and significant but there is a negative and significant
relation between the size of audit committee and audit report lag. There is also a significant
relation  between audit  report  lag  and  the  members  independence  and  their  previous
experience.
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