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چکیده

توانـد منـافع   مـی به عنوان یک قلم تأثیرگذار بر حقوق صاحبان سهام، تعدیالت سنواتی 
در گذاران را تحت تأثیر قرار دهد، به ویژه اگر این تعدیالت قابـل توجـه باشـد.    سرمایه

تا1386هاي شرکت بورسی طی دوره زمانی سال115هاي با استفاده از دادهاین تحقیق 
،سـود کیفیـت تعدیالت سنواتی با رابطه، ، ضمن بررسی مقدار این تعدیالت1391سال

تعـدیالت  قـرار گرفتـه اسـت.    بررسیمورد ها و  بازده داراییعملکردوضعیت اهرمی، 
رابطه احتمالی بین کیفیـت سـود و   سنواتی زیاد به معناي سود با کیفیت پایین است، لذا

وجـود رابطـه   بر اسـاس نتـایج تحقیـق،    .گرفتتعدیالت سود ساالنه مورد بررسی قرار 
ی و رابطه مثبت و معنـادار بـین   منفی و معنادار بین نسبت کیفیت سود و تعدیالت سنوات

در عین حال ارتباط وضـعیت اهرمـی و   و تعدیالت سنواتی تأیید شد. نقدینگی وضعیت
عملکرد شرکت با تعدیالت سنواتی مورد تأیید قرار نگرفت.
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وضعیت اهرمی، قدرت خلق نقدینگی،  ، سود، کیفیتتعدیالت سنواتیواژگان کلیدي:
.عملکرد
مقدمه

کـه در  اسـت تعدیالت سـنواتی  دارد،تأثیرعملکرد واحد تجاري یکی از اقالمی که بر 
تعدیالت دهد.را به خود اختصاص میینسبت باالیبه م قر،از واحدهاي تجاريبرخی

، در عین شودثروتنا به جاي تواند باعث تضییع حقوق سهامداران و انتقالسنواتی می
از طرفی کیفیت سـود کـه   گیرد.کنندگان اطالعات قرار میکمتر مورد توجه استفادهحال 

هاي اقتصـادي اسـت، بـا    بیان صادقانه سود بدست آمده از عملیات یک دوره مالی بنگاه
امـروزه حفـظ منـافع عمـومی، رعایـت      گیرد.افزایش تعدیالت سنواتی در ابهام قرار می

اي هـ بـه ایفـاي مسـئولیت   ها حقوق سهامداران، ارتقاي شفافیت اطالعات و الزام شرکت
است که بیش از گذشته، توسط مراجع مختلـف نظـارتی و   اهدافیترین اجتماعی از مهم

سود خالص، از طرفـی  بهت تعدیالت سنواتی نسب.اجرایی مورد توجه قرار گرفته است
ه در صـورت سـود و زیـان دوره گذشـته    قبل اسـت کـ  دوره ی از عملکرد یا نتایجمیزان

آن از و چنـد و چـون   کنندگان از میـزان  آگاهی استفادهکهدر حالی،نشده استگزارش 
بـین کیفـت   رابطـه  شده اسـت ر این تحقیق سعی د.استبودهبرخوردار یاهمیت باالی

نسـبت بـدهی   .مورد بررسی قرار گیـرد سود خالصهسود با نسبت تعدیالت سنواتی ب
هـا  نسبت بازده دارایی،)به عنوان معیار وضعیت اهرمی(حقوق صاحبان سهامجاري به 

به (هاي جاريبدهیهنسبت جریان نقد عملیاتی ب،)آوريسودمعیار وضعیتبه عنوان (
.انداستفاده شدهبه عنوان متغیرهاي کنترلی نیز )نقدینگیعنوان معیار وضعیت 

اهمیت موضوع
-سـرمایه تواند موجـب خسـارت   کننده میارائه اطالعات خالف واقع یا اطالعات گمراه

هـا،  گذاران را مخدوش کند. در ایـن بـین مـدیران شـرکت    و اعتماد سرمایهشودگذاران 
گـذاران را  حسابداران و حسابرسان مسئولیت اصلی ارائه اطالعـات صـحیح بـه سـرمایه    

دارند. در مواد قانونی مختلفی در قانون اوراق بهادار جمهوري اسـالمی ایـران مصـوب    
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هـاي  و در فصل ششم ایـن قـانون ضـمانت   ره شده استبه این موضوع اشا1384سال 
اوراق بهادار "ناشر"این قانون: {42ماده . بر اساس اجرایی نیز در نظر گرفته شده است

هاي مالی را طبـق مقـررات قـانونی، اسـتانداردهاي حسـابداري و      موظف است صورت
ابـالغ  "سـازمان "هاي اجرایی که توسـط  ها و دستورالعملنامهینیدهی مالی و آگزارش

آمده است: {اشخاصی کـه اطالعـات خـالف واقـع یـا      47شود، تهیه کند}. در ماده می
ارائـه نماینـد یـا تصـدیق کننـد و یـا       "بـورس "و یـا  "سـازمان "مستندات جعلی را به 

هـاي موضـوع ایـن قـانون مـورد      اطالعات، اسناد و یا مدارك جعلی را در تهیۀ گزارش
هاي مقرر در قانون مجازات اسالمی مصوب ورد به مجازاتاستفاده قرار دهند، حسب م

