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 مقدمه
 موردعالقه و اصلی اهداف از یکی همواره ورشکستگی بینیپیش متعدد هایپژوهش در و زمان طول در

 لیوتحلهیتجز مبنای بر مدل چندین میالدی 70 دهه اوایل در گردیده. محسوب پژوهشگران از بسیاری

 حوزه در آمده عمل به هایپیشرفت و زمان گذشت با [.19] دیگرد پیشنهاد متداول مالی هاینسبت

 هاشرکت ورشکستگی خصوص در اعتمادتر قابل هایبینیپیش به گذارانسرمایه تمایل اطالعات یآورفن

 هایمدل مانند تریپیشرفته هایمدل از استفاده ورشکستگی بینیپیش جهت رو این از یافت. افزایش

 [23] مصنوعی عصبی یهاشبکه و [31] هوشمند یسازمدل یهاکیتکن و [32] یکاوداده بر مبتنی

 در فعالیت تداوم بند صدور بودن مربوط موضوع به نیز متعددی هایپژوهش زمانهم اما شد، بیشتر

 در را ورشکستگی هشداردهنده و اولیه عالئم حسابرسان آن طریق از که پرداختند حسابرسی هایگزارش

 آمریکا 59 شماره حسابرسی استاندارد براساس [.29] دهندمی قرار مورداشاره مقتضی نحو به خود گزارش

 (1383 سال در شده )اصالح رانیا 570 حسابرسی استاندارد و (1988 آمریکا، رسمی حسابداران )انجمن

 یک در فعالیت ادامه برای تجاری واحد توانایی با مرتبط توجه قابل ابهامات دارند مسئولیت حسابرسان

 دهند. قرار ارزیابی مورد را (باشدینم ترازنامه تاریخ از ماه 12 از بیش آن مدت که) منطقی زمانی دوره

 نویسندگان در را انگیزه این ایران کشور در خصوص این در کافی هایپژوهش فقدان و مذکور مطالب

 مطرح فعالیت تداوم بند بودن مربوط و حسابرسی گزارش اطالعاتی محتوی تا آورد به وجود حاضر مقاله

 موجود نواقص به نسبت جدید نگرش یک ایجاد حاضر پژوهش نوآوری دهند. قرار موردمطالعه را آن در

 شکل در بازنگری موجب تواندمی هاآن به توجه که است فعلی حسابرسی هایگزارش ساختار و شکل در

 اهمیت گردد. نقائص این کردن مرتفع برای جدید یهادهیا ایجاد همچنین و هاگزارش این ساختار و

 آیا نماید،می مشخص ایران کشور سرمایه بازار در بالقوه و بالفعل گذارانسرمایه برای که است آن پژوهش

 حسابرسی هایگزارش هاشرکت مالی عملکرد و وضعیت ارزیابی در گذاریسرمایه تصمیات اخذ برای

 تحقیق این هدف نخستین بنابراین خیر. یا دهد قرار هاآن اختیار در مربوطی اطالعات تواندمی تنهاییبه

 آن در موجود فعالیت تداوم بند و قبل سال حسابرسی گزارش از استفاده با آیا دهد نشان که است آن

 و توانایی که است آن پژوهش این دوم هدف خیر. یا کرد بینیپیش را هاشرکت ورشکستگی توانمی

 بند و حسابرسی گزارش با را ورشکستگی بینیپیش خصوص در عمومی مالی اطالعات ارزشی محتوی

 ایجاد موجب تواندمی اول وهله در تحقیق این نتایج دهد. قرار مقایسه مورد آن در موجود فعالیت تداوم

 دوم گردد. فعلی حسابرسی هایگزارش در موجود احتمالی نواقص رفع خصوص در نظری مبانی بسط و

 گذاریسرمایه تصمیمات اخذ در گذارانسرمایه ایران کشور در که داد خواهد نشان پژوهش این نتایج اینکه

 باید نیز عمومی مالی اطالعات از خصوص این در یا نمایند اتکا حسابرسی هایگزارش به باید بیشتر

 اختیار در را سودمندی اطالعات تواندمی علمی دستاورد یک عنوانبه موضوع این که شود، استفاده

 استانداردهای کنندگان تدوین برای تواندمی تحقیق این نتایج اینکه سوم دهد. قرار گذارانسرمایه

 حسابداران جامعه و بهادار اوراق بورس سازمان نظیر حسابرسان، کار بر کنندهنظارت نهادهای و حسابرسی

 یهادهیا خلق به منجر تواندمی تحقیق این نتایج اینکه چهارم آورد. فراهم را مفیدی اطالعات رسمی
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 پیام انتقال بهبود برای دیگر ابزار و هاروش از استفاده خصوص در یهایپژوهش انجام برای جدید

 گردد. مخاطبان به حسابرسان

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی
 است. بوده زیبرانگبحث بسیار خود طوالنی تاریخ علیرغم آتی فعالیت تداوم از اطمینان عدم افشای به الزام

 اما نمود ارائه الزامات این حذف جهت در را ییهاشنهادیپ آمریکا رسمی حسابداران انجمن 1982 سال در

 59 حسابرسی استاندارد در بعالوه [.39] ماند ناکام خود تالش در گسترده عمومی یهامخالفت دلیل به

 گزارش صدور زمان در او یریگمیتصم در آتی فعالیت تداوم توانایی از حسابرس ارزیابی است شده فرض

 اینکه مورد در عمومی یهاینگران به پاسخ در 59 حسابرسی استاندارد چراکه تاثیرگذاراست، حسابرسی

 نشان نتایج بود. صادرشده دهندنمی ارائه را اولیه هشدارهای مشتری ورشکستگی مورد در حسابرسان

 طوربه فعالیت تداوم مشکل بابت شدهلیتعد هایگزارش 59 حسابرسی استاندارد صدور بعد از که دهدمی

 به بهتر خدمت برای 59 حسابرسی استاندارد رسدمی نظر به است. بوده انتظار حد از بیشتر توجهی قابل

 دهندهنشان و است صادرشده شدهشناخته انتظار شکاف یک کردن پر و مالی یهاصورت کنندگاناستفاده

 یریپذتیمسئول باید و توانندمی حسابرسان که است موضوع این به حسابرسی استانداردهای هیات اعتقاد

 حسابرسی اظهارات ارزش ژهیوبه [.46] باشند داشته خود مشتریان آتی فعالیت تداوم ارزیابی در بیشتری

