
 

آمدهاي  بررسی دالیل مشروط بودن گزارشهاي حسابرسی بانکها در ایران و ارزیابی پی
 گزارشهاي مشروط

  علیرضا ذاکرالحسینی 
  

این گزارشـها  دن شمشروط  عواملی که موجب . ایران مشروط می باشد در سالهاست که گزارشهاي حسابرسی بانکها
اسـت . در ایـن تحقیـق ، تـاثیر عوامـل       این عوامل از جنبه هـاي مختلـف قابـل مطالعـه     .است شده متعدد و متنوع

ارزیابی و تغییرات تعـداد شـرطها در طـول زمـان در اثـر تـداوم        ،سودآوري و کیفیت داراییهاي بانکها بر ایجاد شرط
  شود .  میبررسی  حسابرسیهاي ساالنه

کیفیـت داراییهـا از    براي ارزیابی تاثیر عوامل سودآوري بر ایجاد شروط از نسبتهاي سودآوري و بـراي ارزیـابی تـاثیر   
طول زمان نیز به عنوان نشانه تـاثیر حسابرسـی بـر    اي وضعیت مالی استفاده شده است. روند تعداد شرطها درنسبته

  .نظر گرفته شده استو ارائه صورتهاي مالی بانکها در چگونگی تهیه
 1380-1384از ه سـال  دوره پـنج بـراي  ، صورتهاي مالی و گزارشهاي حسابرسی ده بانک دولتـی  جهت انجام تحقیق

 تسهیالت اعطایی به سپردهگردآوري و نسبتهاي بازده سرمایه و بازده داراییها از بین نسبتهاي سودآوري و نسبتهاي 
از نسـبتهاي وضـعیت مـالی (کیفیـت داراییهـا)       یهایحقوق صاحبان سهام به دارا و هاتسهیالت اعطایی به دارایی و ها

ریـق رگرسـیون   از ط مزبور با تعداد شرطها در مورد یکایک بانکهاي مـورد مطالعـه  . رابطه بین نسبتهاي شد محاسبه 
بـا   . سپس رابطه بین تعداد شرطها و نسبتهاي مزبور در مـورد کلیـه بانکهـاي مـورد مطالعـه     چند متغیره آزمون شد
اد شـرطهاي  . تعداد شرطهاي گزارشـهاي هـر یـک از بانکهـا و تعـد     آزمون شد   Pool data استفاده از روش آماري

  .سري زمانی مورد بررسی قرار گرفت مجموع بانکها در طول زمان نیز از طریق آمار توصیفی در یک
  نتایج بدست آمده از آزمونها و بررسیهاي مزبور حاکی از این است که :

وجود رابطه معنادار بین تعداد بندهاي شرط و نسبتهاي سودآوري چه در مورد یکایک بانکها (به اسـتثناي   §
 تایید نشد. بانک ملت) و چه در مورد کل بانکها 

وجود رابطه معنادار بین تعداد بندهاي شرط و نسبتهاي وضـعیت مـالی (کیفیـت داراییهـا) چـه در مـورد        §
  .تایید نشد یکایک بانکها و چه در مورد کل بانکها 

سـان ولـی بطـور کلـی     تعداد بندهاي شرط درسالهاي مورد مطالعه در یکایک بانکها و در کل بانکهـا در نو  §
ود نسـبی صـورتهاي مـالی حکایـت     کاهش داشته است که در مجموع از تاثیر حسابرسیهاي ساالنه بر بهبـ 

 .دارد
، (کیفیت داراییهـا) مالی وضعیت هاينسبت، هاي سودآورينسبت، گزارش مشروطصورتهاي مالی،  اصطالحات کلیدي:

  .بانکهاحسابرسان   المللی حسابرسی بانکها، استانداردهاي بین
  
  )مقدمه1

را براي استفاده  کار مهم حسابرس آن است که اعتبار صورتهاي مالی تهیه شده توسط بانک را افزایش می دهد و آن

و دولـت و سـایرین   ، استفاده کنندگان از تسـهیالت مـالی   ورتهاي مالی اعم از سپرده گذاران، سهامدارانکنندگان ص

  .سازد مقبولتر می



 

ت اقتصادي بانکها را می تواند یک چشم انداز حقیقی از وضعیچه حد گزارش هاي حسابرسی  مسئله این است که تا

  هاي ذینفع ارائه دهد.   جهت تصمیم گیري گروه

ایـن گزارشـها   عواملی که موجب مشروط شـدن   .سالهاست که گزارشهاي حسابرسی بانکهاي ایران مشروط می باشد

  .ي مختلف قابل مطالعه استجنبه هااز  عوامل این شده است متعدد و متنوع است.