: {اشـخاص زیـر بـه حـبس     49از مـاده  4و 3محکوم خواهنـد شـد}. بنـد    6/3/1375
دست آمده یا به جزاي نقدي معادل یک تا سه برابر سود بهماه ماه تا ششتعزیري از یک

هـر شخصـی کـه    )3یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شـد: بنـد   
و امثـال  "نویسـی اعالمیـۀ پـذیره  "یا "بیانیۀ ثبت"مسئول تهیۀ اسناد، مدارك، اطالعات، 

مسـؤولیت بررسـی و   باشـد و نیـز هـر شخصـی کـه      می"سازمان"ها جهت ارائه به آن
اظهارنظر یا تهیۀ گزارش مالی، فنی یا اقتصادي یا هرگونه تصدیق مستندات و اطالعـات  

،ارد و در اجراي وظایف محوله از مقررات این قانون تخلـف نمایـد  مذکور را برعهده د
هـاي  هر شخصی که عالماً و عامداً هرگونه اطالعات، اسناد، مدارك یـا گـزارش  )4بند 

آمـار  . ]6[مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد}خالف واقع
هـاي بـورس   عدیالت سـنواتی در شـرکت  دهد تنشان می1ارائه شده در جدول شماره 

هـا، تعـدیل منفـی بـوده اسـت کـه ایـن        تهران قابل توجه است. ضمناً عمده این تعدیل
کند.  گذاران و ناظران ایجاد میموضوع نگرانی بیشتري براي سرمایه

میلیارد ریال)(مبالغ به ): تعدیالت سنواتی نمونه مورد بررسی1جدول شماره (
جمع منفیتعداد تعدیل  645تعداد تعدیل مثبت 594 51100% 92% 8%
جمع مبلغ تعدیل منفی مبلغ تعدیل مثبت
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23,183 22,545 638100% 97% 3%
ساله، در این تحقیق از 6شرکت در طول یک دوره 115در نمونه بررسی شده شامل 

میلیارد ریال سود و زیان اعالم شده (قدر مطلق زیان در نظر گرفته 202،958مجموع 
میلیارد ریال 23,183شده تا اعداد مثبت و منفی اثر یکدیگر را خنثی نکنند) معادل 

11,11درصد تعدیل، 11,4وي داده است (از کل درصد ر11,4تعدیالت سنواتی یعنی 
درصد تعدیل مثبت).0,31درصد تعدیل منفی و فقط 

در تحقیق سعیدي و همکاران با عنوان ارائه الگوي بهینه تقسیم سود نقدي (شواهدي از 
شرکت و 433اي شاملهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) با نمونهشرکت

نتایج نشان داد که سود نقدي مصوب در مجامع ،1387الی 1383هاي دوره تحقیق سال
بین سود مصوب و سود برابر مقدار بهینه بوده که البته تفاوت معنادار آماري 3ها شرکت
-حال با در نظر گرفتن نتایج دو تحقیق این نتیجه حاصل می.]4[نیز تأیید گردیدبهینه 

سودتقسیمِ،شرکتبیش از توان نقدي در هر سال مبالغمجامع عمومیشود که 
شود. از این رو میمنفی تعدیل آن در سال بعد درصد 11حدود کنند و تصویب می

هایی و چه صنایعی تعدیلکه در چه شرکتتوجه به موضوع تعدیالت سنواتی و این
شود و این تعدیالت به چه عواملی بستگی دارد، موضوع مهمی براي بیشتر انجام می

-هاي مورد بررسی نشان مینمودار زیر مبالغ تعدیالت سنواتی را در سالتحقیق است.

دهد.
هاي مورد بررسی (مبالغ به میلیارد ): مبالغ تعدیالت سنواتی در سال1نمودار شماره (

ریال)
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مبانی نظري
خالص بیان تعدیالت بر حسب سود خالص است تا تعدیالت سنواتی به سودنسبت 

و ضمناً اثر اندازه ها وجود داشته باشدتوان مقایسه و تجزیه و تحلیل آن با دیگر نسبت
از کنندگانممکن است کمتر مورد توجه استفادهتعدیالت سنواتی.را نیز از بین ببرد

که بر حقوق رتیدر صو،قرار گیردگران مالیهاي مالی به ویژه تحلیلصورت
تعدیالت سنواتی به معنی گذاراست.تأثیرهاي بورسی سهامداران به خصوص در شرکت

-هاي مالی شرکتاي صورتتعدیل سود انباشته ابتداي دوره و تجدید نظر اقالم مقایسه

المللی حسابداري ارد بینو استاندایران6در استاندارد حسابداري شماره ست که اها
» با اهمیت«ات مالی تأثیر. تعدیالت سنواتی، به صورت ]8[شده استتعریف8شماره 

حسابداري »تغییر در رویه«یا ناشی از» اصالح اشتباهات اساسی/ با اهمیت«ناشی از 
-ه مینظر ارائاي مربوط نیز پس از تجدیدنهایت اقالم مقایسهدر تعریف شده است که 

ات تأثیر، 1غییرات در برآوردهاي حسابداريکه تاست این استانداردها قید شده شود. در
بر را درشوندالذکر گنجانده نمیبوده ولی در تعریف فوق» سنواتی«اقالمی که صرفاً