 دیگر اشخاص برای که است کرده استفاده اطالعاتی از حسابرس که گیردمی نشات حقیقت این از

 موجود ادبیات [.43] دارد آگاهی مشتری آتی یهابرنامه و هاتیفعال از یخوببه او و نیست دسترسقابل

 دارند اعتقاد فعالیت تداوم حسابرسی گزارش سودمندی به گذارانسرمایه که را ادعا این اندکی میزان به

 نماید.می تائید را [33] است یسازمانبرون نظارت مکانیسم از خوبی معیار حسابرسی گزارش اینکه و [25]

 بر مبتنی آماری یهامدل که دهدمی نشان شواهد خصوصی، اطالعات به حسابرس دسترسی رغمیعل

 داشته ورشکستگی بینیپیش در فعالیت تداوم حسابرسی گزارش از باالتری عملکرد عمومی مالی اطالعات

 پیچیده، گزارشگری این همچنین [.40] ستین ارزشمند گذارانسرمایه برای حسابرسی گزارش رو، این از و

 هاییراه از یکی [.10] دهدنمی ارائه شرکت در موجود هایریسک درباره اطالعاتی هیچ شفاف ریغ و مبهم

 جلوگیری همچنین و گذاریسرمایه هایفرصت از مناسب گیریبهره به اقدام توانمی آن از استفاده با که

 عموما مالی پریشانی دارای هایشرکت [.14] است ورشکستگی بینیپیش کرد، منابع رفتن هدر به از

 انگیزه شودمی شرکت وضعیت از نامطلوب تفسیر ایجاد باعث که منابعی و اطالعات کردن پنهان برای

 و کنندگانعرضه ،گذارانسرمایه به شده ارائه اطالعات جریان در را اطالعات و منابع این و دارند باالیی

 قدرت پایه بر شرکت یک فعالیت تداوم چراکه [.42] دارندمی نگه مخفی خارجی کنندگاناستفاده دیگر

 بین از را اطالعات این توانندمی یسادگبه هاآن موارد برخی در [.3] است شرکت آن هایدارایی سودآوری

 ،هافروش شامل تعهدی اقالم از استفاده تیبااهم مالی بحران دادن نمایش عادی برای غالب روش اما ببرند

 واسطهبه هستند متعهد حسابرسان گرید طرف از است. شده تمام بهای و الوصول مشکوک مطالبات

 اصول رعایت عدم به مربوط موارد و هستند اتکاقابل حسابداری اطالعات اینکه از بخشی اطمینان

 دیگر و سهامداران مدیران، بین اطالعاتی تقارن عدم است، شده افشاء حسابداری شدهرفتهیپذ
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 یخوببه را خود وظیفه حسابرس اگر بنابراین دهند. کاهش را حسابداری اطالعات خارجی کنندگاناستفاده

 باید مربوطه ابهامات و حسابداری شدهرفتهیپذ اصول رعایت عدم موارد غیرعادی، تعهدی اقالم نماید، ایفاء

 مانع مدارک و اسناد بردن بین از و انکار با شرکت اگر حتی باشد، داشته همبستگی شدهلیتعد گزارش با

 بیرونی، شواهد از یکی عنوانبه تواندمی شدهلیتعد گزارش رو این از [.36 و 30،37] شود یکار حسابرس

 کیفیت خصوص در اطالعات انتقال باعث همچنین و [18] شود تفسیر شرکت نهفته مالی ناتوانی از نشانی

 کیفیت اختیاری، تعهدی اقالم بین که است موضوع این بیانگر نیز پیشین تحقیقات نتایج شود. حسابرسی

 [.24،22] دارد وجود همبستگی شدهلیتعد حسابرسی گزارش و مالی پریشانی حسابرسی،

 پژوهش پیشینه
 رگرسیون و کاوی اسناد یهاکیتکن از استفاده با اندوزی، کشور در پژوهشی در [49] یاراوات و یانی یولی

 حسابرس توسط فعالیت تداوم حسابرسی گزارشصدور  بر منفی ریتأث مالی بحران که داند نشان لجستیک

 فعالیت تداوم بند صدور بر یریتأث مالی اهرم و نقدینگی سودآوری، مانند عواملی نمودند گزارش هاآن دارد،

 بودن مفید بر مبنی شواهدی اسپانیا در کشور [38] همکاران و ازکوردو ندارند. حسابرسی گزارش در

 در [27] همکاران و کارسون نمودند. ارائه مالی پریشانی خطر بینیپیش در حسابرسی هایگزارش

 پرداختند. زالندنو و استرالیا کشورهای در حسابرسی هایگزارش روند لیوتحلهیتجز و بررسی به پژوهشی

 آتی سال در است صادرشده هاآن برای فعالیت تداوم بند که ییهااز شرکت %90 از بیش داد، نشان جینتا

 متعاقبا فعالیت تداوم بند دریافت بدون هاشرکت از کمی نسبتا تعداد مقابل در و اندنشده ورشکسته

 نشان اسپانیا کشور در لجستیک رگرسیون از استفاده با [34] خوزه ساالدری و زویگال .اندشده ورشکسته

 گزارش در فعالیت تداوم بند صدور احتمال کوچک اندازه با حسابرس توسط حسابرسی و زیان ثبت داند

 و یکاوداده یهاکیتکن از استفاده با پژوهشی [28] همکاران و کاسریو دهد.می افزایش را حسابرسی

 دادند. انجام آمریکا کشور در آدابوست الگوریتم پشتیبان، بردار ماشین لجستیک، رگرسیون مانند ابزارهای

 نتایج اساس بر دارد. پائینی اطمینان قابلیت ورشکستگی بینیپیش در حسابرسی گزارش داد نشان نتایج

بعد  حسابرسی هایگزارش در فعالیت تداوم بند صدور نرخ استرالیا در [48] همکاران و یو ایکس پژوهش

 در است، یافته افزایش 2008 سال در %22 به 2007 تا 2005 یهاسال بین در %12 از جهانی بحران از

 %90 بین شوندنمی ورشکسته آتی سال در فعالیت تداوم بند صدور متعاقب که هاییشرکت نسبت حالیکه

 فعالیت تداوم حسابرسی گزارش صدور آمریکا در [44] امزیلیو و منون تحقیق نتایج بر اساس است. %92 تا

 این شود اشاره مالی نیتأم مشکالت به فعالیت تداوم دربند چنانچه و شودمی منفی بازده ایجاد به منجر