  شود. براي بررسی این موضوع ابتدا به شرایط بانکها و سپس به شرایط حسابرسان پرداخته می

شـروط در طـول   ورتهاي مالی از لحاظ کـاهش مـوارد   هدف اصلی از این تحقیق ارزیابی تاثیر حسابرسی بر بهبود ص

  .رش با شاخصهاي مالی چه ارتباطی داردشرطهاي مندرج در گزاهمچنین این که زمان است و 

در ) ISA ی ( سـ رالمللـی حساب  اسـتفاده از اسـتانداردهاي بـین    ، حسابرسـان در ضمن اینکه از طریق ایـن بررسـی  

  شوند. حسابرسی بانکها تشویق می

کـم   امید آنکه حسابرسی نه تنها اطالعاتی نسبت به صحت و قابل قبول بودن صورتهاي مالی ارائـه کنـد، بلکـه کـم    

بتواند نقش مهمتر خودرا در بهبود سیستم اطالعات مالی کشور و نهایتا تاثیر در تصمیم گیري دولتمردان در جهـت  

  اعتالي جامعه ایفا کند.

  )مبانی نظري تحقیق2

  وجوه تمایز بانکها از سایر موسسات)2-1

  متمایز می نماید:  گر دیسایر بنگاههاي مالی  از نها راآی هستند که یبانکها معموال داراي ویژگیها

Ø  آنها نگهبان مقادیر زیاد از اقالم پولی شامل پول نقد و اوراق قابل معامله هستند که باید امنیت آنها چه در

 زمان نگهداري و چه در زمان نقل و انتقال حفظ گردد.

Ø  اد اسـت، و  با توجه به پایین بودن نسبت سرمایه به کل دارایـی ها، خاصیت اهرمی فعالیت هاي بانکی، زیـ

  این امر بانکها را در برابر شرایط نامساعد اقتصادي، ضربه پذیر نموده و ریسک ورشکستگی را باال می برد.

Ø  ممکن است بدون مداخله مستقیم کارکنان بانک، مثال از طریق اینترنت و خودپرداز صورت بانکها مبادالت

 گیرد.

Ø را در محدوده حقوقی دیگـري بـه ثبـت     دهند، آن بانکها اغلب معامالتی در یک محدوده حقوقی انجام می

 هم در منطقه حقوقی دیگري است. د و حتی مدیریت آننمی رسان



 

Ø نقل و انتقال پول و غیره دارندآنها معموال دسترسی زیادي به سیستم تسویه و کلر چک، ارز ،  . 

Ø سـت در گزارشـهاي مـالی،    د کـه الزم ا نشر یا مبادله نمایتبانکها ممکن است ابزارهاي مالی پیچیده اي من

 .ارائه شودآن  منصفانهارزش 

  ویژگیهاي حسابرسان بانکها)2-2

  هاي زیر نیز مهارت داشته باشد:   عالوه بر مهارتهاي عمومی حسابرسی، حسابرس باید در زمینه

Ø حسابرسی فعالیتهاي بانکداري ؛   مهارت در زمینه 

Ø ؛ هارد استفاده بانکمهارت در سیستم فن آوري اطالعات و شبکه ارتباطات مو   

Ø  بانکها ؛   مربوط بهآگاهی از قوانین و مقررات 

Ø   آگاهی از نظرات اعالم شده توسط مقامات نظارتی و مقررات گذاران بانکی ؛  

Ø  بـین   اسـتانداردهاي تدوین آگاهی از نظرات اعالم شده توسط نهادهاي تخصصی حسابداري ، مثال ، هیئت

  حسابداري ؛ المللی

Ø ؛ اعالم شده توسط کمیته بال در زمینه نظارت بانکی آگاهی از نظرات  

Ø . دارا بودن تجربه در زمینه حسابرسی فعالیتهاي بانکی 

 الزامات حسابرسی بانکها)2-3

Ø مـی   بر کشورهایی که بانـک در آنهـا فعالیـت    اقتصاد و مقررات حاکم س باید ساختار سرمایه بانک؛حسابر

 ک فعال است را شناسایی نماید.نماید؛ و اوضاع بازار در بخشهایی که بان

Ø  شـود.  ریسـک آن افـزوده مـی    بر، مشتري، حرفه، محیط جغرافیایی یا کشورگروه با تمرکز بانک روي یک 