اقالمیعنیسنواتیبراساس استانداردهاي حسابداري ایران، تعدیالت.]17[گیردنمی
منظور دورهابتداي) انباشتهسود (زیانماندهدر تعدیلکهقبلسنواتبهمربوط

اشتباه حسابداري و اصالحاز تغییر در رویهشود کهمحدود میاقالمیگردد، بهمی
ابتداي) انباشتهسود (زیانماندهاصالحباید از طریقسنواتیگردد. اثر تعدیالتناشی
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نیز باید ارائهمالیهايصورتايمقایسهگردد. اقالممنعکسمالیهايدر صورتدوره
باید در موضوعشرایطینباشد. در چنینامر عملیاینکهمجدد شود، مگر آن

تعدیالتدهندهتشکیلاقالمو ماهیتمیزانشود. همچنینافشاتوضیحیهايیادداشت
اقالمامر کهاینو همچنینحسابداريتغییر در رویهتوجیهیو دالیلسنواتی
مجدد) باید در ارائهنبودن(یا عملینداي مجدد شدهارائهمالیهايصورتايمقایسه

دد.افشا گرتوضیحیهايیادداشت
عناصر تعدیالت سنواتی

1بودنمقایسهکیفی قابلخصوصیتبهنیلبراي:حسابداريتغییر در رویه-1

و نیز از یکمالیهر دورهطیحسابداريعملدر نحوه2رویهمالی، ثباتهايصورت
حسابداريهايرویهرو، نباید در . از ایناستبعد ضروريمالیدورهبهمالیدوره

، از نظر پیشینجدید بر رویهرویهرجحانعلتبهکهمگر این،گیردصورتتغییري
توجیهقابلحسابداري، تغییر در رویهواحد تجاريمالیهايتر صورتمطلوبارائـه

جدید، الزامیيحسابداریا استانداردهايآمرهقوانینتغییر به موجبکهباشد یا این
تغییر، حاصلاینکهاستاینحسابداريتغییر در رویهاز مشخصاتشود. یکی

از نظر کهیا رویدادهاییمعاملهچه. چناناستحسابداريدو یا چند روشبینگزینش
روشکاتخاذ ی، لزومباشدمتفاوتبه روشنیقبلیو رویدادهايبا معامالتماهیت

تغییر رویه،روشاتخاذ یا تعدیلاینکند، میموجود را ایجابروشعدیلجدید یا ت
شود.نمیمحسوبحسابداري

مالیهايصورتبهمربوطاشتباهاتیجاريدر دورهاستممکن:اشتباهاصالح-2
، ناشی از تواند ازجملهمیاشتباهاتگردد. اینکشفگذشتهمالییا چند دورهیک

هايرویهارگیريدر بکاشتباه)ب، 3ریاضیاشتباهات)الفموارد زیر باشد:
تهیهر زمانموجود دهايواقعیتگرفتنیا نادیدهتعبیر نادرست)ج، حسابداري

1 Comparability
2 Procedure Constancy
3 Math Errors
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استاندارد رویهیکبهغیر استاندارد حسابداريرویهتغییر از یک)د، مالیهايصورت
تمایل به بهتر نشان دادن عملکرد واحد تجاري از واقعیت .موارد تقلب)هو حسابداري

و سهامداران آنشرکت هاي بورسیبرخی از است که گریبان گیر مشکالتیاز ،آن
-ن شبهه را تقویت میایمنفی است،البته بیشترشده است. جهت تعدیالت سنواتی که 

یا ارائه ها برخی از هزینهنکردنی به عنوان ابزاري جهت ارائهسنواتکند که تعدیالت
بهتر نشان دادن نتایج در نتیجهدر صورت سود و زیان دوره و شرکت نادرست درآمد 

مواردي براي نمونههاي زیادي براي تقلب وجود دارد که البته انگیزهکند.مالی عمل می
)1،1986ی بر سود گزارش شده (واتز و زیمرمنپاداش مبتن-1: شده استاز آن اشاره 

-3،]12[)1994، 2سهام (دچو و همکارانرحفظ یا افزایش قیمت بازا-2،]25[
حداقل -4]16[)3،1983هاي داخلی و خارجی (فاما و جنسنبینیدستیابی به پیش

جلوگیري از تخلف در -5]13[)4،1996هاي مالیاتی (دچو و همکارانکردن بدهی
ترین شکل ممکن مین مالی به ارزانأت-6]24[)5،2002قراردادهاي بدهی (اسپاتیس

. ]20[)6،2006(کوتسیانتیس
ها به بررسی تقلب در گزارشگري مالی پرداختند. آن2004در سال 7آلبرچ و همکاران

کردند که عبارتند از: اقتصاد تورمی، فساد اخالقی، یامل اثرگذار بر تقلب را شناسایوع
هاي اجراي نابجا، انتظارات دست نیافتنی بازار، فشار طلبکاران عمده، قوانین انگیزه

.]10[هاي گذشتهسسات حسابرسی و ناکامیؤوضع شده، رفتار فرصت طلبانه م
معیار پراستفاده ها و نسبت قیمت به سود هر سهم دو سود هر سهم اعالم شده شرکت

دهد. گذاران را شکل میگذاران است که مهمترین تصمیمات سرمایهدر بین سرمایه
جداي از درستی در نظر گرفتن این معیارها، به لحاظ کاربرد فراوان آن و استقبال زیاد 

