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  اقالم تعهدي

  چكيده:

بسط داده و نشان داده شود كه چگونه  1به اقالم تعهدي مفاهيم مربوط شدهدر اين مقاله سعي 
ار يك قلم تعهدي تجزيه و مختلف ديگر ارتباط دارند. در ابتدا ساخت اين مفاهيم با مفاهيم

وجه نقد و  -1: نندك ردد. اقالم تعهدي داراييها و بدهيها را به دو دسته تقسيم ميتحليل مي گ
  ساير انواع داراييها و بدهيها. -2داراييها و بدهيهاي نزديك به آن و 

ي اساسي زير  توان اجزاي آن را در معادله ، ميبر اساس اين تقسيم بندي داراييها و بدهيها
  سود جامع= خالص اقالم تعهدي + سود نقدي                    گيري نمود: اندازه

مقاله با بحث در مورد اينكه چگونه خالص اقالم تعهدي به رشد فعاليتهاي عملياتي شركت 
واند حاوي اطالعات و يا ت شود و تشريح اين مطلب كه كداميك از اجزاي سود ميمرتبط مي

 راجع به كيفيت سود و نقش محافظهيابد. اين موضوع با بحث  كننده باشد، ادامه ميگمراه 
توان تشخيص مه مقاله در مورد اينكه چگونه مي در ادا .شودبندي مي كاري در حسابداري جمع

مايي شده، صحبت به صورت مغرضانه بيش نمايي يا كم نداد كه آيا اقالم تعهدي دوره احتماال 
  ابد. نهادات براي تحقيقات آتي پايان مي يمقاله با ليستي از پيش. شودمي 

  سود نقدي، جريانات نقدياقالم تعهدي، واژه هاي كليدي: 

  

  

  

  مقدمه:
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. اي افزايش يافته استسال گذشته، تحقيق در مورد اقالم تعهدي بطور قابل مالحظه 15طي 
بوجود آمدند. با آنكه اين مقاله با  2ي جونز و اسلون قالهي م اغلب مقاالت مطرح در نتيجه

ي آماري  سواالت مختلفي مواجه بود، اما اغلب مقاالت، تنها به يك موضوع يا يك جنبه
اين موضوع متغيرها را محتواي اقالم تعهدي يا محتواي جريانات نقدي در مقابل سود پرداختند. 

د. نني را به جريانات نقدي يا اقالم تعهدي تبديل كهاي مال چگونه دادهكه كشاندسمت  اين به
گيري اقالم تعهدي چندين رويكرد وجود دارد.  دهد براي اندازه بررسي مقاالت نشان مي

بعضي از آنها به تغييرات در حسابهاي ترازنامه بستگي دارند. ساير مطالعات از صورت گردش 
 از اطالعات استخراج شده از صورت سود و وجوه نقد استفاده كرده و اقالم مهم را با استفاده

جريانات  –ء ي استانداردي براي قرار دادن سه جز اي شيوهزيان، تعديل كردند. در هيچ مقاله 
ي تالشهاي انجام  رسد همه نظر ميبا يكديگر وجود ندارد و به  –نقدي، سود و اقالم تعهدي 

كي باشد كه از ماهيت اقالم تعهدي گيري اقالم تعهدي بر مبناي درك مشتر شده براي اندازه
شود، همه از يك شيوه و  گيري اقالم تعهدي بحث مي وجود دارد. وقتي در مقاالت از اندازه

كنند. نقص تمامي اين تحقيقات، نداشتن يك تجزيه و تحليل از مفهوم يا  گاه استفاده ميددي
ت شدن دستيابي به يك قلم تعهدي و كاربردهاي آن است. چنين كمبودي باعث سخساختار 

 شود.  گيري اقالم تعهدي مي ساير راههاي كاربردي يا بهتر براي اندازه

  مباني نظري: اقالم تعهدي و صورتهاي مالي

بدون ارجاع به اصول حسابداري خاصي، اقالم تعهدي در حسابداري معرفي گرديد، زيرا 
  د= بخش تعهدي + سود نقديسو   معامالت ممكن بود جزء نقدي را داشته و يا نداشته باشند:

منظور از بخش تعهدي، كل اقالم تعهدي دوره  جاي بحث ندارد.اين رابطه تعريف شده بوده و 
تواند از دو جزء باقيمانده حاصل شود. در مقاله تركيبي از رويكردها سه مقدار مي هر . است

شود، ولي گرفته مي  ه عنوان يك داده در نظررسد هميشه سود بوجود دارد. هرچند به نظر مي 
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گيري اقالم تعهدي يا سود نقدي كه مستلزم رقم ش تحقيقات تجربي نبايد در اندازه در مورد رو
به عنوان مثال ممكن است شخص سود تعهدي را به خوبي با سود است، باعث گمراهي گردد. 

كه اقالم اعداد بدست آمده از دو جزء ديگر اندازه گيري كند. بنابراين ممكن است فكر كند 
از حسابهاي ترازنامه و يا مجموعه ي صورتهاي مالي اندازه گيري شده تعهدي مستقل از بعضي 

گيري اقالم تعهدي بدون مرجع سود، ترازنامه يا جريانات نقدي است در حاليكه اندازه 
 بندي داراييها و بدهيها (ودي و سود تعهدي تنها از نظر نحوه ي طبقه سود نقامكانپذير نيست. 

كند. هم فرق دارند كه دو معيار اندازه گيري سود از آنها پشتيباني مي ارزشهايي كه دارند) با 
ا را سازي سود نقدي مستقل از حسابهاي ترازنامه مكنيم كه نظريه  در اينجا به اين نكته اشاره مي
  كند.از حسابداري باقاعده دور مي 

) سود 2آورد و (هوم سود فراهم مي ا براي هر دو مف) حسابداري مازادي ر1فرض كنيد (
اين تقسيمي و سهم سرمايه ناشي از تفاوت وجه نقد هستند. يعني دو دستور حسابداري يكسان با 

دستور شود كه اقالم تعهدي برابر با تفاوت بين دو رويدادها رفتار مي كند. اين امر باعث مي 
ه) باشد. البته اين ادعا كه اقالم هاي پايان دوره منهاي اول دورتغييرات خالص ثروت (مانده

استادانه است. براي سادگي د از تغييرات طي يك دوره ناشي مي شوند غيرتعهدي از تفاوتها بع
صفر است. اوال توجه كنيد كه سود به مازاد رابطه اشاره فرض كنيد سود تقسيمي و سهم سرمايه 

ي داراييها و بدهيها كنيد كه همه ي دفتري)، ثانيا فرض يا ارزشهادارد يعني افزايش در خالص(
  بندي شوند:، طبقه غير از دو نوع زير ،بايد در يك يا ساير حسابها