 .عملیات و تجربه گزارش نویسی دارد، نیاز به اطالعات کامل مشاغل ،ارزیابی ریسک

Ø ا یکـدیگر همبسـتگی   بکن است ها مم ، ریسکعالوه ه. بریسک استنوع یک  زاغلب مبادالت داراي بیش ا

 .ط ریسک ها را مورد توجه قرار دهدد.حسابرس باید ارتبانداشته باش

Ø ی کـه در مالکیـت افـراد معـدودي     . در بانکهـای ناشی شوداز طبیعت مالکیت آن  ،ممکن است ریسک بانک

 .دهند تغییرمی نها راآ، مالکان بر مدیریت بانک تاثیر گذاشته و استقالل و قضاوت ندسته



 

Ø صورت الکترونیکی یا با استفاده از سایر سیسـتم هـاي مخـابراتی سـبب پیـداش       هنیاز به انتقال اطالعات ب

 گردد. از طریق تقلب یا اشتباه می دافراسایر سک انتقال به یر

Ø اي براي عملیات پولشویی می باشند که از طریق آن، حاصل  واسطه طبیعت کار بانکها ، آنها هدف آماده هب

دارد.حسـابرس مجبـور اسـت اگـر بـه       یت به پولهایی تبدیل می گردد که به نظر منبعی قانونجرم و جنای

 د.را گزارش نمای نآمواردي خالف قانون و مقررات برخورد، 

Ø طالعـات و  ا، نقـل و انتقـال الکترونیکـی    تکنولـوژي اطالعـات   شـناختی از سیسـتم اصـلی    بایـد  حسابرس

 آورد . ترها بدسسیستمهاي ارتباطات و روابط بین این ابزا

Ø    ویـژه کنتـرل دسترسـی غیـر مجـاز از       حسابرس روي سیستم دسترسی به تمام شبکه کار مـی کنـد ، بـه

 بخشهاي مهم حسابرسی است.

Ø حسـابرس  د. ي کنـ سـپار را بـرون  ممکن است عملیات فن آوري یا نقل و انتقال الکترونیک اطالعات  بانک

 بدست آورد.، لهاي داخلی آن توسط بانکو کنترسپاري شده  باید اطالعاتی از خدمات برون

Ø  توانـد ریسـک    طبیعت عملیات بانکی به گونه اي است که حسابرس فقط با انجام روشهاي اصلی خود نمـی

توزیـع   ،حجـم زیـاد مبـادالت بانـک    ، فن آوري يکاربرد زیاد سیستمها به دالیلحسابرسی را کاهش دهد.

کفایـت   ، حسابرسیري روشهاي عینی جهت حسابرسیمشکل به کار گ ،گسترده جغرافیایی عملیات بانکی

 کند. می ارزیابی راسیستمهاي کنترل داخلی 

Ø  حسابرس بایـد تجدیـد نظرهـاي    خدمات و محصوالت مالی جدید هستندبانکها بطور مداوم در حال ارائه .

  درنظر داشته باشد.، کنترلهاي داخلی مربوطه اي رویارویی با این محصوالت جدیدالزم را بر

  )انواع اظهار نظر حسابرس2-4

  مقبول -) گزارش حسابرس2-4-1

بـا   يها برسد صورتهاي مالی، از تمام جنبهجه ین نتیاظهار شود که حسابرس به ا يد در مواردیبا، موافق نظر مقبول

ست که ا انگر آنیب یبه نحو مطلوب ارائه شده است . نظر مقبول به طور ضمن يحسابدار يت طبق استانداردهایاهم

ن و در یـی مناسـب تع  ين اصـول و آثـار آنهـا بـه نحـو     یـ کـاربرد ا  يا در روشهای ير در اصول حسابدارییهر گونه تغ

    )22بند  70، استانداردشماره 1385(استانداردهاي حسابرسی،  ا افشا شده است.یدرج و  یمال يصورتها



 

  ل شدهیتعد يگزارشها) 2-4-2

  :شود  یل میر ، تعدیز در مواردگزارش حسابرس 

  (عدم توافق با مدیریت) يحسابدار يانحراف از استانداردها -1

  یدگیت در دامنه رسیمحدود -2

 ابهام -3

 د)یآ یاظهار نظر ندارد و بعد از بند اظهار نظر م يرو يری(تاث د بر مطلب خاصیتاک -4

  خالصه نمود. 1توان در جدول  میزان اهمیت و ماهیت اشکال در اظهار نظرهاي حسابرسان را می