1 Watts, R. L. and J. L. Zimmerman
2 Dechow and et all
3 Fama.E.F., and M.C. Jensen
4 Dechow P., R. Sloan, A. Sweeney
5 Spathis C. T.
6 Kotsiantis
7 Albrecht W. S., C. C. Albrecht and C. O. Albrecht
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گذارن از این دو معیار، ارائه صحیح آن تبعاً نقش اساسی در اتخاذ گران و سرمایهتحلیل
تغییرات در نتیجهغیرمعمول سود و تعدیالت. در همین راستا داردصحیحات تصمیم

و تجدید ارائه شدهسودیا کاهشافزایشهاي انتخاب شده (مثالًغیرمنطقی نسبت
بیشتري تعدیالت سنواتیاحتماالً) هاي دیگرو نسبتکاهش شدید نسبت کیفیت سود

خالص بیان تعدیالت سنواتی به سودتعدیالتنسبت .را در پی خواهد داشتدر آینده 
شود صدي از سود خالص بیان میر حسب سود خالص است و به صورت درسنواتی ب

عنوان یکی سود به.که به عنوان متغییر وابسته در این تحقیق در نظر گرفته شده است
هاي حسابداري است که همواره براي مقاصد مختلف نظیر ترین شاخصاز مهم

ها و مواردي از این قبیل مورد توجه بوده و عملکرد مدیریت شرکت1سهامیابی شارز
سود تأثیرتا چند سال اخیر، اغلب تحقیقاتی که در زمینه از دیگر سوي، است. 

، به کیفیت سود اهمیت چندانی قائل انجام شدهحسابداري بر قیمت یا بازده سهام 
، المللیبزرگ بینهاي هاي اخیر به دنبال ورشکستگی شرکتاند. اما در سالنشده

سوي کیفیت به،رف بر رقم سودگران مالی توجه خود را از تأکید صمحققین و تحلیل
سود داراي دو جزء نقدي و تعهدي است که براي تجزیه سوداند. سود معطوف نموده

در سال2که اسلوانرویکرد هاي متفاوتی وجود دارد. اولین رویکردي ء،به این اجزا
هاي نقدي عملیاتی و که سود به جریانبودبر این مبنا استوار فاده کرداز آن است1996

به طور . تقسیم سود به اجزاي نقدي و تعهدي]23[شوداقالم تعهدي جاري تقسیم می
اعالممالی را کهبیانیه استاندارددهد و بربینی سود را افزایش میپیشبااهمیتی قابلیت

-کید میأ، تهاي نقدي آتی مهم استبینی جریاند براي پیشدارد اطالع از اجزاي سومی

به کند. سود عمل میگره تعدیالت به عنوان یک قلم تعدیلباید توجه داشت ککند.
وجود ساز و کارهاي الزم و دستیابی به کیفیت مطلوب سود، تأثیرلحاظ با اهمیت بودن 
شده گونه ساز و کارها انجام ی براي فراهم کردن اینیهاتالشدر کشورهاي مختلف

1 Stock Evaluation
2 Sloan, R. G.
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ها و . از جمله این ساز و کارها، وجود یک نظام راهبري مناسب در شرکتاست
.اندت گماردههاي اقتصادي است که اکثر کشورها به تقویت و بهبود آن همبنگاه

براین تعریفی واحد براي آن وجود ندارد. سود مفهومی بر پایه محتواست، بناکیفیت 
-هاي مختلفی بیان شود. تاکنون متخصصان مالی نتوانستههتواند از دیدگاکیفیت سود می

. را دارا باشد دست یابندها کیفیت الزماند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آن
سود ، به هابرخی محاسبات و تعریف برخی شاخصبا انجام توانمیبا این وجود 

. بنابراین مفهوم کیفیت سود، یک امر تعریف شده ها ویژگی کیفیت را نیز افزودشرکت
، بلکه مفهومی نسبی است مدعی شد، حتماً درست محاسبه شدهو ثابت نیست که بتوان

به. برخی کیفیت سود راف بستگی داردهاي مختلگرشها و نکه به ارتباط آن با دیدگاه
اند. ثبات به معنی توانایی واحد تجاري به حفظ ثبات سودآوري مربوط دانسته

نشانگر سودآوري فعلی در بلندمدت است. به عبارت دیگر سطح سودآوري فعلی
و معامالتخوبی از عایدات آتی باشد. برخی کیفیت سود را به ارائه صحیح وقایع

اند و برخی دیگر سعی در تعریف کیفیت سود از طریق بررسی اقتصادي تعبیر نموده
کیفیت سود مختلفریف ادر تعاند.تهشروابط بین اقالم تعهدي و جریان وجوه نقد دا

در ها سودمندي آنبه دو ویژگی براي تعیین کیفیت سود اشاره شده است: یکی از
. به استم و سود اقتصادي مد نظردو مفهوگیري و دیگري ارتباط بین این تصمیم

. منظور از استزارش شدهسود گ1عبارت دیگر کیفیت سود عبارت از بیان صادقانه
باشد. تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزي که ادعاي آن را دارد، می،بیان صادقانه