 کشور در لجستیک رگرسیون از استفاده با پژوهشی [26] همکاران و کاری شد. خواهد تریمنف بازده

 ورشکسته فعالیت تداوم بند صدور متعاقب هاشرکت موارد %88 در داد نشان نتایج دادند. انجام استرالیا

 تداوم بند صدور از ناشی شدهلیتعد گزارش دریافت با مستقیمی ارتباط حسابرس تغییر و شوندنمی

 کشور در دادند. انجام استرالیا و آمریکا کشورهای در پژوهشی [45] امیسابرامان و اوگنوا دارد. فعالیت

 غیرعادی بازده هیچگونه فعالیت تداوم حسابرسی گزارش اولین صدور متعاقب داد، نشان نتایج استرالیا

 عاملی یهامدل از استفاده و هاتکانه اثر کنترل از بعد آمریکا کشور در همچنین شودنمی ایجاد منفی
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 گیری تصمیم فرآیند بررسی با آمریکا کشور در پژوهشی در [35] راما و گریگ آمد. به دست مشابهی نتایج

 سال کی که هاییشرکت بلندمدت متوسط نرخ دادند نشان فعالیت تداوم بند صدور مورد در حسابرسان

 و راجوناندان پژوهش جینتا است. %7/87 با برابر اندنشده ورشکسته فعالیت تداوم بند صدور از بعد

 ورشکستگی بینیپیش هایمدل با مقایسه در فعالیت تداوم بند داد نشان آمریکا کشور در [47] امیسابرامان

 مقایسه اساس بر انگلستان کشور در [41] لنوکس دارد. آتی ورشکستگی بینیپیش در تری پائین توانایی

 عالئم حسابرسی هایگزارش داد، نشان حسابرسی هایگزارش اطالعاتی محتوی و ورشکستگی هایمدل

 نشان [20] گوف مک و آلتمن دهند.نمی نشان ورشکستگی احتمال درباره افزایشی اطالعات از مفیدی

 کرده یدهعالمت و بینیپیش را هاشرکت ورشکستگی موارد %82 در ورشکستگی خطی یهامدل ندددا

 نموده اشاره هاآن آتی فعالیت تداوم در ابهام به موارد %46 در فقط صادرشده حسابرسی هایگزارش ولی

 نتایج دادند. انجام پنل هایداده تحلیل روش به ایران، کشور در پژوهشی [13] یدریح و زاده فرج است.

 فعالیت تداوم در ابهام بند وجود احتمال و حسابرسی الزحمهحق مدیران، توانایی میزان افزایش با داد نشان

 پنل هایداده تحلیل روش به دیگری پژوهش [2] حاجیها و اکبری یابد.می کاهش حسابرسی گزارش در

 اظهارنظر و مالی ورشکستگی ریسک بین که داد نشان نتایج دادند. انجام لجستیک رگرسیون از استفاده و

 پژوهش نتایج همچنین دارد. وجود یو معنادار مستقیم ارتباط فعالیت تدوام در ابهام مورد در حسابرسی

 و گذارانسرمایه حسابرسان، میان انتظارات فاصله که داد نشان [6] یمنصور و یگانه حساس

 گزارش سودمندی مانند موضوعات از برخی در حالنیباا دارد. وجود کالن و خرد سطوح در اعتباردهندگان

 در و فعالیت تداوم فرض و مالی یهاصورت بودن تقلب از عاری ،گذاریسرمایه تصمیمات در حسابرسی

مدل بررسی با [7] همکاران و شیستا است. نشده مشاهده انتظارات فاصله خرد سطح موضوعات برخی

 بحران بینیپیش به قادر حسابداری اطالعات که نمودند گیرینتیجه ورشکستگی بینیپیش مختلف های

 بین دادند نشان لجستیک رگرسیون از استفاده با [16] همکاران و یمراد هستند. هاشرکت در مالی

 مستقیمی ارتباط شرکت، فعالیت تدوام در ابهام دلیل به حسابرسی مشروط اظهارنظر و سود مدیریت

 تداوم در ابهام جز به دالیلی به حسابرسی مشروط اظهارنظر و سود مدیریت بین حالیکه در دارد وجود

 افزوده رغمبه داد نشان [17] اکبری و مهام تحقیق نتایج است. نگردیده مشاهده معناداری ارتباط فعالیت،

 یحسابرس استاندارد در حسابرسی انجام روش و حسابرس مسئولیت خصوص در بیشتر توضیحات شدن

 تغییرات درمجموع دارد، وجود اختالف مورد این در کنندگاناستفاده و حسابرسان برداشت بین هنوز ،700

 کنندگاناستفاده و حسابرسان بین انتظار شکاف حذف به قادر موارد اغلب در 700 حسابرسی استاندارد

 افزایش در ژنتیک الگوریتم از استفاده دادند نشان پژوهشی در [11] یواسکندر نژاد فدایی است. نشده

 ورشکستگی بینیپیش برای بازار هایداده از استفاده همچنین است، مؤثر ورشکستگی بینیپیش دقت

 است. مالی هاینسبت و بازار هایداده از زمانهم استفاده یا و مالی هاینسبت از استفاده از مؤثرتر

 مالی متغیرهای که ندددا نشان لجستیک رگرسیون از استفاده با پژوهشی در [9] همکاران و شورورزی

 را آتی مالی دوره در ورشکستگی بینیپیش توانایی دو هر مستقل، حسابرس اظهارنظر و توأم صورتبه

 و یفروغ است. مالی متغیرهای به نسبت معناداری برتری دارای مستقل حسابرس اظهارنظر اما دارند
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 فعالیت تداوم حسابرسی گزارش بینیپیش دقت و حسابرس اندازه بین ارتباطی دادند نشان [12] همکاران

 ارتباط فعالیت تداوم حسابرسی گزارش صدور و شرکت اندازه بین کردند، یریگجهینت هاآن ندارد. وجود

 حسابرسی مالی مدیران ازنظر داد نشان [8] ناصح و سجادی پژوهش نتایج دارد. وجود معکوسی داریمعن

 بهبود خصوص در ولی است سودمند غیرقانونی اعمال و تخلف وقوع احتمال کاهش و کشف در مستقل

 فعالیت تداوم ارزیابی برای مبنایی ارائه و تقلب اشتباه، وقوع احتمال کاهش و کشف داخلی، کنترل سیستم