  میزان اهمیت                              

 ماهیت اشکال

 اساسی   وغیراساسی اهمیتبا 

  انحراف از استانداردهاي حسابداري

 (عدم توافق با مدیریت)

 مردود (به استثناي...)مشروط

 عدم اظهار نظر (به استثناي...)مشروط محدودیت در رسیدگی

 عدم اظهار نظر - ابهام

 

 حسابرس شروطم دالیل براي اظهارنظر )2-5

 ابهامات در رابطه با تداوم فعالیت   -الف

 ابهامات در رابطه با دعاوي حقوقی -ب

  تناقض در بکارگیري اصول حسابداري -ج

  "اصول پذیرفته شده حسابداري "عدول بی دلیل از  -د

  عدم توافق به سبب تغییر در اصول حسابداري -ه

  وجود ابهام اساسی -و

    پیشینه تحقیق)  3

  داخلی:) 1- 3



 

 توان به . از تحقیقات انجام شده در داخل کشور میتا کنون در ایران انجام نشده استمطالعات زیادي در این زمینه 

   :دوتحقیق زیر اشاره کرد 

بررسی اثر بخشی گزارش حسابرس مستقل و تکالیف قانونی مجامع در شفافیت صورتهاي مالی بانک صادرات ایران -1

  بانکداري ایران موسسه عالی-1381-احمدمومن زاده -نهاوبانکهاي صادرات استا

  موثر است. یمال يت صورتهایق: الف) اظهار نظر حسابرس مستقل در شفافیات تحقیفرض

  موثر است. یمال يت صورتهایمجامع در شفاف یف قانونیب) تکال

بودن نقش حسابرس در نموثر  ی ازصادرات استان حاک يران و بانکهایق: الف) در بانک صادرات ایج تحقینتا

  باشد. یم یدوره مورد بررس یفوق الذکر ط يبانکها یمال يصورتها يساز شفاف

 يساز مجامع در شفاف یف قانونیبودن تکالنموثر  ی ازصادرات استان حاک يران و بانکهایب) در بانک صادرات ا

  باشد.  یمذکور م يبانکها یمال يصورتها

سی مالی در وضعیت گزارشگري مالی شرکتهاي سهامی عام پذیرفته شده در بررسی اثر بخشی گزارشات حسابر -2

  دانشگاه امام صادق (ع)- 1378- محمد حسن ابراهیمی سرو علیا- بورس اوراق بهادار تهران 

  باشد. یم یگزارش حسابرس يانه شرکتها در جهت حذف بندهایسال یمات مجامع عمومیق: الف) تصمیات تحقیفرض

در موضوعات مختلف در هر سال نسبت به سال قبل در رابطه با  یگزارش حسابرس ير بندهاب)موارد مطرح شده د

  افته است.یهمان موضوع کاهش 

  شده است. یمال يش اعتبار صورتهایباعث افزا یق: الف) گزارش حسابرس و بازرس قانونیج تحقینتا

نداشته  یر قابل توجهیشرکتها ، تاث یمال يت گزارشگریدر جهت بهبود وضع یب) گزارش حسابرس و بازرس قانون

  است.

  خارجی:) 2- 3

1-Qualified audit reports in Finland: evidence from large companies _ Erkki K -

1998 

  ق:یت تحقسئواال

  الف)آیا سودآوري کم باعث گزارش مشروط می شود؟

  ب)آیا بدهی باال باعث گزارش مشروط می شود؟



 

  ش مشروط می شود؟ج)آیا رشد کم باعث گزار

ف ، اسـتقراض بـاال و رشـد کـم     یبا سـود ضـع   یمشروط به طور کل یک گزارش حسابرسیات یق: خصوصیج تحقینتا

  همراه است.