- گیري استفادهدهنده مفید بودن اطالعات سود براي تصمیمیعنی کیفیت سود باال نشان

گران مالی، برخی تحلیلباشد. میبقت بیشتر آن با سود اقتصاديکنندگان و همچنین مطا
کننده جریان نقدي عنوان سود عادي و مستمر، تکرارپذیر و ایجاده کیفیت را بسود با

ند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص اها متعقدآن.دانندحاصل از عملیات می
از باشد،ت منهاي ارقام غیر تکراري مین نقدي حاصل از عملیاگزارش شده و جریا

1 Loyal Expression
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فیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال یتوان عنوان کرد منظور از کطرفی می
تحقق سودهاي آتی است. به عبارت دیگر ارزش یک سهم، تنها به سود هر سهم سال 

ده شرکت و توان سودآوري جاري شرکت بستگی ندارد، بلکه به انتظارات ما از آین
هاي آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهاي آتی نیز بستگی دارد. سال

تحقیقپیشینه
در تحقیق خود به بررسی میزان اهمیت تعدیالت 1391در سال همکارانکردستانی و 

هاي تحقیق حاکی از آن است که رقم یافته.هاي مالی پرداختندسنواتی در صورت
هاي مالی دوره مالی قبل سنواتی بیش از سطح اهمیت تعیین شده در صورتتعدیالت 

هاي مالی از آثار مربوط به کنندگان صورتتوان گفت آگاهی استفادهاست. در نتیجه می
ثر باشد و وجود تعدیالت سنواتی ؤها مگیري آنتواند بر تصمیمتعدیالت سنواتی می

هاي مالی از ناکافی بودن قابلیت اتکاي صورتاي تواند نشانههاي مالی میدر صورت
اعالم تأثیردر پژوهش خود به بررسی 1391در سالو همکارانثقفی .]7[باشد

اند. گذاري (ریسک و بازدهی) پرداختهتعدیالت سنواتی بر روي دو عامل اصلی سرمایه
هاي زیاننتایج بیانگر آن است که استفاده از تعدیالت سنواتی براي اصالح سود یا

مدیران از این ،گذشته به امري رایج و معمولی تبدیل شده است. به عالوه در اکثر موارد
اند. افزون بر این امکان براي تعدیل پیش نماي عملکرد خود در گذشته بهره گرفته

هاي آماري بیانگر وجود ارتباط میان تعدیالت سنواتی با ریسک و بازده نتایج آزمون
پژوهش نشان داد که اطالعات ناشی از میزان این همچنین نتایج ها است، شرکت

بازدهی هاي مالی ساالنه به مرور زمان بر ریسک وتعدیالت سنواتی مندرج در گزارش
در تحقیق خود به بررسی رابطه بین 1390در سالسجادي .]1[گذاردمیتأثیرها شرکت
هاي پژوهش پرداخته است. یافتهها ها و تعدیالت سنواتی آنهاي خاص شرکتویژگی

دهد که ارتباط مثبت و معناداري بین اندازه شرکت و رقم تعدیالت سنواتی نشان می
وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداري بین رقم تعدیالت 

ها وجود دارد. اما نتایج بدست آمده ارتباط بین رقم سنواتی و بازده سهام شرکت
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در و همکارانعرب مازار یزدي .]3[را تأیید نکرددیالت سنواتی و عمر شرکت تع
ت در تحقیق خود، رابطه بین افزایش سود همراه با افزایش درآمد با کیفی1390سال
هاي تحقیق، بین افزایش سود همراه با . بر اساس یافتهمورد بررسی قرار دادندراسود

در و همکارانحسنی. ]5[معناداري وجود نداردافزایش درآمد با کیفیت سود، رابطه
در تحقیق خود به بررسی رابطه بین کیفیت سود و تقسیم سود سهام در 1389سال 

نتایج حاصل از آزمون اوراق بهادار تهران پرداختند.هاي پذیرفته شده در بورس شرکت
باط معناداري دارد و بینی با تقسیم سود ارتکه پایداري و قابلیت پیشدادها نشان فرضیه

در سال همکاراننوروش و .]2[یم سود فاقد رابطه معناداري استهموار بودن با تقس
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق اقالم تعهدي بر کیفیت سود در شرکتتأثیر1388

بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که 
اوراق بهادار تهران با کاهش کیفیت اقالم تعهدي و در نتیجه افزایش خطاي در بورس 

. ]9[برآورد اقالم تعهدي، ضریب پایداري سود و در نتیجه کیفیت سود، کاهش می یابد
)، 1995(1چویهاي دهاي قبلی از جمله پژوهشنتایج این پژوهش مشابه با پژوهش

].14] و [23]، [15[ت) اس2002(2چو و دیچوی)  و د1996اسلوان (
هاي ) به بررسی رابطه بین تعدیالت و تجدید ارائه صورت2008(3همکارانهنس و

هاي مالی تجدید ارائه شده را بر حسب دالیل ها صورتاند. آنها پرداختهمالی شرکت
بندي کردند: تجدید ارائه به دلیل اشتباهات و تجدید ها، به دو دسته طبقهوجودي آن

به دلیل تحریفات. آنان نشان دادند که بازده غیر عادي براي تعدیالت ناشی از ارائه 
درصد بوده 2ي اشتباهات درصد بوده، در حالی که برا14تحریفات صورت هاي مالی 