 نیست. سودمند اقتصادی بنگاه

 پژوهش یهاهیفرض
 عالئم حاوی حسابرسی گزارش که است این بر انتظار یالمللنیب و ملی حسابرسی استانداردهای اساس بر 

 در ورشکستگی خطر و آتی فعالیت تدام مشکل به اشاره و فعالیت تداوم بند صدور قالب در هشداردهنده

 تحقیقات متناقض نتایج همچنین و نظری پیشینه در شده مطرح مباحث به توجه با لکن باشد، وقوع شرف

 شود.می تعریف زیر صورتبه پژوهشی فرضیه کشورها سایر در شدهانجام

 اصلی فرضیه
 دارد. معناداری ریتأث ورشکستگی بینیپیش در حسابرسی گزارش 

 پژوهشی فرعی یهاهیفرض
 دارد. داریمعنی ریتأث ورشکستگی بینیپیش بر قبل سال حسابرسی گزارش نوع اول: فرضیه

 دارد. داریمعنی ریتأث ورشکستگی بینیپیش بر جاری سال حسابرسی گزارش نوع دوم: فرضیه

 دارد. داریمعنی ریتأث ورشکستگی بینیپیش بر قبل سال گزارش در فعالیت تداوم بند سوم: فرضیه

 داریمعنی ریتأث ورشکستگی بینیپیش بر قبل سال حسابرسی گزارش در حقوقی دعوی بند چهارم: فرضیه

  دارد.

 .پژوهش یشناسروش

 کاربردی پژوهش یک اجرا نتیجه منظر از کمی پژوهش یک (هاداده نوع) اجرا فرآیند منظر از پژوهش ینا

-قیاسی پژوهش یک اجرا منطق نظر و از همبستگی( روش )به تحلیلی پژوهش یک اجرا هدف منظر از

 .است رویدادی پس یا طولی پژوهش یک زمان بعد نظر از و استقرایی

 آماری نمونه و جامعه

 بورس سیتا س سال از تهران بهادار اوراق بورس در شدهرفتهیپذ یهاشرکت همه تحقیق این آماری جامعه

 برای سیستماتیک حذف روش از حاضر در پژوهش .است (شدهخارج یهاشرکت همه شامل) تاکنون

 طریق این از تا گردید تعیین زیر شرح به ییهاتیمحدود و شرایط لذا شد، استفاده موردنظر نمونه انتخاب

 برسند. مقایسه قابل و مطلوب حجم یک به و شده غربال جامعه یهاشرکت

 .باشندیم 1395 سال تا 1390 سال از حسابرسی گزارش دارای منتخب یهاشرکت -1

 یا 29 به هاآن مالی سال یا داده تغییر را خود مالی سال پژوهش زمانی دوره طول در که ییهاشرکت -2

 .گردیدند حذف موردنظر نمونه از شد،نمی ختم اسفند 30
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 .گردیدند حذف ،بودند رهایمتغ محاسبه برای الزم هایداده فاقد که ییهاشرکت -3

 ند.شد حذف نمونه از گذاریسرمایه و بیمه یهاشرکت مالی، یگرهاواسطه و هابانک -4

 شرکت 192 شامل تحقیق این در بررسی مورد هایشرکت تعداد فوق، یهاتیمحدود اعمال از پس 

 گرفت. قرار یموردبررس شرکت-سال 960 تعداد تیدرنها و گردید

 هاداده گردآوری روش

 هایداده .است شدهاستفاده کاوی اسناد روش از یبورس یهاشرکت هایداده و اطالعات یگردآور برای

 ازنظر و رسیدگی مستقل حسابرس توسط آنجائیکه از تهران، بورس در فعال یهاشرکت مالی یهاصورت

 برخوردارند، الزم پایایی از همچنین هاداده نیا هستند. برخوردار الزم روایی از اندشده تائید بودن منصفانه

 یهاصورت کند. استخراج موردنظر یهاشرکت برای را مشابه هایداده تواندمی پژوهشگری هر چراکه

 از مربوطه حسابرسی هایگزارش همراه به تهران بهادار اوراق بورس در شدهرفتهیپذ یهاشرکت مالی

 صورتبه نوین رهاورد افزارنرم طریق از مالی یهاصورت به مربوط و ارقام گردید دریافت کدال سایت طریق

 گرفت. قرار استفاده مورد EXCEL یهالیفا

 هاداده تحلیل روش
 و خام هایداده ابتدا (،1395 پایان تا 1391 ابتدای )از ساله 5 زمانی دوره برای هاداده تحلیل منظوربه

 از بعد گردید. نتقلم STATA افزارنرم به سپس و چیده پانل باحالت EXCEL افزارنرم در اولیه

 کردن ترایمینگ لهیوسبه پرت، مشاهدات حذف منظوربه STATA افزارنرم در هاداده واردکردن

 بودن ارزشی دو به توجه با همچنین گردیدند. حذف %5 از ترکوچک و %95 از تربزرگ پرت مشاهدات

 این در چراکه گردیده استفاده الجستیک رگرسیون رویکرد از تحقیق مدل آزمون برای وابسته، متغیر

 ندارد. دنبال به صحیحی نتایج (OLS) مربعات حداقل رگرسیون از استفاده حالت

 پژوهش مدل
 1 شماره مدل است، نشدهاستفاده یاآماده مدل تحقیق یهاهیفرض آزمون برای اینکه به عنایت با

 گردید. انتخاب اصلی مدل عنوانبه برازش نیکوئی معیارهای باالترین دادن قرار مالک با 

 (.1 شماره )مدل 

Bankr = B0+B1PARit−1 + B2ARit + B3LIit−1 + B4GCit−1 + B5LEVit−1 +
B6OPit−1 + B7SIZEit−1 +  B8ARTit−1 + B9ROEit−1 + B10MBit−1 +
B11QRit−1 + εit  

Bankr اگر 1 باارزش ارزشی دو متغیر یکTscoreA ≤  صفر. صورت این غیر در و 14−

PAR𝑖𝑡−1 صفر. صورت این غیر در باشد غیرمقبول قبل سال گزارش اگر 1 باارزش مجازی متغیر    

ARit صفر. صورت این غیر در باشد غیرمقبول یسال جار گزارش اگر 1 باارزش مجازی متغیر یک 

LIit−1 وجود قوقیح دعوی شرکت علیه قبل سال حسابرسی گزارش در اگر 1 باارزش مجازی متغیر کی 