Ca هايك به وجه نقد، خالص مثبت ازمنفي = داراييهاي نقدي و نزد  

Oa .بنابراين: = ساير داراييها/ بدهيها، خالص  

         (ca(t) + oa(t))‐ (ca(t‐1) + oa(t‐1)) = t  مانسود در ز  
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  شوند:قالم تعهدي به صورت زير تعيين مي در اين صورت سود نقدي و ا

 ca(t)‐ ca(t‐1)سود نقدي= 

 t =oa(t)‐ oa(t‐1)در زمان  و اقالم تعهدي

گر تفاوت بين خالص داراييهاي غيرنقدي (خالص بدهيهاي غيرنقدي) اقالم تعهدي به عبارت دي
عهدي از داراييها/بدهيها نشات دهد كه اقالم ترا مشخص مي كند. بنابراين اين عبارت نشان مي 

عبارت باال به سود تقسيمي و سهم سرمايه توجهي  گيرد تا وجه نقد و يا نزديك به آن.مي 
دهند. يك تعديل در تعريف سود با هايي تجزيه و تحليل را تغيير نمي ندارد. اما چنين رويداد

، ي سود در باالدر معادله  ca(t) + tبا خالص سود تقسيمي در زمان  ca(t)جايگزين كردن 
را با وجودي كه اين رابطه چگونگي ارتباط عناصر مختلف با يكديگر تواند انجام شود. مي 

ز ساير داراييها و دهد ولي در مورد خصوصياتي كه داراييها و بدهيهاي نقدي را انشان مي 
ماهيت محتوايي اين دو  البته در مورد متفاوت بودن گويد.بدهيها جدا مي كند، چيزي نمي 

داراييها و بدهيهاي طبقه از داراييها و بدهيها توافق وجود دارد. به عنوان مثال در نظر بگيريد كه 
  زير باشد: يك ترازنامه متشكل از اقالم 

خالص اموال و  -4موجوديها  -3المعامله سرمايه گذاريهاي سريع  -2وجه نقد  -1
 وامهاي بانكي. -7سابهاي پرداختني ح -6هاي پرداختني هزينه  -5تجهيزات 

كمتر بنظر مي  6هستند. مورد  ca(t)جزو  7و  2، 1اغلب افراد به طور قطع موافقند كه موارد 
اي باشد كه بايد مبالغي نقديها باشد اما اگر بيان كننده ي بدهيهاي سررسيد شده  رسد كه جزو

داراييها و بدهيهاي گيرند. رار مي رداخت گردد، در اين گروه قي آنها پوجه نقد براي تسويه 
نقدي ستهالك و ساير اقالم غيربسط باال عاري از ا گيرند.قرار مي  oa(t)باقيمانده در گروه 

هد كه دي را نشان دهد. اين نكته نشان مي موجود در سود است تا روش تفسير اجزاي سود نقد
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هاي پياپي استوار است و در ترازنامه ي داراييها و بدهيها بندمفهوم اقالم تعهدي بر پايه ي طبقه 
  نقدي آن.غير نه بر روي ارزشيابي اقالم صورت سود و زيان و يافتن اجزاي

، هيچ دليل جالب گيري كنيماندازه  GAAPاين براي آنكه اقالم تعهدي را بر اساس عالوه بر 
باال نشان مي  مثالاي وجود ندارد كه چرا بايد از صورت گردش وجوه نقد استفاده كنيم. توجه 

معيارهاي مربوط به داراييها و بدهيهاي نقدي نسبت به غير دهد كه براي اغلب حسابداران 
قديها ابهام كمتري دارند. داراييها و بدهيهاي نقدي نسبتا مشخص هستند و ارزشهاي آنها در ن

اتر رفت توان يك گام فرزشهاي بازار آنهاست. بنابراين مي اغلب موارد كاربردي نزديك به ار
و بيان كرد كه داراييها و بدهيهاي نقدي آنهايي هستند كه ارزش آنها معموال با ارزشهاي 

اييها و بدهيهايي كه در گروه غيرنقدي قرار مي ي داردر مقابل همه  بازارشان مطابقت دارد.
بكار گرفته مي گيرند، ارزشهاي مبهمي دارند و اصول حسابداري و كاربردهاي آنها برايشان 

مثل جداول استهالك، روش سرمايه براي شركتهاي فرعي تلفيق نشده و حسابداري شود (
يا  نقدي نيازي نيست كه ارزشهاي آنها به ارزشهاي منصفانهراي داراييهاي غيرموجوديها). ب

شتن با ارزشهاي بازار يا منصفانه ي ارزشهاي بازارشان نزديك باشد. در حقيقت سر و كار دا
  نقد است. زشهايي كه اينها دارند، ذاتا غيرنقدي مشكل است زيرا اريهاي غيرداراييها و بده

تنها بر يك فهم و درك اساسي  oa(t)و  ca(t)در حاليكه ديدگاه تقسيم ارزشهاي دفتري به 
دهد. به عنوان ر است و چارچوب موضوع را بر پايه ي قضاوت قرار مي از حسابداري استوا

 -بگيريد. اگر اين حساب از كيفيت بااليي برخوردار باشدر نظر مثال حسابهاي دريافتني را د
 ca(t)اين حساب جزو گروه  -تنها يك تعديل ناچيز براي مطالبات الوصول نياز داشته باشد

كند كه احتمال دارد بطه با حسابهاي دريافتني بيان مي ديدگاه ديگري در را گيرد.قرار مي 
قرار مي  oa(t)طور طبيعي آن را در گروه اين امر بدريافتني مبهم باشد و خالص حسابهاي 

تسهيالت مالي دريافتني و سرمايه  مشابه چنين قضاوتي در مورد داراييهايي ماننددهد. 
ي كه به برآوردهاي گذاريهايي كه كم و بيش غيرنقدي هستند نيز وجود دارد. بدهيها نيز هنگام
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نان و تهيه كنندگان مواد و كاال كمتر تعهدات مربوط به كارك شوند مانندنقدي مربوط مي 
  رسند.به نظر مي بدهيهاي نقدي  ،مبالغي كه بيشتر ساز نيستند.مسئله 

  اقتصاد اقالم تعهدي:

راييها و بدهيهايي را كند؟ چرا داز اقالم تعهدي حسابداري حمايت مي چه اهداف اطالعاتي ا
وان انتظار داشت اقالم تعهدي به تاتا ارزشهاي مبهمي دارند؟ آيا مي كنيم كه ذشناسايي مي 

اند يا يا اينكه آنها بيشتر شبيه به سيب  سود نقدي بيفزايد بدون آنكه اطالعاتي از دست رود؟
رجاع به دو رويكرد مختلف صحبت مفاهيم حسابداري سنتي در مورد اين سواالت با ا پرتقال؟

گيري و يا بر روي اندازه شودمي كند: يا شخص بر روي ترازنامه ي پايان دوره متمركز مي 
بري هستند كه به هنگاميكه فعاليتهاي هزينه سود دوره. هر دو رويكرد بر اين ايده تكيه دارند كه 

حسابداري تعهدي كمبودهاي ذاتي در كنند،  هاي بعد كمك ميايجاد ارزش بالقوه در دوره
منطقي از داراييها (بدهيها)  ي، هر مفهومااز ديدگاه ترازنامه .كندحسابداري نقدي را برطرف مي

 تواند يك الزام براي شناسايي يك دارايي باشد.مي ابهام ارزش داراييها ن نبودكند كه بيان مي 