به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده 2008در سال 4چان و دیگران. ]18[است
هاي با اقالم تعهدي باال از گزارشگري تأخیري ها نشان دادند شرکتسهام پرداختند. آن

هاي دریافتنی، ها به افزایش حسابکنند. این شرکتدر مورد اخبار بد استفاده می

1 Dechow P.
2 Dechow P. and I. Dichew
3 Hennes K. M., A. J, Leone, and B. P. Miller
4 Chan K., L. Chan, N. Jegadeesh and J. Lakonishok
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- که تغییرات در حساببه طوري،هاي پرداختنی و موجودي کاال گرایش دارندحساب

عنادار منفی هاي پرداختنی و موجودي کاال با بازده آتی رابطه مهاي دریافتنی، حساب
به بررسی  اثر تعدیالت سنواتی بر بازنگري 2004در سال 1هیبار و جنکینز.]11[دارد

ها نشان دادند که تعدیالت سنواتی باعث افزایش درآمد و هزینه سرمایه پرداختند. آن
کارانه این هاي محافظهدرصد شده است. در مقابل با رویه19تا 7هزینه سرمایه بین 

شوند. به ها با هزینه سرمایه بیشتري مواجه میرسد و شرکتدرصد می15تا 6رقم بین 
همراه استسهامداران انتظارت سنواتی با افزایش بازده مورد التعدیافزایشطور کلی 

صورت مالی تجدید ارائه 403نیز با بررسی 2004در سال 2وس و همکارانرپالم].19[
عادي براي تجدید ارائه نشان دادند که بازده غیر1999تا 1995هاي شده بین سال

.درصد بوده است6خلف تهاي غیرمدرصد و شرکت2هاي مالی متخلف تنها صورت
هاي منفی در این تعدیالت با اعمال تقلب کارانه در ها نشان دادند که بیشتر بازدهآن

در تحقیقی که انجام 2002در سال 3ریچاردسون و همکاران].]21ارتباط بوده است
داراي تعدیالت سود ساالنه بوده اند 2000تا 1971دادند از شرکت هاي که بین سال 

که داراي رشد سود مورد توقع باالتر و یها دریافت که شرکت هایاستفاده کرده اند. آن
همچنین .بیشتري نیز دارندتعدیالت سود ساالنه بیشتر هستند،هاي عقب افتاده بدهی

یهایگذاري تعهدي نشانگر دستکاريهاي عملیاتی و سرمایهان دادند که فعالیتنش
].22[شودهستند که منجر به تعدیالت می

تحقیقيهافرضیه
:باشندهاي تحقیق به شرح زیر میفرضیه

داري وجود دارد. معنیخطی بین کیفیت سود و تعدیالت سنواتی رابطه -1
داري وجود دارد. معنیرابطه خطی و تعدیالت سنواتی وضعیت اهرمیبین -2
داري وجود دارد. معنیرابطه خطی و تعدیالت سنواتی عملکردبین -3

1 Hribar P. and N. Jenkins
2 Palmrose
3 Richardson S, I. Tuna, M. Wu
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داري وجود دارد. معنیرابطه خطی و تعدیالت سنواتی وضعیت نقدینگیبین -4

روش تحقیق
در این تحقیق بر حسب هدف، در حیطه تحقیقات کاربردي است و بر حسب روش 

هاي تحقیق نیز از ههمبستگی است. داد-حیطه تحقیقات توصیفی از نوع رگرسیونی
هاي مورد نیاز در این مطالعه که حاصل فرآیندهاي . دادههستندی وع دادهاي کمن

ها و فرآیندهاي مبادالتی بازار اوراق بهادار است، از مختلف موجود در شرکت
مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سایت از جملههاي اطالعاتی بانک

محاسبه متغیرهاي استخراج شده است. 2سایت کدالو 1اوراق بهادارو بورس سازمان
و سپس تجمیع این اطالعات و Excelتحقیق (وابسته و مستقل) توسط نرم افزار 

Eviews	6بیان شده توسط نرم افزار آماريروابط احتمالی میان متغیرهايرزیابیا
مورد آزمون قرار گرفت.

گیريجامعه آماري و نحوه نمونه
:شرایطی به شرح زیر در نظر گرفته شده است،به منظور انتخاب نمونه

بنابراینهاي تولیدي بورس اوراق بهادار تهران باشد.جزء شرکت.1
، گذاريسرمایههاي مالی از جمله شرکتخدماتدهندهارائههاي شرکت

اند.ذف شدهحاز لیست هاها و لیزینگبانکهلدینگ، بیمه، 
هاي داراي تعدیالت سنواتی در صورتسال2حداقل کهیهایشرکت.2

مالی خود باشند.
شرکت 115اوراق بهادار تهرانهاي پذیرفته شده در بورسبدین ترتیب از کل شرکت

6داراي 1391تا 1386هاي ر شرکت در طی سالجا که هاند. ازآنانتخاب شده
هاي مالی است، بنابراین تعداد کل ج در صورتمجموعه اطالعات مالی قابل استخرا

ها یک یا دو سال برخی از شرکت.باشدمیسال-شرکت690مشاهدات برابر با 

1 www.rdis.ir
2 www.codal.ir
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645تعدیل سنواتی نداشتند، بنابراین کل مشاهدات مربوط به تعدیالت سنواتی معادل 
مورد گردید. 