 2-Analysis of auditors reports world wide (International accounting and auditing 

trend)-Vindo B.Bavishi-1993  
  ق:یت تحقسئواال

  ابداري یک شرکت حداقل در چه زمانی می تواند صورتهاي مالی را آماده نماید؟الف) سیستم حس

  ب) الزامات گزارشگري مالی در یک کشور خاص تا چه اندازه پیچیده است؟

  خود را حسابرسی کنند ؟ صاحبکارج) حداقل زمانی که حسابرسان می توانند صورتهاي مالی 

ه یـ تهزیـر   ل بصورتیبا ذکر دال ین الملل صورت گرفته لذاجداولیح بنکه درسطیق به علت این تحقیق: ایج تحقینتا

  :شده است

  ک کشورها و اندازه شرکت                      یالف) به تفک 

  ع یک کشورها وصنایب) به تفک

                           یان سال مالیک کشورها وپایج) به تفک

     یتیچند مل يک کشورها وشرکتهاید) به تفک

                             يت تجاریک کشورها ووضعیفکه) به ت

     یک کشورها وموسسات انتفاعیو) به تفک

  کا  یآمر يو تجار یصنعت ي، گروهها یت اظهار نظر حسابرسیز) وضع

   یحسابرسان خارج يه گزارشهایو ته یخارج یع حسابرسیل سریح) در رابطه با تکم

 )روش و مراحل انجام تحقیق 4

   مورد پژوهش ) جامعه4-1

جامعه آماري این تحقیق ده بانک تجاري دولتی یعنی بانکهاي ملی ایران ، سپه ، صادرات ایـران ، رفـاه کـارگران ،      

باشند که بصورت مختصـر در ادامـه    ملت ،  تجارت ، کشاورزي ، مسکن ، توسعه صادرات ایران ، صنعت و معدن  می



 

اي دولتی ایران که سازمان حسابرسی بـه عنـوان حسـابرس و بـازرس     ( در تحقیق حاضر بانک ه گردند . بررسی می

  مورد بررسی قرار گرفته اند. ) 1384تا سال  1380مستقل آنها بوده است از سال 

  ) فرضیات تحقیق4-2

  هاي سودآوري رابطه معنی داري وجود دارد .نسبتشرط و  بندهاي. بین 1فرضیه 

  ت مالی رابطه معنی داري وجود دارد .هاي وضعینسبت شرط و بندهاي. بین 2فرضیه 

و بانک مرکزي منجر به کاهش بندهاي شرط در . تصمیمات اتخاذ شده توسط مجامع عمومی بانکها 3فرضیه 

  گزارش حسابرس شده است . 

  آوري اطالعات  ) روشها وفنون جمع4-3

ی بانکهـاي موضـوع تحقیـق در    آوري و تهیه اطالعات مـورد نیـاز از صـورتهاي مـال     در تحقیق حاضر به منظور جمع

و گزارشـهاي  صـورتهاي مـالی   استفاده گردیده است . عمده اطالعات مورد نیاز تحقیـق از   1384الی  1380سالهاي 

یادداشتهاي همـراه صـورتهاي مـالی حسـب ضـرورت و اطـالع از اجـزاء        شده است .  حسابرسی این بانکها استخراج

و سپس به کمـک   اند، مل ، مورد مطالعه قرار گرفتهي حسابداري مورد عتفکیک شده اقالم صورتهاي مالی  و رویه ها

فنون آماري ، محاسبات الزم صورت گرفته و براي تجزیه وتحلیل یافتـه هـاي تحقیـق از روش      و  Eviewsنرم افزار 

  ی استفاده شده است .علّ - همبستگی –توصیفی 

  ) تعیین نسبتها براي ارزیابی 4-4

برسـی  که تا چه حد گزارشـهاي حسا عیارهایی که بتوان از آنها براي ارزیابی بانکها استفاده نمود شناسایی نسبتها و م

یکی از گیري گروه هاي ذینفع ارائه دهد ،  از موفقیت اقتصادي بانکها را جهت تصمیم می تواند یک چشم انداز واقعی

نظور ارزیابی عملکرد بانکها در داخل وخارج مراحل مهم این تحقیق به شمار می رود. در تحقیقات گوناگونی که به م

صورت گرفته است ، متناسب با موقعیت و شرایط حاکم بر آن مجموعه ، شاخصهایی را جهت ارزیابی مورد اسـتفاده  

قرار داده اند . یک بانک را می توان از دیدگاههاي مختلفی نظیر سودآوري ، جذب منـابع و کیفیـت و کمیـت ارائـه     

ی قرار داد. محقق  بر اساس اهدافی که از ارزیابی دنبال می کند معیار و نسبتهاي الزم راتعیین و خدمات مورد بررس

  دهد . مورد استفاده قرار می وتعریف نموده 

  ) تعیین نسبتهاي سودآوري 4-4-1



 

 سودآوري از اهداف اصلی و اساسی است که معیار و اساس شکل گیري فعالیت بانک تجـاري را تشـکیل مـی دهـد .    