گذاري در عمليات بايد مخارجي انجام دهند كه ذاتا بخاطر اينكه كارايي شركتها براي سرمايه 
اما الاقل بعضي از اين  است. آنها بستگي به استراتژي تجاري دارد، تعيين ارزش آنها مشكل

بيني آتي دارند، مانند فروشهاي آتي. با اين وجود ممكن است تعيين اين مخارج منافع قابل پيش
نظر ارتباطات مشكل و مبهم باشد. اگر شخص تصوير كاملتري از شرايط اقتصادي شركت در 

د ولي چنين منافع آتي از شو بگيرد، با آنكه با اين هزينه ها به عنوان هزينه هاي دوره رفتار مي
ر كلي فروشهاي طور براي مخارجي كه به بعبارت ديگر، تعيين ارزش صفروند. دست نمي 

  كند.بعدي را افزايش مي دهند، مبناي اقتصاد را تكذيب مي 

مركز شود، سود نقدي به تنهايي به عنوان معيار گيري سود متاگر شخص مستقيما بر روي اندازه 
دهد كه داراي منافع آتي است، است. وقتي شركت مخارجي انجام مي  كنندهعملكرد، گمراه 
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را يك تعديل در قالب يك قلم تعهدي نياز است كه نشان دهد شركت اندازه و يا عملياتش 
تواند بدون پرداخت وجه نقد و يا داراييهايي كه به وجه افزايش داده است. يك شركت نمي 
شود. از آنجايي و اين امر باعث كاهش سود نقدي مي هد نقد نزديكند، عملياتش را گسترش د

(خالص NPV=0گذاري كرده است، اگر فرض اين باشد كه  كه شركت در آينده سرمايه
بد. از اين طريق يك قلم يايك روش يك به يك سود نقدي كاهش مي ، به ارزش فعلي)

شود. به بياني عنوان يك همبستگي يك به يك با رشد شركت تفسير تعهدي مي تواند به 
كه به  oa(t‐1)تقسيم بر  tبرابر است با اقالم تعهدي در زمان  oa(t)دقيقتر، افزايش درصد 

عالمت قلم تعهدي كند. ركت در فعاليتهاي عملياتي كمك مي عنوان يك معيار رشد ش
 دهد.اليتهاي عملياتي شركت را نشان مي گسترش و يا كاهش فع

  مدلارتباط رشد با اقالم تعهدي: يك 

كند قالم تعهدي است. اين مدل بيان مي كند كه مناسب ان بخش از مقاله مدلي را ارائه مي اي
  اند. اختار اقالم تعهدي دو روي يك سكه كه رشد و س

و براي سادگي موضوع فرض  را نشان دهد tي سود نقدي جاري در دوره  ce(t)فرض كنيد 
اند كه بر اساس جويان مالي ياد گرفته ده است. دانشصورت سود تقسيمي پرداخت شكنيد به 

  كند:نتظار هندسي، ارزش شركت از رابطه ي شناخته شده ي زير پيروي مي رشد مورد ا

V(t)= ce(t)(1+g)/ (r‐g)  

  كه دراين رابطه

g  4يا   04/0= نرخ رشد (بعنوان مثال% (  

r  10يا   1/0= نرخ تنزيل (بعنوان مثال% (  
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Ce(t)= ca(t) – ca(t‐1) + net dividend (t) = cash earning (t)  

Net dividend و       = سود تقسيميcash earning سود نقدي =  

اقالم تعهدي هاي مالي متفاوتند زيرا آنها در ارزشيابي به سود، حسابداران با تئوريسين
ر مقابل سودهاي نقدي آتي به عنوان وروديهاي اصلي دو سود نقدي جاري  (accr(t))دوره

هيچ  -دارند اطمينان كامل به اقالم تعهدي ،پردازي شدهمي كنند. آنها تحت شرايط ايده توجه 
گذاري شتباه دارد. حسابداران به سرمايه در حاليكه سود احتمال ا -دهدوقت اشتباهي رخ نمي 

  كنند:ارزيابي سودهاي نقدي آتي توجه مي سود براي 

V(t)= ((1+r)/r)(ce(t) + accr(t))‐ ce(t)  

انداز استفاده مي كند، منطبق سود حسابهاي پساي كه شخص براي ارزيابي ابطه با رابطه اين ر
  دهد.زش سهم با سود انباشته را نشان مي ار r/(r+1)گذاري شده با است: سودهاي سرمايه 

مالي و هم حسابداران باشد؟ بله، معادله برقرار است اگر و تواند حق هم با دانشجويان آيا مي 
  Accr(t) = g * v(t)/ (1+g)                   اقالم تعهدي برابر باشد با:تنها اگر 

از لحاظ اي نقدي مورد انتظار رقابت كند.(به عبارت ديگر، اقالم تعهدي بايد با رشد سوده
توجه كنيد كه به عنوان يك نتيجه ي تقريبا درست، شخص مي  شود.)جبري معادله اثبات مي

در  (g+1)بالعكس بدست آيد. (  g*v(t)تقريبا با  accr(t)تا در نتيجهرا برداشته  (g+1)تواند 
v(t)  ي به كار مي رود تا ارزش اول دورهv  وv(t‐1)  دهد را برآورد كنند.) عبارت نشان مي

  كه رشد بيشتر با اقالم تعهدي بيشتر و بالعكس همراه است.
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نشانه دست يافته است كه در شرايط دهد، مدل به اين گي همانگونه كه مدل باال نشان مي به ساد
شوند، بدون آنكه اطالعاتي از دست به مدل اضافه مي  accr(t)و  ce(t)پردازي شده، ده اي

  برود. 

كند نقدي سود را بدون اشتباه اندازه گيري مي  به عنوان يك كاربرد روشن مدل، حسابداري
توان شرايط . بنابراين مي  g=0يعني ، اگر و فقط اگر شركت در شرايط ثابت و استواري باشد

ثابت را شرايطي در نظر گرفت كه در آن نيازي به يك قلم تعهدي نيست. رشد صفر يعني 
و وقتي سود  oa(t) = oa(t‐1)ي اين رو اندازه دهد و از رخ نمي oa(t)هيچگونه تغييري در 

د، هيچ عالمت خواهيم دي شود، نامربوط است. همانگونه كه در بخشهاي بعداندازه گيري مي 
  تواند راهنماي مفيدي در تجزيه و تحليل كاربردي صورتهاي مالي باشد.رشدي نمي 

  اقالم تعهدي و كيفيت سود:

ا كمك كند، در حاليكه مدلسازي باال ممكن است در تاييد محتواي اقتصادي اقالم تعهدي به م
كه بدون محتواي اطالعاتي تر است. قلم تعهدي قابل مشاهده نيست و ايناما جهان واقعي پيچيده 

از آنجايي كه ارزشهاي داراييهاي باشد و يا با محتواي اطالعاتي، به شرايط بستگي دارد. 
تواند منجر به مي  GAAPكه حسابداري بر اساس  شكي نيستعملياتي ذاتا مبهم هستند، 

وجود  از دست رفتن اطالعاتمختلفي براي انحرافات و از دست رفتن اطالعات گردد. داليل 
داري شامل قواعد حسابداري پيچيده ي حسابابداري بر اساس اصول پذيرفته شده حس مثال دارد.