تحقیقمدل و متغیرهاي 
جریان نقد عملیاتی به سود عملیاتی به عنوان شاخص کیفیت نسبت از : کیفیت سود

(حقوق صاحبان سهامنسبت بدهی جاري به : وضعیت اهرمیسود استفاده شده است.
itCLTEهاي جاري یک شرکت است که در وضعیت بدهیدهنده )، این نسبت نشان

هایی که بدهی شرکتممکن است مدیران پرداخت شوند.طول یک دوره مالی باید 
براي بهتر نشان دادن وضعیت اعتباري خود و امکان اخذ تسهیالت بیشتر، ، باالیی دارند

)itROAها (نسبت بازده دارائی: عملکرد. در بیان صحیح میزان بدهی کوتاهی کنند
هایی که است. ممکن است شرکتهاحاصل تقسیم سود عملیاتی به جمع دارایی

دادن وضعیت سودآوري بهتر و احیاناًتري داشته باشند، براي نشانعملکرد نامناسب
ها بپردازند و در سال بعد ستکاري حسابد، به توسط مدیرانکسب پاداش بیشتر

هنسبت جریان نقد عملیاتی ب:وضعیت نقدینگیمجبور شوند اصالحاتی انجام دهند.
از طریق است کهخلق نقدینگیقدرتدهنده نشان) itOCFTA(ها یجمع دارای

-ها است. باال بودن این نسبت نشانفعالیت اصلی واحد تجاري بر حسب جمع دارایی
باشد. این نسبت می دهنده ریسک پایین شرکت از منظر اعتباردهندگان و طلبکاران می

شود. لذا در هشرکت در نظر گرفتنقدینگیریسکتواند به عنوان نسبتی براي ارزیابی 
ها از براي بررسی فرضیهاین تحقیق به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.

:استاستفاده شده به شرح زیررگرسیون مدل

itit4it3it2it1it ε+ROAβ+OCFTAβ+CLTEβ+EQβ+α=PA

itPA :نسبت تعدیالت سنواتی به سود خالص(تعدیالت سنواتی(
ititEQ :کیفیت سود
itCLTE :) حقوق صاحبان سهامجمعبدهی جاري بهوضعیت اهرمی(
itOCFTA :ها)قدرت خلق نقدینگی (جریان نقد عملیاتی به جمع دارایی
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itROAها)ها (سود عملیاتی به جمع دارایی: بازده دارایی

ها سال استفاده شده، ساختار داده5شرکت در طول 115که از اطالعات با توجه به این
دا تترکیبی بوده و به همین علت از رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. در عین حال اب

پذیري (آزمون اثرات ثابت) و سپس آزمون اثرات تصادفی انجام شده و پس از ترکیب
با توجه به استفاده شده است. براي آزمون روابط OLS(1آن از رگرسیون معمولی (

همبستگی بین متغیرهاي مستقل، در عین حالی که بین کیفیت سود و جریان نقد جدول 
ها همبستگی ها و جریان نقد عملیاتی به داراییها و بین بازده داراییعملیاتی به دارایی

شود.ی منجراي نیست که به همخطوجود دارد، ولی شدت آن به گونه
خطی بین متغیرهاي مدلهمبررسی ): 2(جدول شماره

تجزیه و تحلیل 
واریانسک

جریان نقد 
عملیاتی به 

هادارایی

بدهی جاري به 
حقوق صاحبان 

سهام
هابازده داراییکیفیت سود

جریان نقد عملیاتی به 
هادارایی

0000/1
 --------

بدهی جاري به 
صاحبان سهامحقوق 

0439/00000/1
1537/1 --------

1497/00135/00000/1کیفیت سود
9715/33550/0 --------

0000/1-3860/00501/00066/0هابازده دارایی
977/103163/11745/0- --------

tسطر اول: ضریب همبستگی، سطر دوم: مقدار آماره 
هاي پژوهشیافته

استفاده شده است. رگرسیوندر این بخش براي بررسی و برآورد مدل کلی از تحلیل 
پذیري از آزمون چاو استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر براي بررسی ترکیب

ارائه شده است: 

1 Ordinary Least Square
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(آزمون اثرات ثابت)چاو): خروجی آزمون 3(جدول شماره 
معناداريسطح درجه آزاديآمارهآزمون اثرات F0182/0-3401/1519/114مقطعی
5221/1641140014/0کاي دو مقطعی

دهنده تأیید وجود اثرات ثابت است. به همین علت اثرات تصادفی نیز نتایج آزمون نشان
با آزمون هاسمن بررسی شده که نتایج در جدول زیر ارائه شده است.