 سال حسابرسی گزارش در اگر 1 باارزش مجازی متغیر یک GCit−1.صفر صورت این غیر در باشد داشته

 OPit−1قبل، سال مالی اهرم LEVit−1.صفر صورت نیا ریغ در باشد داشته وجود فعالیت تداوم بند قبل
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 هایحساب کل گردش ARTit−1قبل، سال در شرکت اندازه SIZEit−1قبل، سال عملیاتی سود حاشیه

 رشد شاخص MBit−1قبل، سال در سهام صاحبان حقوق بازده ROEit−1قبل، سال در دریافتنی

 .مدل خطای عامل ε قبل، سال آنی نسبت QRit−1قبل، سال عملیاتی

 تحقیق متغیرهای عملیاتی تعریف

 )ورشکستگی( وابسته متغیر
 برود، میان از شرکت سرمایه نصف حداقل وارده یهاانیز اثر بر اگر ایران تجارت قانون 141 ماده طبق

 دسترسی عدم دلیل به ایران در .بگذارد یرأ به را شرکت بقای یا انحالل موضوع است مکلف مدیره هیات

 این در لکن شود،می استفاده تجارت قانون 141 ماده معیار از معموال ورشکسته، هایشرکت به صحیح

 توسط شدهیبوم آلتمن Z مدل ،ورشکسته هایشرکت یبندطبقه برای مورداستفاده معیار پژوهش

 بود. خواهد 2 شماره مدل شرح به [15] تاتلی و کردستانی

 (2 شماره )مدل 

T−score A = 0.291 (
WC

TA
) + 2.458 (

RE

TA
) − 0.301 (

EBIT

TA
) − 0.079 (

BVE

TL
) −

0.05(
TS

TA
)  

WC/TA هاییدارا کلبه گردش در سرمایه نسبت از است عبارت. 

RE/TA هاییدارا کلبه انباشته )زیان( سود نسبت از است عبارت. 

EBIT/TA هاییدارا کلبه عملیاتی( زیان و )سود مالیات و بهره از قبل سود نسبت از است عبارت. 

BVE/TL هایبده کلبه سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش نسبت از است عبارت. 

TS/TA هاییدارا کلبه خالص فروش نسبت از است عبارت. 

 .شودیم گرفته نظر در ورشکسته شرکت باشد، T≤ -0/14 اگر باال مدل در

 مستقل متغیرهای
 گزارش نوع  ،(PAR𝑖𝑡−1) قبل سال حسابرسی گزارش نوع از عبارتند مستقل متغیرهای حاضر تحقیق در

 مربوط بند (،GCit−1) قبل سال حسابرسی گزارش در فعالیت تداوم بند (،ARit) جاری سال حسابرسی

 کدال سایت اطالعات از استفاده با متغیرها این (.LIit−1) قبل سال در شرکت برعلیه حقوقی دعوی به

 بود. خواهند یدسترسقابل

 کنترل متغیرهای
 سهام صاحبان حقوق ویژه ارزش به هایبده کل نسبت از (LEVit−1) قبل سال در شرکت مالی اهرم

 به عملیاتی )زیان( سود نسبت از (OPit−1) قبل سال در شرکت عملیاتی سود هیحاش شود.می محاسبه

 جمع طبیعی لگاریتم محاسبه از (SIZEit−1) قبل سال در شرکت اندازه شود.می محاسبه فروش جمع

 فروش درآمد نسبت از (ARTit−1) قبل سال دریافتنی هایحساب کل گردش آید.می دست به هاییدارا

 نسبت از (ROEit−1) قبل سال سهام صاحبان حقوق بازده شود.می محاسبه دریافتنی هایحساب کل به

 (MBit−1)قبل سال عملیاتی رشد شاخص شود.می محاسبه سهام صاحبان حقوق جمع به خالص سود
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 سال آنی نسبت .شودمی محاسبه سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت از

 جاری هایبدهی بر کاال موجودی و هاپرداخت پیش از غیر به جاری هایدارایی نسبت از (QRit−1)قبل

 .شودمی محاسبه

 پژوهش یهایافته تحلیل
 با و تحقیق پیشینه براساس لذا است، نشده استفاده ایآماده مدل تحقیق این هایفرضیه آزمون برای

 تعیین ضریب شامل مدل برازش نیکوئی معیارهای همچنین و لمشو -هاسمر آزمون نتایج دادن قرار مالک

 از و گردید برآورد 1 شماره جدول شرح به مختلفی هایمدل ،بینیپیش صحت درصد معیار و فادن مک

 شد. انتخاب اصلی مدل عنوانبه (3/113) راستنمایی نسبت باالترین به توجه با 5 مدل هاآن میان

 هاآن نیترمطلوب انتخاب و مختلف هایمدل اولیه برآورد :1 شماره جدول

 متغیر وابسته
 1مدل 

bankrupt 
 2مدل 

bankrupt 
 3مدل 

bankrupt 
 4مدل 

bankrupt 
 5مدل 

bankrupt 
 6مدل 

bankrupt 

ی
ل و کنترل به همراه سطح معن

ی مستق
متغیرها

ت تاثیر
ی و جه

دار
 

PAR PAR PAR PAR PAR PAR 

AR AR AR AR AR AR 

GC GC GC GC GC GC 

li li li li li li 

+LEV 

000/0 

+LEV 

000/0 

+LEV 

004/0 

+LEV 

01/0 

+LEV 

013/0 
LEV 

- OP 

000/0 

- OP 

000/0 

- OP 

000/0 

- OP 

003/0 

- OP 

002/0 

- OP 

004/0 

Size Size Size Size Size Size 

ART ART ART ART ART ART 

- ROE 

0/007 
- ROE 

- ROE 

0/000 

- ROE 

0/000 

- ROE 

0/000 

- - ROA* 
+MB 

078/0 
MB MB 

- - - - QR CR ** 

Hosmer-

Lemeshow 
476/0 759/0 650/0 865/0 285/0 824/0 

Mc Fadden 398/0 395/0 388/0 430/0 397/0 390/0 

Correctly 

Classified 
41/93 86/92 20/93 10/94 75/93 83/93 

Likelihood 

ratio 
46/42 79/41 57/41 66/42 3/113 49/38 

 هادارایی بازده نسبت *

 یجار نسبت **
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 توصیفی آمار
 اصلی مدل آزمون اساس بر است هاداده توزیع وضعیت از کلی شمائی که پژوهش توصیفی هایآماره