مديريت  وگردد » مديريت سود«در مورد اقالم تعهدي ممكن است منجر به  است.ي محض 
افراد غالبا  ،كنندگي سود به سبب اقالم تعهدي گردد. در تحقيقاتسود مي تواند منجر به گمراه 

اما اين جنبه ي  كنند كه البته موضوع مدل جونز است.اتي به اقالم تعهدي اختياري مي اعارج
ود دارند كه كم وج GAAPهاي غيرمستمري براساس رفتاري نبايد اغراق آميز گردد. هزينه 

و آتي بگذارند، به ويژه وقتي توانند اثر خيلي مهمي بر اقالم تعهدي جاري اهميت نبوده و مي 
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نبايد اقالم تعهدي گمراه  GAAPي غيرنقدي باشند. به خاطر نقايص ذاتي بالقوه  اين هزينه ها
هنگامي كه اقالم  ،گردد كه در بيشتر مقاالتگذاري شود. اين نكته باعث مي  كننده قاعده

  تعهدي محتواي نامطلوبي دارند، بار مسئوليت را بر دوش مديران قرار دهند.

يها و شود زيرا حداقل بعضي از دارايقالم تعهدي استفاده مي بداري از اقبال گفته شد كه در حسا
ي كافي با ارزشهاي نقدي يا ارزشهاي منصفانه ارتباط ندارند. اين بدهيها هستند كه به اندازه 

ان تواند در فقدكه مشكالت اقالم تعهدي مي  را ايجاد كندتصور  اينمطلب ممكن است 
چنين  اشتباه است.بدهيها رديابي شود. چنين ادعايي  ي داراييها وارزشهاي منصفانه براي همه 

كند حسابداري خوب بر اساس لي ما را در مسير اشتباه قرار مي دهد، زيرا بيان مي دالي
خاطر تاكيدي به  شود. حسابداري سنتياري بر مبناي ارزشهاي بازار پايه گذاري مي ارزشگذ

بر اساس  ند. صورت سود و زيانكادعا را رد مي اين  كه بر صورت سود و زيان دارد،
  گذاري شده است.اصول شناسايي درآمدها و سود پايه ي تاريخي و حسابداري بهاي تمام شده 

است، ميزان (و يا فقدان) محافظه كاري ترازنامه به  كنندهكه يك قلم تعهدي گمراه هنگامي
مي اي ستره گ شاملكاري ي كند. ميزان و درجه ي محافظه مهم عمل نم عاملعنوان يك 

. افزايش درجه ي گردد)مقايسه مي  t‐1با تاريخ  tكه در آن تغييري وجود دارد (تاريخ شود
كاهش آن باعث كاهش كيفيت سود مي  بخشد وكيفيت سود را بهبود مي  ،كاريمحافظه 

باعث كم نمايي  دهد كه برآورد بيش از حد سوديه و تحليل صورتهاي مالي نشان مي تجز شود.
آن را  تواناست و مي  3شود و بالعكس. دليل اين امر برگشت اقالم تعهديينده مي سود در آ

نمايي رشد گزارش شده در خالص دليل كم اهميت دانستن بيش نمايي و به دنبال آن كم 
بنابراين ي كيفيت سود است. نظر گرفت كه برعكس، منعكس كننده  داراييهاي عملياتي در

براي فهم درآمد عملياتي اقالم تعهدي دوره الزم است و  واضح است كه اوال فهم خصوصيات
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شخص بايد بر تغييرات درجه ي محافظه كاري متمركز شود و نه خود  كند و ثانياكفايت مي 
  ايست كه در زير تشريح شده است. كاري و اين نكته  ي محافظهدرجه 

يا رشد در  oa(t)‐oa(t‐1)صحيح هرگز قابل مشاهده نيست و مهمتر از همه،  oa(t)البته 
oa(t)  .ي كيفيت سود و برگشتيها را بر اين مطلب كمك مي كند كه ايده قابل مشاهده نيست
ثابت بطور  صحيح است و نرخ oa(t)فرض كنيد كه  سازي كنيم.صحيح مفهوم  oa(t)حسب 

 oa(t)را در نظر بگيريد. حال فرض كنيد  t‐1و  tي . سپس دو دوره  g>0كند، رشد مي
صحيح باشد. اين امر باعث مي شود كه بطور جزئي رشد در دوره  oa(t)ده بيشتر از گزارش ش

است. در چنين  gبيشتر از  tي ر چند كه رشد مشاهده شده در دوره باشد ه gكمتر از  t+1ي 
 gدي است. زودتر اشاره كرديم كه اگر موردي كيفيت پايين سود بخاطر برگشت اقالم تعه

رگونه اقالم تعهدي منفي بوسيله ي اقالم تعهدي مثبت دنبال مي شود هدرست برابر صفر باشد، 
عنوان اقالم بدون ان بگويد كه اقالم تعهدي بايد به تواند با اطمينو بالعكس. بنابراين شخص مي 

، وضعيتي را بيان مي كند كه بوسيله ي آن به آساني ثباتارزش اطالعاتي در نظر گرفته شود. 
را نشان دهيم كه هم اقالم تعهدي بدون ارزش اطالعاتي هستند و هم  توانيم مورد مناسبيمي 

خودي خود باعث  كاري در ترازنامه بهطور سريالي و بطور منفي تصحيح مي شوند. محافظه ب
كاري بطور پيوسته  ي محافظهگمراهي در اندازه گيري نمي شود، بلكه بيان مي كند كه گستره 

براين تمركز تنها بر رشد است. براي تشريح بيشتر فرض كنيد رود، بنادر طول دوره ها بكار مي 
كاري كند كه بعنوان شاخص فقدان محافظه گيري اندازه  ٠>ثابت kرا با  oa(t)شخص 

ش را كاه kكه در نتيجه همانگونه كه شخص  k.oa(t)به عبارت ديگر بنويسيد  سودمند است.
د كه نرخ رشد در داراييهاي عملياتي شويابد و ديده مي  كاري افزايش ميمي دهد، محافظه 

وابسته  kبه  k.oa(t) /(k.oa(t+1) – k.oa(t))ماند چون ها يكسان باقي مي kبراي تمامي 
 t+1ي براي دوره نيست. بطور كلي بدون ايجاد يك ميزان شاخص، كيفيت سود (عملياتي) 

كاري كاهش فظه درجه ي محا tبا زمان  t+1ي زمان عيف است اگر و فقط اگر در مقايسه ض
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را با يك  oa(t+1) – oa(t)اگر شخص توجه خود را از ديدگاه رشد دور كند و تفاوت  يابد.
وجود دهد. حاال يك اثر تجزيه و تحليل موضوع را تغيير مي گيري كند، اين رقم ثابت اندازه 
 كاري افزايش مي يابد، اقالم تعهدي كاهش ميهمانطور كه درجه ي محافظهخواهد داشت: 

  يابد. 