(آزمون اثرات تصادفی)هاسمن): خروجی آزمون 4جدول شماره (

آزمون اثرات
آماره کاي 

دو
درجه آزادي 

کاي دو
سطح 

معناداري
3307/246752/0اثرات تصادفی مقاطع

)، 4(جـدول شـماره  در کـاي دو داري به دسـت آمـده از آمـاره    با توجه به سطح معنی
رگرسیون تلفیقـی  بر اساس مدل ها ، بنابراین دادهشودتأیید میتصادفیاستفاده از اثرات

در ادامه نتایج حاصل از اجراي مدل رگرسیون ارائه شـده  با اثرات تصادفی اجرا شده که
است:

یافتهتعمیمرگرسیون ها با اجراي فرضیه): آزمون 5(جدول شماره 

itit4it3it2it1it ε+ROAβ+OCFTAβ+CLTEβ+EQβ+α=PA
داريسطح معنیtآماره ضریبمتغیرها

0000/0-1682/4-2849/0عرض از مبدأ
0167/0-3991/2-0266/0کیفیت سود

4030/0-8367/0-0010/0بدهی جاري به حقوق صاحبان سهام 
9914/04536/30006/0هاجریان نقد عملیاتی به دارایی

2887/0-0618/1-2713/0هابازده دارایی
F0523/14آماره 0815/0ضریب تعیین

F0000/0احتمال آماره 0757/0ضریب تعیین تعدیل شده
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9696/1واتسون-آماره دوربین

کیفیت سود و جریان نقد عملیاتی به ، ارتباط )5(جدول شمارهطبق نتایج ارائه شده در 
در عین حال ارتباط بدهی جاري به حقوق گردد.تعدیالت سنواتی تأیید میها با دارایی

به دلیل گیرد. سنواتی مورد تأیید قرار نمیها با تعدیالت صاحبان سهام و بازده دارایی
به منفی بودن ضریب، رابطه معکوس بین کیفیت سود و تعدیالت سنواتی وجود دارد. 

بیان دیگر هر چه کیفیت سود بیشتر باشد، تعدیالت سنواتی کمتر خواهد بود. همچنین 
جود دارد. ها و تعدیالت سنواتی رابطه مستقیم وبین جریان نقد عملیاتی به دارایی

یابد. در بنابراین با افزایش جریان نقد عملیاتی، میزان تعدیالت سنواتی نیز افزایش می
تعدیالت سنواتی عین حال رابطه معناداري بین بدهی جاري به حقوق صاحبان سهام و 

ها و تعدیالت سنواتی تأیید همچنین رابطه معناداري بین بازده داراییشود.مینتأیید 
ها بر تعدیالت سنواتی اثر ه بیان دیگر وضعیت اهرمی و بازدهی شرکتشود. بنمی

ندارد.

گیري:  نتیجه
تعدیالت سنواتی به هر علتی که روي دهد، به معناي این است که سهامداران یک 
شرکت در طول یک سال با اعدادي نه چندان دقیق از وضعیت عملکردي شرکت 

هاست، به گیري در بورسهاي مهم تصمیمند. رقم سود یکی از شاخصاهمواجه بود
-عنوان مثال نسبت قیمت هر سهم به سود هر سهم کاربرد زیادي در تصمیمات سرمایه

گذاران دارد. تعدیالت سنواتی زیاد به معناي نادرست بودن سود هر سهم اعالم شده 
- تواند موجب گمراهی سرمایهشود، میبراي یک سال مالی که در سال بعد اعالم می

مورد تعدیل 645. در نمونه مورد استفاده در این تحقیق، از مجموع شودگذاران 
مورد تعدیل منفی رخ داده است. ضمناً 594مورد تعدیل مثبت و 51فقطسنواتی،

22،545ریال و جمع تعدیل منفی معادل میلیارد 638جمع مبلغ تعدیل مثبت معادل 
کند است. این موضوع این نگرانی را ایجاد میبرابر بوده35بیش ازمیلیارد ریال یعنی
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ها یا دقت کافی در ارائه اطالعات ندارند و یا با هدف کسب منفعت که مدیران شرکت
. موضوع دیگر این است که چه عواملی دهندکننده به بازار میشخصی، اطالعات گمراه

کیفیت سود،لهدر ارتباط است. در این راستا متغیرهایی از جمتعدیالت سنواتی با 
در . مورد بررسی قرار گرفتندوضعیت سودآورينقدینگی و وضعیت وضعیت اهرمی، 

نتایجی به شرح زیر حاصل ،تدوین گردید که از آزمون فرضیاتاین رابطه فرضیاتی
رابطه وتعدیالت سنواتی. وجود رابطه منفی و معنادار بین نسبت کیفیت سود و شد

نقدینگی با تعدیالت سنواتی تأیید گردید. همچنین رابطه وضعیتمثبت و معنادار بین 
اثر ندارد.تعدیالت سنواتیباها وضعیت اهرمی و بازدهی شرکتبین معناداري 
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Restated Yearly Income and Factors Influencing

Evidences from Listed Companies in Tehran Stock Exchange

Restated yearly income as items affecting equity, it couldaffect the interests of investors, especially if the restatedyearlycompanies during years 2006 until	 2011,	 after	 studying	 the	entire restated yearly income amount, restated yearlycorrelation with earnings quality, leverage, liquidity andperformance is being investigated is taken. Great restatedyearly are meant low earnings quality, so the relationshipbetween the earnings quality and restated yearly incomewas investigated. According to the findings, there was asignificant negative correlation between the earningsquality and the restated yearly income and a significantpositive correlation between liquidity and restated yearlyverified. At the same time, the relationship betweenleverage and performance was not confirmed by therestated yearly income.
Keywords: Restated Yearly Income, Earnings Quality,Leverage Situation, Liquidity, performance.