 میانگین درک جهت در گامی توصیفی هایآماره از آگاهی شود.می مشاهده 2 شماره جدول در منتخب،

 ترینمهم اساس همین بر متغیرهاست، توزیع وضعیت تقریبی بررسی نیز و هاآن بین ارتباط ،هاداده روند

-شرکت تفکیک )بدون کلی حالت در و ورشکسته غیر هایشرکت ورشکسته، هایشرکت تفکیک به هاآن

 است. شدهارائه 2 شماره جدول در (ورشکسته ریغ و ورشکسته های

 قیتحق یرهایمتغ یفیتوص آمار :2 شماره جدول

 کل گردش

 هایحساب

 دریافتنی

 شاخص

 رشد

 عملیاتی

 نسبت

 حاشیه

 سود

 عملیاتی

 اندازه

 شرکت

 بازده

 حقوق

 صاحبان

 سهام

 اهرم

 مالی

 نسبت

 آنی
 متغیرها

 ورشکسته غیر هایشرکت میان در

 میانگین 8567/0 7163/1 7889/30 1387/6 9000/21 3908/2 8696/4

 میانه 8324/0 3343/1 7396/28 0401/6 5060/19 1154/2 0300/3

3697/5 2187/1 3523/14 5395/0 1317/19 2419/1 3306/0 
 انحراف

 معیار

 حداکثر 7988/1 9084/6 6108/69 6825/7 3829/61 2101/6 1900/33

 حداقل 2883/0 2514/0 -9551/23 1401/5 -7368/5 5347/0 5800/0

 ورشکسته هایشرکت میان در

 میانگین 6620/0 8566/2 4562/9 0708/6 5878/4 4498/2 5549/5

 میانه 6042/0 6235/2 8715/3 9717/5 5293/3 2891/2 1750/3

4053/6 3437/1 7631/6 5636/0 3541/20 8595/1 2792/0 
 انحراف

 معیار

 حداکثر 7606/1 8904/6 9835/68 5188/7 6655/24 1762/6 7600/32

 حداقل 2909/0 3200/0 -9446/24 1543/5 -4590/5 5470/0 6000/0

 ورشکسته( و ورشکسته غیر) هاشرکت کل میان در

 میانگین 8234/0 8542/1 1059/28 1276/6 3498/19 3986/2 9894/4

 میانه 7948/0 4305/1 4792/26 0269/6 2958/16 1260/2 0500/3
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5666/5 2352/1 8321/14 5438/0 5356/20 3815/1 3304/0 
 انحراف

 معیار

 حداکثر 7988/1 9084/6 6108/69 6825/7 3829/61 2101/6 1900/33

 حداقل 2883/0 2514/0 -9446/24 1401/5 -7368/5 5347/0 5800/0

 سود حاشیه نسبت و سهام صاحبان حقوق بازده میانگین موردنظر زمانی دوره در دهدمی نشان نتایج

 است. ورشکسته غیر هایشرکت از کمتر یامالحظهقابل طوربه ورشکسته هایشرکت میان در عملیاتی

 میانگین از تربزرگ برابر 66/1 حدود ورشکسته هایشرکت میان در مالی اهرم از استفاده میانگین همچنین

 هایشرکت که است این بیانگر موضوع این است. ورشکسته ریغ هایشرکت میان در مالی اهرم از استفاده

 عالئم از یکی تواندمی خود نوبه به امر این که ،اندنموده استفاده مالی اهرم از بیشتری میزان به ورشکسته

 بعالوه باشد. باال مالی اهرم دارای هایشرکت آتی فعالیت تداوم از اطمینان عدم مورد در هشداردهنده

-شرکت از تربزرگ برابر 14/1 حدود ورشکسته هایشرکت میان در دریافتنی هایحساب گردش میانگین

 دارند کمتری نقدی درآمد هاشرکت سایر با مقایسه در ییهاشرکت چنین یعنی است، ورشکسته غیر های

 دریافتنی هایحساب بنابراین برسانند فروش به اعتباری صورتبه بیشتر را خود محصوالت هستند مجبور و

 دارند. بیشتری

 استنباطی آمار 
 برابر RHO داریمعنی سطح که شد برازش هاداده بودن تصادفی فرضشیپ با نهایی مدل ادامه در

 ترکیبی هایداده الگوی از هاداده گردید مشخص لذا است، بوده درصد 5 سطح از ترکوچک و 047/0

 الگو تصادفی یا ثابت اثرات روش بین از هاسمن آزمون نتایج اساس بر باید بنابراین نمایند،می پیروی

 با برابر و 05/0 تربزرگ هاسمن آزمون آماره داریمعنی سطح اینکه به توجه با شود. انتخاب مناسب

 تخمین نتایج دارد. ارجحیت مدل برآورد برای مناسب الگوی عنوانبه تصادفی اثرات الگوی لذا است 656/0

 هایمدل به نسبت و است پذیرش مورد %95 اطمینان سطح در مدل این است. ذکرشده 3 جدول در مدل

 است. راستنمایی نسبت مقدار بیشترین دارای پیشین مراحل
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 یتصادف اثرات کردیرو با تیالج مدل :3 شماره جدول

VIF مقدار احتمال Z 
 انحراف

 استاندارد
 متغیر ضریب

 متغیر

 مستقل

89/1  834/0  - 21/0  7087588/0  - 148830/0  PAR 

91/1  421/0  80/0  7150122/0  5747966/0  AR 

03/1  922/0  - 10/0  113911/1  - 108472/0  LI 

03/1  319/0  00/1  91142/1  90563/1  GC 

29/1  687/0  40/0  923474/0  3727067/0  QR 

32/1  027/0  21/2  1742433/0  3848236/0  LEV 

12/2  001/0  - 26/3  0231809/0  - 075470/0  ROE 

12/1  405/0  83/0  6310115/0  5257488/0  SIZE 

02/2  004/0  92/2-  0449855/0  - 131186/0  OP 

33/1  239/0  18/1  2322121/0  2731842/0  MB 

02/1  967/0  04/0  0458773/0  0019197/0  ART 

--  168/0  - 38/1  083792/4  - 634483/5  C 

 درصد 70/39ضریب تعیین مک فادن  (2825/0) 76/9لمشو )معناداری(  -آماره هاسمر

 (000/0) 30/113)معناداری( آماره نسبت راست نمایی  75/93 بینیپیشدرصد صحت 

Log linkhood = -86/187 

 حقوق بازده متغیرهای ضریب و درصد 5 سطح در (384/0) مالی اهرم متغیر ضریب دهدمی نشان نتایج