بنابراین ، شاخصهایی که بتوانند میزان موفقیت بانـک در دسـتیابی بـه ایـن عامـل اساسـی را انـدازه گیـري کننـد،          

بر اساس  دآوري در بانکها،هاي ارزیابی در بانکها مورد استفاده قرار گیرند. جهت سنجش سو توانند به عنوان معیار می

بـه   بـازده داراییهـا و بـازده سـرمایه    نسبتهاي نظران بانکی، ده از رهنمودهاي صاحبمطالعه تحقیقات گذشته و استفا

  گردد.   عنوان شاخصهاي مهمتر وکلیدي تشخیص داده شد که در تحقیق حاضر از آنها استفاده می

  ) شاخصهاي وضعیت مالی4-4-2

ورد اسـتفاده  که در تحقیق حاضر مـ ی ینسبتها ات را نشان می دهد .توان بانک براي ایفاي تعهد داراییها و بدهی ها،

  ییها و سرمایه به داراییها وامها به دارا ،نسبتهاي وامها به سپرده ها  گیرد عبارتند از : قرار می

  ) طرح و نحوه انجام تحقیق4-5

براي انجام تحقیق حاضر در گام نخست شاخص هـاي سـودآوري ( نـرخ بـازده داراییهـا و نـرخ بـازده سـرمایه )  و         

حقـوق صـاحبان    و، تسهیالت اعطایی به دارایـی  ها اي تسهیالت اعطایی به سپردهنسبتهشاخصهاي وضعیت مالی ( 

. در مرحلـه بعـد پـس از خالصـه     محاسبه گردید 1384الی  1380ر سالهاي ) براي هر بانک د یهایسهام به کل دارا

الی اخصـهاي وضـعیت مـ   و یک بار با شاخصهاي سودآوري و بـار دیگـر بـا ش    ، شرطها طبقه بندي شدشرطها کردن

روش  که در طول زمان کـاهش پیـدا کـرده اسـت یـا خیـر .      شد  مه تعداد بند شرطها بررسی. در خاتمقایسه گردید

  .نیز تحلیل سریهاي زمانی بود تحلیل داده ها

  ) تکنیک آماري مورد استفاده4-6

داده هـاي سـري    براي پاسخ به سئواالت از دو تکنیک آماري استفاده شده است : رگرسیون چند متغیره  و  تلفیـق 

  . ) Pool dataزمانی و مقطعی( 

  ) رگرسیون4-6-1

در روش رگرسیون ابتدا در هر بانک بطور جداگانـه یـک رابطـه چنـد متغیـري بـین مـوارد مشـروط و شاخصـهاي          

. در این حالت بین موارد مشـروط و  جود رابطه بین آنها بررسی شدسودآوري (بازده دارایی و بازده سرمایه) برقرار و و

. مـالك بـراي اعتبـار و یـا عـدم اعتبـار       نیـز برقـرار گردیـد   تک تک عاملها مثل بازده دارایی یک رگرسیون جداگانه 

رگرسیونهاي انجام شده آزمون این است که آیا ضرایب در رابطه رگرسیونی صفر هستند یا خیر ؟ براي پاسخ به ایـن  



 

هاي آزمـون ) توجـه کـرد و بـا      ( آماره  Tو ستون sq .  Adjusted Rضریب همبستگی و 2R توان به  سئوال می

  مقایسه کرد .    t-studentجداول  

  که :شود  میاستفاده این گونه )  p(ستون p-valueاز مالك  همچنین

−>=⇒شود   فرض صفر رد می 05.0αvalueP    

−<=⇒شود  فرض صفر رد نمی 05.0αvalueP   

  ) در این رگرسیون صفر است . predictorفرض صفر در این رگرسیونها این است که پارامترمربوطه (ستون 

، تسهیالت اعطایی به  ها تسهیالت اعطایی به سپرده نیز در هر بانک بین موارد مشروط و شاخصهاي وضعیت مالی (

  .شدتکرار روند "گرسیون چند متغیره برقرار گردید و مجددا) یک ر یهایسهام به کل دارا حقوق صاحبان ودارایی 

  )   Pool dataزمانی و مقطعی(  هاي سري تلفیق داده) 4-6-2

بنابراین ضروري است که در مـورد   . داردهاي صحیح بستگی  صحت هر تحلیل سر انجام به قابلیت دسترسی به داده

مـورد   "دقیقـا و موضـوع   بحـث   گیـرد  هایی که در تحلیل مورد استفاده قرار مـی  تهاي دادهماهیت ، منابع و محدودی

  بررسی قرار گیرد .  

