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 :چکیده

 مثل تغییر در خارجی و داخلی متفاوت عوامل از ناشی که مالی هایصورت در هدف اصلی این پژوهش بررسی تجدید ارائه

 مالی هایصورت در ارائه تجدید حسابداری(. 6استاندارد شماره ) .است حسابداری و اصالح اشتباهات بااهمیت است، هایرویه

 شود، مالاع مدیران توسط تواندمی هم است ارائه تجدید از قبل به نسبت تریباکیفیت مالی هایگزارش ارائه برای معموالً که

 جدیدت وقوع احتمال لذا. باشد بااهمیت هایتحریف از عاری مالی هاگزارش ارائه راستای در و حسابرسان مستقل وسیلهبه هم

 سیحسابر هاگزارش در مناسب کیفیت وجود عدم از ناشی و گردد اعمال مدیریت توسط کهدرصورتی مالی، هایصورت در ارائه

 اطالعات بر اساس گرپژوهش اساس همین بر. گردد شرکت مدیریت طرف از حسابرس مستقل تغییر به منجر است ممکن باشد،

 در ارائه تجدید تأثیر بررسی به دنبال 9316 لغایت 9317 هایسال از ساله 91 زمانی دوره در نمونه شرکت 951 به مربوط

 دهدمی نشان یاتفرض تحلیل از حاصل نتایج. است یحسابرستیفیک به با توجه حسابرسان تعویض و تغییر بر مالی هایصورت

یرات میزان تغی دهد کهدارد، همچنین نتایج نشان می وجود ارتباط حسابرسان تغییر و مالی هایصورت در ارائه تجدید بینکه 

های مالی دارای اثر بدهکار در تعدیالت سنواتی است نسبت زمانی که دارای زمانی که تجدید ارائه صورت حسابرسان مستقل

حسابرسی  تهایی که توسط مؤسساهای مالی شرکتدهد تجدید ارائه صورتاثر بستانکار است معنادارتر نیست نتایج نشان می

ا اثر های مالی بدهد که تجدید ارائه صورتنتایج نشان می نیهمچن شوند معناداری کمتری وجود دارد،باکیفیت، حسابرسی می

ی با اثر بدهکار های مالشوند نسبت به تجدید ارائه صورتهایی که توسط حسابرس باکیفیت، حسابرسی میبستانکار در شرکت

 به ها بر تغییر حسابرس مستقلهای مالی شرکتارائه صورت دهد تجدیدو همچنین نتایج نشان میها کمتر نیست در آن شرکت

 اثر با هارکتش مالی هایصورت ارائه دهد که تجدیدآخر نتایج نشان می در تر تأثیر مستقیم و معناداری ندارد.حسابرس باکیفیت

تر تأثیر معنادارتر یتباکیف حسابرس مستقلنسبت به اثر بستانکار، بر تغییر حسابرس مستقل به  سنواتی تعدیالت در بدهکار

 بیشتری وجود دارد.

 سیحسابرکیفیت تر،حسابرس باکیفیتحسابرس به  تغییر مالی، هایصورت در ارائه تجدید نوع :کلیدی واژگان



Abstract: 

The main purpose of this research is to review the presentation in financ statem Which is caused 

by different internal and external factors It's like changing accounting practices and correcting 

mistakes (Standard No. 6 Accounting). Reopening the presentation in the financial statements, 

which is usually used to provide more qualitative financial reports than before. It can also be 

applied by administrators،Both by independent auditors and in providing financial reports free 

of material distortions. Therefore, the probability of a renewal of the presentation in the financial 

statements, if applied by management And due to the lack of appropriate quality in the audit 

reports, It may lead to an independent auditor changing from the management of the company. 

For this reason, the researcher based on information from 159 sample companies In the period 

of 10 years from 2008 to 1396 Seeking to investigate the effect of renewing the presentation in 

the financial statements on the change of independent auditors Regarding the quality of the 

audit. The results of hypothesis analysis show that، There is a relationship between the renewal 

of the presentation in the financial statements and the change of auditors, Also, the results show 

that Independent Auditor's Changes When the renewal of presentation of financial statements 

has a debtor effect in the years of adjustment The ratio is when it has a creditor effect No more 

meaningful. results show Refinement of financial statements of companies audited by quality 

audit institutions There is less significance, Also, the results show Reopening financial 

statements with creditor effect in companies that are audited by quality auditors It is not less 

likely to refinance the presentation of financial statements with the effect of the debtor in those 

companies And also shows the results، Refinement of corporate financial statements on the 

change of independent auditor to a higher quality auditor Does not have a direct and significant 

effect. Finally, the results show that، Refinement of financial statements of companies with the 

effect of the debtor in adjustments over the years relative to the creditor's effect, There is a more 

significant effect on the change of the independent auditor to a more independent quality 

assurance manager. 

 

Keywords: 

Type of renewal in financial statements, Changing the auditor to a higher quality, audit quality



 

Takestan Institute of Higher Education 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirments for 

The Degree of M.Sc in Accounting Course 

 

Title: 

The effect of the type of renewal of presentation of 

financial statements on the change of independent 

auditors with an emphasis on audit quality 
 

Supervisors: 

Dr. Mohammad Reza Nikbakht 

Dr. Siamak Tayefeh 

 

Advisor: 

Dr. Mehdi Shabanzadeh 

 

By: 

Alireza Yousefi 

 

Summer of 1397 

 

 