 مقادیر هستند. معنادار درصد 1 سطح در (-131/0) عملیاتی سود حاشیه و (-075/0) سهام صاحبان

 معناداری همچنین ندارند. همخطی مشکل هم با مستقل متغیرهای دهدمی نشان نیز واریانس تورم عامل

 تعیین ضریب است. معنادار کل در استفاده مورد مدل دهدمی نشان (30/113) راستنمایی نسبت آماره

 نشدن ورشکسته و شدن ورشکسته عوامل از درصد 40 حدود مستقل، متغیرهای دهدمی نشان فادن مک

 مدل مستقل متغیرهای دهدمی نشان (76/9) لمشو -هاسمر آماره ییمعنایب کنند.می تبیین یدرستبه را

 نتایج اساس بر همچنین برخوردارند. مناسبی برازش نیکوئی از وابسته متغیر مشاهدات تبیین در

 است. درصد 94 حدود مذکور مدل بینیپیش صحت درصد آمدهدستبه
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 تحقیق هایفرضیه آزمون

 اول فرعی فرضیه

 که است 834/0 و -21/0 ترتیب به قبل سال حسابرسی گزارش متغیرنوع برای Z احتمال و مقدار آماره 

 در ورشکستگی احتمال با قبل سال غیرمقبول گزارش معکوس رابطه دهندهنشان بودن یمعنیب علیرغم

 بیشتر مذبور، هایشرکت ورشکستگی از قبل سال حسابرسی گزارش نوع که معنی این به است جاری سال

 شود.می رد اول فرعی فرضیه %95 اطمینان سطح در بنابراین است. بوده مقبول نظر اظهار نوع از

 دوم فرعی فرضیه

 است 421/0 و 80/0 ترتیب به نیز جاری سال حسابرسی گزارش نوع متغیر برای Z احتمال و آماره مقدار

 گزارش نوع یعنی است وابسته متغیر و متغیر این بین مستقیم رابطه دهندهنشان بودن یمعنیب علیرغم که

 است. بوده مقبول غیر هایگزارش نوع از بیشتر ورشکستگی سال در ورشکسته هایشرکت حسابرسی

 شود.می رد نیز دوم فرعی فرضیه %95 اطمینان سطح در بنابراین

 سوم فرعی فرضیه

 319/0 و 1 قبل سال حسابرسی گزارش در فعالیت تداوم بند وجود متغیر برای Z احتمال و آماره مقدار

 معنی این به است وابسته متغیر و متغیر این بین مثبت رابطه دهندهنشان بودن یمعنیب علیرغم که است

 بیشتری فعالیت تداوم بند ورشکسته هایشرکت ورشکستگی از قبل سال حسابرسی هایگزارش در که

 %95 اطمینان سطح در آماری لحاظ به فعالیت تداوم بند وجود اما دارد، وجود هاشرکت سایر به نسبت

 گیرد.نمی قرار رشیموردپذ نیز فرعی سوم فرضیه لذا ندارد ورشکستگی بینیپیش بر یریتأث

 چهارم فرعی فرضیه

 و -10/0 قبل سال حسابرسی گزارش در حقوقی دعوی بند وجود متغیر برای Z احتمال و آماره مقدار

 به است وابسته متغیر و متغیر این بین معکوس رابطه دهندهنشان بودن یمعنیب علیرغم که است 922/0

 حقوقی دعوی بند ورشکسته هایشرکت ورشکستگی از قبل سال حسابرسی هایگزارش در که معنی این

 چهارم فرعی فرضیه %95 اطمینان سطح در لذا دارد. وجود ورشکسته غیر هایشرکت به نسبت کمتری

 شود.می رد

 %95 اطمینان سطح در و نگرفته قرار تائید مورد نیز پژوهشی اصلی فرضیه فرعی، فرضیه 4 رد با بنابراین 

 از است. اطالعاتی محتوی فاقد و ندارد ریتأث ورشکستگی بینیپیش در حسابرسی گزارش گفت توانمی

 داریمعنی مثبت رابطه %95 اطمینان سطح در ورشکستگی با مالی اهرم متغیر کنترلی، متغیرهای میان

 هستند باالتری مالی اهرم دارای هاشرکت سایر به نسبت ورشکسته هایشرکت که معنی این به دارد

 %99 اطمینان سطح در عملیاتی سود حاشیه نسبت و سهام صاحبان حقوق بازده متغیرهای همچنین

 ایجاد در هاشرکت سایر به نسبت ورشکسته هایشرکت یعنی دارند، ورشکستگی با داریمعنی منفی رابطه

 دارند. کمتری توانایی هاتیفعال سایر طریق از یا اصلی عملیات محل از سود
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 تحقیق متغیرهای ضرایب تفسیر
 بگیرد. صورت مستقیماً تواندنمی آن ضرایب تفسیر است، لگاریتمی مدلی الجیت مدل کهنیا به باتوجه

 4 شماره جدول در که متغیرهاست یاهیحاش اثر محاسبه شود،می استفاده زمینه نیدر ا که راهکاری

 احتمال یابد، افزایش واحد یک مالی اهرم اگر ،4 شماره جدول در مندرج اعداد اساس بر است. آمده

 منجر سهام، صاحبان حقوق بازده متغیر در افزایش واحد یک همچنین یابد.می افزایش %38 ورشکستگی

 سود حاشیه نسبت در واحدی یک افزایش با بعالوه گردد،می ورشکستگی احتمال در %07 کاهش به

 یابد.می کاهش %13 ورشکستگی احتمال عملیاتی
 بیضرا ریتفس :4 شماره جدول

استاندارد انحراف Z مقدار احتمال  dy/dx مستقل متغیر  

834/0  - 21/0  7087588/0  - 1488308/0  PAR 

421/0  80/0  7150122/0  5747966/0  AR 

922/0  - 10/0  113911/1  - 108472/0  LI 

319/0  00/1  91142/1  90563/1  GC 

687/0  40/0  923474/0  3727067/0  QR 

027/0  21/2  1742433/0  3848236/0  LEV 

001/0  - 26/3  0231809/0  - 0754701/0  ROE 

405/0  83/0  6310115/0  5257488/0  SIZE 

004/0  92/2-  0449855/0  - 1311865/0  OP 

239/0  18/1  2322121/0  2731842/0  MB 

967/0  04/0  0458773/0  0019197/0  ART 

 یریگجهینت و بحث

 محتوی فاقد و ندارد ریتأث ورشکستگی بینیپیش در حسابرسی گزارش ،آمدهدستبه نتایج به عنایت با