  .شود  سه نوع داده استفاده می Pool data در "عموما

مثل جمع دارایی یک بانـک در یـک دوره پـنج     ،: جمع آوري داده ها در طول زمان 1داداه هاي سري زمانی  -الف  

  .ان سود یا سرمایه آن در همین مدت ساله یا میز

: داده هایی که در یک مقطع زمانی از یک جامعه آماري گرفته می شود مثالً جمع دارایـی   2داده هاي مقطعی  -ب  

  .، یا بازده سرمایه صد بانک در همین سال آن  1383چند بانک در یک سال مثالً 

که تعداد داده هاي سري زمـانی محـدود و تعـداد داده هـاي      : هنگامی 3تلفیق داده هاي سري زمانی و مقطعی  -ج 

می توان از تلفیق آنها استفاده نمود ، مثالً داده هاي موضوع مورد بررسی در ایـن تحقیـق    ،مقطعی نیز محدود است

شامل تعداد شرطها و شاخصهاي سودآوري و وضعیت مـالی طـی پـنج سـال      ) Pool data( هاي مرکب  که از داده

    براي ده بانک مختلف استفاده شده است . 1384 الی 1380

                                                 
1 Time series data 

2 Cross - section data   
3 Pool data 



 

برازانیم و سپس در سطح کل بانکها از روش تلفیـق   در این تحقیق ابتدا درهر بانک جداگانه بین عوامل رگرسیون می

  کنیم. ) استفاده می Pool dataداده هاي سري زمانی و مقطعی( 

  )تجزیه و تحلیل عملکرد بانکها5 

  ) کل بانکها   5-1

  در اظهار نظرتعداد شرطها  -الف

  باشد. در بانکهاي مختلف بشرح زیر میمندرج در اظهار نظر حسابرسان  يصورت ریز تعداد بند شرطها 2جدول 

  سال 1380 1381 1382 1383 1384 جمع
  بانک       

 ملی ایران   1 2 2 3 2 10
 صادرات ایران  3 6 2 1 1 13
 ملت  3 4 2 1 0 10
 سپه  6 5 1 1 0 13
 تجارت  1 4 1 2 0 8
 رفاه کارگران  4 5 4 4 5 22
 کشاورزي  4 5 2 3 2 16
 مسکن  2 0 0 0 0 2
 توسعه صادرات ایران  1 1 1 0 0 3
 صنعت و معدن  3 1 1 0 0 5

 جمع  28 33 16 15 10 102
  هاي پژوهش ماخذ: یافته

  بانکهاي ایران بشرح زیر است. نمودار ریز تعداد بند شرط گزارش حسابرس در سالهاي مختلف 
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هاي پژوهش ماخذ: یافته  

 39گزارش آن مشروط نبودنـد و تعـداد    11سال بانکهاي دولتی ایران فقط تعداد  پنجگزارش حسابرسی  50از بین 

 آن گزارش مشروط بودند .



 

بنـد   54علت عدم توافق و تعداد  هبند ب 48شود تعداد  بند شرط را شامل می 102گزارش مشروط که در جمع  39از 

  باشد . علت محدودیت در رسیدگی می هب

 33بـا   1381بند و بیشترین تعداد بند شرط گزارش در سال  10با  1384کمترین تعداد بند شرط گزارش در سال 

  بند بوده است .

گزارش در بانک رفاه کارگران بـا   بند و بیشترین تعداد بند شرط2کمترین تعداد بند شرط گزارش در بانک مسکن با 

  بند بوده است . 22

شـود . اگـر    فهرست زیر کل موارد بند گزارش حسابرسی در بانکهاي مختلف در طول سالهاي مورد مطالعه عرضه می

چه این موارد به عنوان شرط در اظهار نظر حسابرسان در نظر گرفته نشـده ولـی مطالـب منـدرج در آنهـا حـاکی از       

  شود . ددي در حسابها و صورتهاي مالی بانکهاست که به آنها توجه الزم نمیاشکاالت متع

صورت ریز تعداد بندهاي گزارش حسابرسی در بانکها 3جدول       

  سال 1380 1381 1382 1383 1384 جمع کل

 بانک      
 ملی ایران  17 23 24 24 25 113
 صادرات ایران 31 27 20 22 24 124
 ملت 21 20 16 17 21 95
 سپه 22 22 15 17 25 101
 تجارت 16 24 19 31 23 113
 رفاه کارگران 27 24 24 22 22 119
 کشاورزي 23 17 16 15 18 89
 مسکن 12 14 14 12 11 63
 توسعه صادرات ایران 15 13 16 16 18 78
 صنعت و معدن 22 18 21 19 22 102
 جمع 206 202 185 195 209 997