سازي گونه انحرافات اقالم تعهدي را به عنوان يك موضوع كاربردي مفهوم چ
  كنيم؟

حداقل بطور ضمني چيزي شبيه به كند كه نمايي اقالم تعهدي بيان مي ا بيشنمايي يي كمنكته 
ايست زيرا ميزان دقت حرفه تر وجود دارد. اين ادعا غيرحداقل دقيق يك قلم تعهدي دقيق يا 

تعهدي هرگز قابل مشاهده نيست و اهميتي ندارد كه چقدر زمان گذشته است. بنابراين آيا اقالم 
ارائه شده كنار بيايد؟  GAAPي ص بايد با اقالم تعهدي كه بوسيله بپذيريم كه شخ ناگزيربايد 

تجزيه و تحليل كاربردي صورتهاي مالي هميشه بايد به به نظر من جواب اين سوال منفي است. 
در طول زماني كه اقالم تعهدي بيش نمايي شده انحرافات اقالم تعهدي مربوط باشد زيرا 

توانيم بگوييم كه بخاطر اقالم تعهدي زمان حال و موضوع بالعكس مي شود. بنابراين مي 
كه در  سودي استص ضعيفي از ي جاري شاخاتي)گزارش شده براي دوره گذشته سود (عملي

  آينده گزارش خواهد شد. 

 GAAPي آتي در هر قلم تعهدي بر مبناي زان انحراف ويا برگشتيهاي بالقوه بنابراين چگونه مي
كند تا بيشترين ارتباط رشد و اقالم اي پاسخ به اين سوال، شخص سعي مي بررا ارزيابي كنيم؟ 

ورد يك قلم تعهدي رقابتي نشان مي راهي را براي برآتعهدي را ايجاد نمايد. دو گام جداگانه 
كند و سپس اقالم الص داراييهاي شركت را برآورد مي دهد. در ابتدا شخص ارزش جاري خ

بر اين برآورد  est – oa(t)اجازه دهيد كه  كند.را برآورد مي  oa(t)تعهدي حسابداري 
كند. برآورد برآورد مي  oa(t)داللت كند. ثانيا شخص رشد جاري را مستقل از رشد جاري 
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ممكن  oa(t) – oa(t‐1)مستقل ضروري است زيرا فرض بر اينست كه اقالم تعهدي واقعي 
بطور مستقل بر رشد برآوردي عمليات  Γي صحيح متفاوت باشد. فرض كنيد است از اندازه 

آنكه بدست مي دهد كه با » مناسب«قلم تعهدي داللت كند. حاصل دو اصطالح يك برآورد از 
كند. صريحتر آنكه اين دو گام باعث حدس دوم بدست آمده، رقابت مي  GAAPي بوسيله 

تحت مفروضات قرار داده شده مي شود كه اين قلم تعهدي مي تواند  GAAPقلم تعهدي 
 GAAPكننده باشد: عالمت و تفاوت بين قلم تعهدي برآورد شده در مقابل قلم تعهدي گمراه 

  شود.مي » كيفيت سود«در مورد گيري ي يا نتيجهايجاد انحراف قلم تعهد

با استفاده از ارزش  را est – oa(t)در گام اول، ممكن است طبيعي به نظر برسد كه اصطالح 
در كاري با محافظه  تعديل شده، برآورد كنيم. اما اين رويكرد caكنوني بازار شركت كه براي 

. در چنين شرايطي قلم يطرفانه استگردد كه حسابداري ب كه ضرورتا فرض مي تضاد است
قابل مقايسه نخواهد بود زيرا  GAAPتعهدي برآورد شده مستقيما با قلم تعهدي بر مبناي 

GAAP  دل ارزش تواند بر عليه مشامل محافظه كاري در ترازنامه مي باشد. بعالوه، شخص مي
اين  .شودمي  منطقي فرضگذاري (در يك بازار سهام كارا) بازار بحث كند زيرا قيمت 

استفاده  est – oa(t)كند كه بهتر است از حسابداري بر مبناي برآورد موضوعات بيان مي 
 oa(t‐1)و  oa(t)يا تركيباتي از  GAAPبر مبناي  oa(t)داوطلبان واضح، خالص كنيم. 

 GAAPيا مشكالت ذاتي در خود  GAAPي كاربردهاي غلط هستند. البته اين اعداد  بواسطه 
كند و تنها با  ي مهمتري را ارائه مياين رويكرد بطور واقعي نتيجه  .ند اشتباه باشندتوانمي 

يعني  oaنسبت به يك برآورد مستقل از رشد در  oa(t)تمركز بر اينكه آيا رشد واقعي در 
  دهد.مخاطب قرار مي  موضوع كيفيت سود راخيلي بيشتر يا كمتر است، Γهمان  

بعنوان يك داوطلب طبيعي  هاي فروشور؟در اينجا رشد درآمدچطΓدر مورد گام دوم، برآورد 
رود كه بطور منطقي از لحاظ مفهوم شبيه به مدل جونز در مورد اقالم تعهدي غير بكار مي 
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رشد سود گيرد. نشات مي  صورتهاي مالي اختياري است كه در عوض از تجزيه و تحليل سنتي
ز كيفيت پاييني برخوردار است. بعبارتي ديگر، عملياتي اگر ناشي از افزايش رشد فروش باشد، ا

كه هر يك بهبود در حاشيه سود شركت به همان خوبي رشد فروش شركت نيست، هر چند 
  شوند.دوي آنها باعث بهبود سود مي 

 GAAPرقيب  قلم تعهدي تواند، شخص مي Γبا استفاده از رشد فروش بعنوان يك برآورد از 
  را برآورد نمايد: 

Est – oa(t)  رشد فروش در زمان *t  =accr(t)  

و يا  oa(t‐1)و يا   t  /(oa(t)+ رشد فروش در زمان 1يا ( est – oa(t)كه در اين رابطه 
  ميانگين موزوني از هر دو است. 

حاشيه سود / قيمت پايين تغيير  شركتي كه استراتژي بازار خود را از حاشيه سود / قيمت باال به
يش يابد. بنابراين گذاريهايش افزاايش مي دهد بدون اينكه سرمايه مي دهد، فروش خود را افز

   .گيري رشد از طريق درآمدهاي فروش مطلوب نيستديدگاه اندازه 

د، گردد عملياتي شركت برمي به رشΓروشهاي جايگزين رشد فروش چيست؟ از آنجايي كه 
. اين رويكرد به رشد در نظر بگيرداي را بعنوان يك ممكن است شخص رشد مخارج سرمايه 

ي گذشته نظر كامال كاربردي مي رسد تا جاييكه شخص مي تواند فرض كند كه در دوره 
رض اي نسبت به فروش نرمال بوده است. اما ممكن است اعتباربخشي به اين فمخارج سرمايه

قبل تقريبا كم باشد كه در چنين مواردي رشد اي در سال كمي مشكل باشد و مخارج سرمايه 
براي انجام اين موضوع ممكن است شخص  زده شده به سمت باال منحرف خواهد بود. تخمين
ي جاري) نسبت به ي رشد را با نگاه به مخارج سرمايه اي (خالص، در دوره گيراندازه 

 اي گذشته و هزينه استهالك اتفاق افتاده در نظر بگيرد. بطور كلي ميانگينهاي مخارج سرمايه
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گيري قلم تعهدي بهتر و مناسبتر از طريق يك ر تالش براي اندازه د تواندهاي استهالك مي 
  سنجش رشد زيربنايي در عمليات شركت، بكار رود.

