
سامانهی جستجو در پایاننامهها

پایاننامهی کارشناسی ارشد: رسول اسماعیل زاده، ۱۳۹۵

حق الزحمه غیر عادی حسابرسانٰ، ارزش شرکت و کیفیت حسابرسی

آگاهی از نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مهم است. میزان

حق الزحمه پرداختی به حسابرس از دوطریق می تواند بر کیفیت کار حسابرسی اثر بگذارد؛ هرچه حق

الزحمه بیشتری برای حسابرس در نظر گرفته شود، تالش وی نیز بیشتر می گردد و گیفیت کار باال می برد

ولی در این صورت حسابرسان از نظر مالی به مشتریان خود وابسته می شوند و موجب از دست دادن

استقالل آنان می شود. بنابراین مسئله مطرح شده در این پژوهش درک سرمایه گذاران از حق الزحمه

غیرعادی حسابرسی و واکنش آنها نسبت به این حق الزحمه ها است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارزش

شرکت و حق الزحمه غیرعادی حسابرس با کیفیت حسابرسی است. برای رسیدن به این هدف، از روش

پژوهش های پس رویدادی استفاده میشود و جهت آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده

شده است. نمونه پژوهش شامل 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و دوره پژوهش

سال های 1390 تا 1394 را در بر می گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارزش شرکت و حق

الزحمه غیرعادی حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه دارد.
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M.A. Thesis:

Abnormal auditors fees, firm value and audit quality
Abnormal Audit Fees and firm value on the Audit Quality

Awareness of the procedure of determining audit fees is of significance both for the client
and the auditor. The amount of audit fees paid to the auditors can affect audit process in
two ways: the more audit fees is allocated for the auditor, the more effort is put on the audit
process by she/he,  hence it  increases the audit  process and the audit  process quality.
However,  the  auditors  will  be  dependent  on  their  clients  financially  and  lose  their
independence.  Therefore,  the problem stated in this research deals with the investors'
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preception of abnormal audit fees and their reaction to them. Main objective of th is paper
is to Abnormal Audit Fees and firm value on the Audit Quality. for fulfilling the objectives
of this study the post event research method is applied and for testing the hypothesis the
data panel method has been employed. The research sample consists of 70 listed firms in
Tehran Stock Market between the years 2011 to2015. Results of this research indicate that
firm value and Audit Quality to abnormal audit fees
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