 قبل، سال حسابرسی گزارش نوع هاآن رد و فرعی هایفرضیه آزمون نتایج به توجه با است. اطالعاتی

 بینیپیش در مفیدی اطالعات انتقال باعث تواندنمی آن در موجود حقوقی دعوی و فعالیت تداوم یبندها

 سایر و ورشکسته هایشرکت بین در نیز یسال جار حسابرسی گزارش نوع حتی شود، ورشکستگی

 استانداردهای اساس بر شد اشاره قبل یهاقسمت در که گونههمان ندارد. داریمعنی تفاوت هاشرکت

 قالب در هشداردهنده عالئم حاوی حسابرسی گزارش که بود این بر انتظار المللی بین و ملی حسابرسی

 لکن باشد، وقوع شرف در ورشکستگی خطر و آتی فعالیت تدام مشکل به اشاره و فعالیت تداوم بند صدور

 ادعا این کشورها سایر در شدهانجام معتبر تحقیقات اکثر نتایج همانند شودمی مشاهده که گونههمان

 یهاتیمسئول و وظایف انجام در حسابرسان که نیست معنی این به لزوماً  نتایج این نگرفت. قرار تائید مورد
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 و عوامل از تابعی ورشکستگی چراکه ،اندنموده کوتاهی یا قصور ایران حسابرسی استانداردهای در مقرر

 پژوهش یهایافته با مطابق پژوهش این نتایج است. ینیبشیپرقابلیغ بسیار یادهیپد و پیچیده متغیرهای

 [،26] همکاران و کاری [،48] همکاران و یو ایکس [،28] همکاران و کاسریو [،27] همکاران و کارسون

 اساس بر است. [20] گوف مک و آلتمن [،41] لنوکس [،47] سابرامانیام و راجوناندان [،35] راما و گیگر

 فاقد و دارند پائینی توانایی آتی ورشکستگی بینیپیش در حسابرسی هایگزارش مذکور تحقیقات نتایج

 و ازکوردو پژوهش یهایافته با پژوهش این نتایج دیگر سوی از است. خصوص این در اطالعاتی محتوی

 تحقیقات نتایج اساس بر است، تضاد در [9] همکاران و شورورزی [،2] حاجیها و اکبری [،38] همکاران

 و مفید اطالعات ورشکستگی و مالی پریشانی خطر بینیپیش در حسابرسی هایگزارش پژوهشگران این

 این تحقیق این انجام اهداف از یکی شد ذکر مقدمه بخش در که گونههمان نمایند.می ارائه را سودمندی

 برای ،گذاریسرمایه تصمیمات اخذ در تواندمی تنهاییبه حسابرسی هایگزارش آیا دهد نشان که است

 این تواننمی آمدهدستبه نتایج به توجه با ؟ریخ ای دهد ارائه را مربوطی و مفید اطالعات گذارانسرمایه

 احتمال به که مالی بحران دارای هایشرکت شناسایی برای توانندمی گذارانسرمایه و نمود تائید را موضوع

 حقوق بازده مالی، اهرم همچون معتبری عمومی مالی اطالعات از شوندمی ورشکسته آینده در زیاد

 سازمان به آمدهدستبه نتایج به توجه با .نمایند استفاده عملیاتی سود حاشیه نسبت و سهام صاحبان

 سایر از شدید مالی بحران دارای و ورشکسته هایشرکت تفکیک با شودمی پیشنهاد بهادار اوراق و بورس

 شایعات ریتأث تحت یسادگبه تا رساند یاری اقتصادی رندگانیگمیتصم سایر و گذارانسرمایه به ها،شرکت

 هایشرکت لیست از خروج برای هاشرکت چنین عملکرد و کارایی افزایش برای الزم انگیزه و نگیرند قرار

 بردن باال برای شودمی پیشنهاد رسمی حسابداران جامعه و حسابرسی سازمان به شود. فراهم ورشکسته

 هاگزارش این دقت و صحت افزایش خصوصاً حسابرسی هایگزارش بیشتر اثربخشی و اطالعاتی محتوی

 شود. طراحی ایران سرمایه بازار محیط با متناسب کارآمدتر، یهاوهیش و ابزار آتی فعالیت تداوم ارزیابی در

 الزم اقدامات شودمی توصیه گذارانقانون به ایران در مستقل یبندرتبه مؤسسات وجود فقدان به توجه با

 توانمی بعدی یهاپژوهش در شوند. مندبهره یمؤسسات چنین خدمات از گذارانسرمایه تا آورندعمل به را

 بند صدور زمان در را است مشتری ورشکستگی احتمال با مرتبط که مواردی از غیر به دیگر، عوامل اثر

 اندازه اقتصادی، یهایوابستگ حسابرس، قضاوت مانند عواملی داد قرار ارزیابی مورد فعالیت تداوم

 حسابرسی. اظهارنظر خرید و حسابرس تغییر صنعت، در تخصص تصدی، دوره حسابرس،

 منابع فهرست

،  Stataافزارمالی و حسابداری با نرم هایپژوهشتحلیل آماری در  .(1397) .افالطونی، عباس .1
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The efficiency of investment decisions depends on the accuracy of information 

available to investors and auditing is a means to ensure that companies provide their 

information accurately. When a company faces a significant bankruptcy probability, 

one of the main duties of the auditor is to alert investors to the risk of bankruptcy. The 

purpose of this study is to investigate the information content of audit reports in 

predicting bankruptcy. For this purpose, during the period 2012 to 2016 data from 192 

companies and mixed logit regression have been used. Results showed that there is no 

significant relationship between the type of the previous year audit report and the 

paragraphs related to the going concern problems and the legal claim therein with the 

bankruptcy index this year. Therefore, it can be argued that in order to predict the 

bankruptcy, the previous year audit report and the going concern paragraphs in it, is 

lacking in information content. Among the public financial information, there is a 

negative relationship between equity returns and operating profit margin last year with 

a bankruptcy index and there is a positive and significant relationship between the 

previous year financial leverage and the bankruptcy index. 
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