كنند: مي هايي كه بطور تجربي اقالم تعهدي را ارزيابي بحث در مورد روش
  رويكردهاي مبتني بر قيمت سهام.

 د بودن اقالم تعهدي ارائه كردهمقاالت حسابداري احتماالتي را به عنوان روشهاي ارزيابي مفي
رد اينست كه آيا تواند در نظر بگياسلون، اولين احتمالي كه شخص مي  ياند. سواي مقاله 
درآمد (پول) دهد كه در بازار سهام به ما اجازه مي  GAAPاقالم تعهدي  گيريمعيارهاي اندازه 

ز اقالم تعهدي نيز انجام ا GAAPتواند اين كار را با برآوردهاي غير كسب كنيم؟ ( شخص مي 
بر مبناي اقالم تعهدي را استراتژيهاي پرتفو  (back‐testing)آزمون -دهد.) اين معيار پس

تواند نسبتهاي اقالم تعهدي به قيمت را محاسبه كند و بيان مي كند. به عنوان مثال شخص مي 
را كه از اين  پرتفونسبتهاي سود نقدي به قيمت را ثابت نگه دارد و سپس بازده استراتژيهاي 

مقابل كنند را ارزيابي كرده و در مورد انتخاب وضعيتهاي بلند مدت در برنامه استفاده مي 
ون بيان مي كند، كه نتايج تجربي اسل گيري نمايد. همانگونهوضعيتهاي كوتاه مدت، تصميم 

در ت هاي بيشتري در دسترس باشد. اگر اين مطلب صحيح باشد، اين وضعيممكن است بازده 
 رسد تاجايياز ديدگاه آكادمي تر، اين رويكرد مشكوك به نظر مي  ي زيادي دارد.عمل بهره 

ي ظريفي ازار كاراست، اجرا شده است. نكته كه فرضياتي در جهت مخالف آن مبني بر اينكه ب
كننده باشند بستگي دارد كه اقالم تعهدي گمراه وجود دارد. احتمال ايجاد بازده بيشتر به اين 

اما براي اينكه بطوريكه بازار بطور بالقوه فريب بخورد و به اين ترتيب قيمتها ناكارا شوند. 
بگوييم يك قلم تعهدي بخاطر تفسير بد ديگران مفيد است، با اينكه بگوييم آيا قلم تعهدي در 

است حاوي اطالعات » دقيق«كه مفروضاتش همجنسي (تشابه) و عقايد  ،تر آنشكل سنتي 
بيني بازده براي ي نيست كه به استراتژيهاي سرمايه گذاري و پيش نياز ندارد.اطي ارتباست، 
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 GAAPارزيابي مطلوبيت نقش اقالم تعهدي تكيه كنيم و بسنجيم كه آيا از اقالم تعهدي 
وجود دارد كه مي تواند » مربوط بودن –ارزش «استفاده كنيم يا نه. مقاالت زيادي در مورد 

ويژه محققين حسابداري بطور قراردادي بيشتر از رگرسيون مقطعي به راهنماي تحقيق باشد. 
با كنند. بودن سود و اجزاي آن استفاده مي  بازده براي آزمون ارزش و مربوط –سود 

را با دو متغير سود نقدي و  r(t)ي بازار بازده ساالنه تواند بكارگيري چنين روشي شخص مي 
) رگرسيون مقطعي GAAPي رقابتي، قلم تعهدي ه د قلم تعهدي (يا بعنوان يك گزينبرآور

د و يا از آن بيشتر سپس اگر ضرايب تاثير تخمين زده شده به سطح آماري معناداري برسبگيرد. 
يب تاثير ضروري است زيرا تواند بگويد كه موفق شده است. بيشتر بودن ضراباشد، شخص مي 

داقل داراي ارزش يك دالر در بازار دهد يك دالر از وجه نقد و يك دالر از سود حنشان مي 
ر مستقل تقريبا يكسان باشد نتيجه هستند. عالوه بر آن اگر ضرايب تاثير تخميني براي هر دو متغي

اند، ء سود با يكديگر تركيب شده شود و به اين معناست كه دو جزي بهتري هم حاصل مي 
لم تعهدي بر مبناي يك تواند يك قهمچنين شخص مي  .بدون آنكه اطالعاتي از دست برود

رقابت كند، بسازد و در نظر بگيرد. در چنين رگرسيوني  GAAPمدل كه با قلم تعهدي بر مبناي 
تواند فرض كند مي دو متغير مستقل مربوطه سود نقدي و قلم تعهدي مدل خواهد بود و شخص 

ي اقالم  يا رگرسيون با سود نقدي بعالوه GAAPمربوطه بيش از آن است كه با سود  2Rكه 
بدست آمده است. اگر نتيجه نشان دهد كه  رگرسيون چند متغيرهدر  GAAPتعهدي بر مبناي 

است، هنوز رقابتي ديگر  GAAPمدل قلم تعهدي حاوي اطالعات بيشتري نسبت به قلم تعهدي 
وجود دارد كه اين دو متغير  GAAPقلم تعهدي و اقالم تعهدي بين مدل مبتني بر ساختار 

ها را قرار مي دهد تا بازده  چند متغيرها سود نقدي تركيب كرده و در رگرسيون تعهدي را ب
كند كه كداميك از دو قلم تعهدي رقيب سهم بيشتري ريح نمايد. آنگاه شخص ارزيابي مي تش

ها را در بازده  GAAPآيا احتمال دارد كه اقالم تعهدي مدل بهتر از اقالم تعهدي  دارند. 2Rدر 
نمايند؟ جواب دادن به اين سوال مشكل است، بويژه بخاطر اينكه نكاتي نيز  رگرسيونها تشريح
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مدل تخميني قلم تعهدي را اندازه  در جزئيات وجود دارد مانند اينكه چگونه سود نقدي و يا
ارات و نقش همچنين موضوعات خاص ديگري نيز وجود دارند مانند نقش انتظگيري كنيم. 

گر. اما بطور قطع دنبال كردن چنين مفروضاتي باارزش خواهد ي اخاللساير متغيرهاي بالقوه 
بخاطر احتمال ناكارا بودن بازار سهام نااميد كننده باشد چطور؟  2Rدر مورد احتمال اينكه  بود.

 –سود  –ديگر به رگرسيون بازده سادگي يك متغير تواند به  شخص مي براي حل اين مشكل،
. اين متغير اضافي اختالالت  r(t+1)ي بعد بازار در دوره  ه كند، يعني بازدهاقالم تعهدي اضاف

بين خواهد  شود را ازهر گونه ناكارايي بازار ايجاد مي  يبازده كه بواسطه  –در رگرسيون سود 
  ند.آتي را روشن مي كهاي برد زيرا احتمال بازده 

كند: ورد روشهايي كه اقالم تعهدي را به طور تجربي ارزيابي مي بحث در م
  دون ارجاع به قيمتهاي سهام يا بازده.ب

تواند بدون ارجاع به قيمتهاي بازار يا بازده گران اين مشكل را كه چگونه شخص مي اسلون و دي
ه نحو مناسب سرمايه گذاران را آگاه مي ب GAAPبطور تجربي آزمون كند كه آيا اقالم تعهدي 

به وارونه عمل  GAAPاقالم تعهدي  كند كه به علت تمايلسازد، در نظر گرفتند. وي بيان مي 
كند، جداسازي اقالم هنگامي كه شخص سودهاي آتي را پيش بيني مي  كردن، الزم است

تعهدي و جريانات نقدي انجام شود. بويژه بخاطر اينكه اقالم تعهدي از لحاظ مفروضاتي دقت 
بايد وزن كمتري بيني اقالم تعهدي ه جريانات نقدي دارند، در معادله ي پيش كمتري نسبت ب

در تجزيه و تحليل مالي اعمال مي  اين ايده كششي د.ندر مقايسه با وزن سود نقدي داشته باش
انند اطالعات توعهدي به سود نقدي اضافه شوند، مي كند كه اگر اقالم تكند زيرا بيان مي 

ي كافي ازه ته باشد كه اين مجموعه به انداي داشته باشند. شخص بايد در نظر داشگمراه كننده 
ي مقطعي نياز به تعديل متغيرها دارد و بايد نسبت ت و قابل فهم نيست زيرا يك مجموعه درس

 بينيبراي پيش به اندازه تعديل شوند. اسلون از جمع داراييها براي تعديل متغيرها استفاده كرد. 
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 بيني تغييرات حاشيه سود (عملياتي) شركت برمشكالت عملي ممكن است شخص از پيش 
ست، زيرا تجزيه و تحليل باعث پيش بيني ي جالبي ااستفاده كند. اين تجربه  GAAPاساس 

ده با يك حاشيه سود (عملياتي) مي بيني رشد فروش تركيب شسود عملياتي از طريق پيش 
دهد. اگر مشخص شود كيفيت سود جاري را مخاطب قرار مي  اما اين ايده نيز موضوعشود. 

 شود.يه سود كمتري نيز براي آينده پيش بيني مي است، آنگاه حاشكيفيت سود جاري پايين 
برو هستيم، حاشيه سود عملياتي مي تواند به ي كيفيت سود روبنابراين از آنجايي كه با مسئله 

  ي مفيد بكار رود. عنوان يك متغير وابسته 

  صورت تجربي:به (reversals)ارزيابي برگشتيها

است: حاشيه نقد (سود نقدي بوسيله ي فروش هم مقياس ه حاشيه سود از دو بخش تشكيل شد
شده) و حاشيه اي كه بواسطه ي جزء تعهدي ايجاد مي شود. اين مشاهده ي ساده بيان مي كند 

لي منفي دارد؟ يعني ي سرياجزء تعهدي رابطه  تواند ارزيابي نمايد كه آياكه شخص مي 
پيشامد احتمالي  nبا  nيا يك تواند از يك مدل خطي برعكس عمل مي كند. (شخص مي 

د.) اين تجزيه و تحليل به اندازه ي كافي منطقي استفاده كند تا اين فرض تجربي را ارزيابي كن
رسد. نظر نمي  بخش بهايت ي مقطعي رضسد ولي با اين وجود در يك مجموعه ربه نظر مي 

داشته باشد تا با علت اينست كه براي رشد شركت، شخص بايد انتظار اقالم تعهدي مثبت را 
اقالم تعهدي پايين بايد با اقالم تقريبا  در شركتهاي رشد نيافتهاقالم تعهدي مثبت دنبال شود. 

ك توانيم بگوييم كه محتواي برگشتيها در حاشيه تعهدي يفا مي صر تعهدي پايين دنبال شود.
تفاوت در تجزيه و پوشاند زيرا هيچ تعديلي براي روندهاي ممدل تجزيه و تحليل مقطعي را نمي 

عبارت ديگر، نگاه كردن به اقالم تعهدي در طي دو سال متوالي به تحليل مقطعي وجود ندارد.
و قدرت  بگويد تواند به ما چيز زيادي در مورد برگشتيهابراي تعداد زيادي از شركتها نمي

ا را تجزيه و ي مقطعي برگشتيهاگر بخواهيم در يك مجموعه آماري از بين رفته است. بنابراين 
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قلم تعهدي شركت در «جواب: ما نياز به يك مدل داريم كه بگويد  تحليل كنيم، چه بايد كرد؟
  كند.يه مي بنابراين براي اجراي تحليل آماري شخص به مشاهدات تك» هر دوره چه بايد باشد.

  tقلم تعهدي مدل / فروش در زمان  –t/ فروش در زمان  GAAPقلم تعهدي بر مبناي 

  t *oa(t‐1)= رشد فروش در زمان  tخش قبل ديديد كه  قلم تعهدي مدل در زمان در ب

 GAAPبا اين روش نگرش به مشكل، بر اساس مفروضات مختلف جهت برگشت قلم تعهدي 
 تواند با عالمت قلم تعهدي واقعي منهاي قلم تعهدي مدل ارزيابي شود؛ اضافات با كسوراتمي 

ي براي آزمون برگشتيها در حاال شخص چارچوبشوند. ي و بالعكس (بطور متوسط) دنبال م
ي اجبار به نگهداشتن يك فرض در چگونگي تصحيح قلم مجموعه ي مقطعي دارد ولي هزينه 

تر باشد به سادگي به رشد در شايد سرراست رويكرد ديگر كه گيري شود.  تعهدي بايد اندازه
oa(t)  بر اساسGAAP كند. نوان  يك الگو استفاده مي نگاه مي كند و از رشد فروش به ع

  يابد به: تحليل آماري واحد مشاهده كاهش مي بنابراين براي مقاصد 

(oa(t) – oa(t‐1)) / oa(t‐1) – ( sales(t) – sales(t‐1)) / sales(t‐1)  

نفي كند كه اين مشاهدات يك همبستگي سري مي از مفروضات برگشتيها بيان مي اكنون يك
-50ي ارزشهاي مثبت با يك احتمال بيشتر از باعث مي شود كه بوسيله  دارند: ارزشهاي منفي

 nتواند براي هر دو سال نزديك به هم در يك جدول احتماالت اين آزمون مي  دنبال شود. 50
اين شيوه ي نگرش به عنوان يك همبستگي ساده بكار رود. ، به اي ديگريا به گونه  nدر 

برگرديم: تغيير در  صورتهاي مالي خيلي سنتيتحليل  تجزيه وگردد به برگشتيها باعث مي 
تواند در كه شاخصي از كيفيت سود ارائه مي كرد؛ كه مي  گردش داراييهاي يك شركت

ايجاد كند. البته مسائل ديگري نيز وجود دارد  oaمقايسه با رشد فروش، نوسان بيشتري در رشد 
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ين فرض كه دو معيار رشد بايد بطور بايد جلوتر از رشد فروش باشد؛ ا oaكه رشد تا جايي
  همزمان حركت كنند ممكن است خيلي مشكل باشد.

منعكس  GAAPبيني در اقالم تعهدي رفت كه برگشتيهاي مهم و قابل پيش آيا بايد نتيجه گ
در مورد مديريت سود من  ي مديريت سود و يا استانداردهاي حسابداري ضعيف است؟كننده 

ر اغلب كنم شايد دستانداردهاي ضعيف حسابداري فكر مي د اكنم نه ولي در مورفكر مي 
مستمر (يا به زباني ست تاييد گردد، احتمال اقالم غيراي كه نياز اموارد پاسخ بله باشد. نكته 

توانند هم در اقالم تعهدي و هم در سود نقدي، در هر الم مي ديگر اقالم خاص) است. اين اق
فرض كنيم آنها در اقالم تعهدي بيشتر از خوبي وجود دارد كه دو، وجود داشته باشند. اما داليل 

دهنگام و مخارج سود نقدي وجود دارند. اگر چنين چيزي حقيقتا درست باشد، بخاطر ثبت زو
نتايج تجربي در مستمر اثر مهم و احتماال م اقالم غيرگردد كه فرض كنيبازسازي، باعث مي 

 GAAPقالم خاص، از آنجايي كه عموما منطبق با ي برگشتي دارند. اما اطرفداري از نتيجه 
تنها اگر شخص به موضوع گذشته كه اصول  كنند.، لزوما مديريت سود را منعكس نمي هستند

ي آنها منعكس كننده  حسابداري در مورد اقالم خاص خيلي نرم و ماليم است، توجه كند
مطابق با حسابداري ص شود كه اگر شخهستند. مطلب متفاوتي گفته مي » بد«حسابداري 

بايد فضاهاي كافي كند، فعاليتهاي عملياتي را محاسبه مي  كند، هنگامي كهدرست عمل مي 
مستمر قرار دهد سپس داليلي وجود دارد كه انتظار داشته باشيم كه خالص اقالم براي اقالم غير

  تعهدي دوره برگشت شوند.

  كاربردهايي براي تحقيقات آتي: 

توانند براي تحقيق در مورد مي  شود كهمي ي قبلي، مواردي بيان ته شده مباحث گف با توجه به
  اقالم تعهدي مفيد بوده و بدون نگراني از موضوعات خاص راهنماي تحقيق باشند.
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طور كلي هنگامي كه با اقالم تعهدي سر و كار داريم، چارچوب به اينكه *تحقيق در مورد 
دي اجزاي اصلي نيستند، كداميك نقش بيشتري اگر سود جامع و سود نقشناخته شده چيست؟ 

  دارند؟

تحقيق در  مقياس شوند.تعهدي و يا سود نقدي تعديل يا هم *در مواردي نياز است كه اقالم 
براي اين كار مناسبتر  (كل داراييها، فروش، حاشيه سود عملياتي و...)مورد اينكه چه مبنايي

   تواند مفيد باشد. مياست 

هستند، » كيفيت سود«و » رگشتيهاب«مانند موضوعات » بد«مورد اقالم تعهدي *تحقيقاتي كه در 
گيري نمود بطوريكه محتواي توان يك قلم تعهدي را اندازه  توانند با بيان اينكه چگونه ميمي 

  اطالعاتي آن بيشتر شود، به خواننده كمك كنند. 

گيري رشد ي مرتبط با اندازه يري اقالم تعهدگدر اندازه تواند با بيان اينكه *يك محقق مي 
شود، به خواننده تنهايي، به كدام ديدگاه اشاره مي فعاليتهاي عملياتي و فعاليتهاي عملياتي به 

  كمك كند.

  گيري:نتيجه

شوند كه در مورد آنها يك تفكر منفي داشته باشيم و در  اغلب مباحث اقالم تعهدي باعث مي
نزديك به وجه نقد تقريبا با شكست مواجه شويم.  عنوانبيان خطرات تفسير اقالم تعهدي به 

كننده توانندگمراه  كنند كه اقالم تعهدي ميابداران دانشگاهي عموما تاييد مي حس هرچند
جريانات نقدي آتي و سود ارائه عنوان شاخصهاي ه باشند، اما اقالم تعهدي اطالعات مفيدي را ب

  نقدي جاري است. كنند كه اين اطالعات فراتر از اطالعات سود مي 

تقسيم سود به اجزاي آن يعني سود نقدي و جزء تعهدي در تجزيه و تحليل مالي مفيد است. 
تواند ديدگاه سومي را مجسم سازد، اره كنيم كه الاقل در اصول شخص مي خوب است اش
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 قالم تعهدي بهآلي، ابعبارت ديگر در چنين شرايط ايده  يعني اقالم تعهدي كه برگشتي ندارند.
شوند بدون آنكه اطالعات از دست بروند. چگونگي اجراسازي چنين سود نقدي اضافه مي 

برخي از نكاتي كه در اين مقاله به آنها حسابداري يك سوال باز است. هرچند كه اميدوارم 
اشاره شده راهي را در مورد چگونگي انجام آن ارائه كند. چنين چيزي اگر در بهترين وضعش 

آورد: چه اقدامي بايد انجام شود تا مطمئن شويم بداري را به تپش در مي ند قلب حساكار ك
-رسد، بلكه بهاين سوال نه تنها جالب به نظر مي به اجزايش تقسيم شود؟  سود كهنيازي نيست 

عنوان موضوعي كه با كيفيت سود سروكار دارد، ئوري حسابداري و به عنوان يك موضوع ت
تواند حتي احتمال سوم در مورد اقالم تعهدي، شخص مي گاه مطرح است. براي تاييد اين ديد

تواند در بعضي از شرايط شخص مي سازي شده است. را در نظر بگيرد كه نسبتا فرضيه  چهارمي
تر را يك دالر يك قلم تعهدي با ارزش بحث كند كه سود بايد به دو جزء آن تقسيم شود، زي

كارانه و رشد جموعه هايي با حسابداري محافظه نقدي است. اين احتمال در م از يك دالر سود
  در داراييهاي عملياتي مورد انتظار وجود دارد.

  منبع:

Ohlson,  James(2014),”Accruals:  An  overview”,  China  Journal  of 
Accounting Research, pages 65‐80. 

  پي نوشتها:

                                                            
1 ‐ accruals 
2 ‐ Jones (1991) & Sloan (1996) 
3 - reversal in accruals 
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Translator: Somayeh Pourhossein, Islamic Azad University of 
Mobarakeh 

The paper provides a broad discussion of the topic “accruals”. The 
paper tries to develop concepts and show how theses forge tight 
links across a variety of themes. Thus assets/liabilities split into (i) 
cash and approximate cash, assets/liabilities and (ii) all other kinds 
of assets/liabilities. Given this, one can measure the components in 
the foundation equation: cash earnings + net accrual = 
comprehensive earnings. The paper then proceeds to discuss how 
the net accrual relates to growth in a firm’s operating activities and 
investigate that it can be informative or misleading. This topic in 
turn integrates with the issue of a firm’s quality of earnings and the 
role of accounting conservatism. The paper assess whether or not a 
period’s accrual is likely to be biased upwards or downwards. It 
ends with a list of suggestions for future researches.    

Keywords: accruals, cash earning, cash flows. 

 