    پژوهشهاي  ماخذ: یافته

  اد بندهاي گزارش حسابرسی در بانکهز تعدایصورت ر 3نمودار 
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    هاي پژوهش ماخذ: یافته

عالوه بر گزارشهاي مشروط و بندهاي شرط ، کلیه گزارشها داراي سایر موارد بودند که حـاکی از  الف)عـدم رعایـت    

جه قطعی در خصوص مطالبات معوق و وجـوه  کامل قانون پولی و بانکی و اصالحیه قانون تجارت ب) عدم حصول نتی

  باشد . می اختالس شده  ج)عدم در نظر گرفتن ذخیره الزم جهت مالیات و سنوات خدمت کارکنان

مغـایر بـا اسـتانداردهاي     "علت تبعیت از قـوانین پـولی و بـانکی کشـور اسـت کـه بعضـا        هبرخی از بندهاي گزارش ب

  باشد . حسابداري می

ود تعداد شرطها در گزارشهاي حسابرسی بانکها در طول سالهاي مورد مطالعه رونـد نزولـی   ش بطوري که مشاهده می

  داشته است .

  شاخصها -ب

  براي پاسخ به سئوالهاي این تحقیق در مورد یکایک بانکها  

) بین تعداد شرطهاي مندرج در گزارش حسابرسی بانکها به عنوان متغیر وابسته و شاخصهاي سودآوري هـر بانـک   1

ی بازده سرمایه و بازده دارایی به عنوان متغیر مستقل از طریق محاسبه رگرسیون دو متغیره آزمون شـد و نتـایج   یعن

شاخصهاي سـودآوري هـر بانـک    و  تعداد شرطهاي مندرج در گزارش حسابرسی بانکها حاکی از این است که بین آن

  داري وجود ندارد. رابطه معنی

تلف وجود رابطه بین تعداد شـرطها و شاخصـهاي سـودآوري در سـالهاي مـورد      در مورد بانکهاي مخ اطالعات آماري

شاخصـهاي   4جـدول   اي حکایـت نـدارد .   کند و حتـی رگرسـیونهاي جزیـی هـم از وجـود رابطـه       مطالعه تایید نمی

    سودآوري در بانکها



 

    هاي پژوهش ماخذ: یافته

ها ، وامها به کل دارایی  ) بین تعداد شرطها به عنوان متغیر وابسته و شاخصهاي وضعیت مالی یعنی وامها به سپرده2

 د و نتـایج آن ـون شو سرمایه به دارایی هر بانک به عنوان متغیر مستقل از طریق محاسبه رگرسیون سه متغیره آزم

  داري وجود ندارد. رابطه معنی هر بانک شاخصهاي وضعیت مالی وبین تعداد شرطها حاکی از این است که 

کنـد و   وجود رابطه بین تعداد شرطها و شاخصهاي وضعیت مالی در سالهاي مورد مطالعه تایید نمـی  اطالعات آماري

  ندارد.اي حکایت  حتی رگرسیونهاي جزیی هم از وجود رابطه

    شاخصهاي وضعیت مالی در بانکها 5جدول 

 سال            1380 1381 1382 1383 1384
سرما

یه به 

دارایی

به  وام

 دارایی

به  وام

 سپرده

 سرمایه

به 

 دارایی

به  وام

 دارایی

به  وام

 سپرده

 سرمایه

به 

 دارایی

به  وام

 دارایی

به  وام

 سپرده

 سرمایه

به 

 دارایی

به  وام

 دارایی

به  وام

 سپرده

 سرمایه

به 

  دارایی

به  وام

 دارایی

به  وام

 سپرده

 بانک
 ملی ایران  65 54 2/2 78 59 4 86 62 3 98 63 9 85 58

6  صادرات ایران 69 61 2/3 70 59 8/4 73 56 4/3 74 59 4 101 67
9  ملت 74 63 3/2 90 67 4 108 72 3 128 74 7 109 69

  سال 1380 1381 1382 1383 1384
بازده 
سرما
 یه

بازده 
 دارایی

بازده 
 سرمایه

بازده 
 یدارای

بازده 
 سرمایه

بازده 
 دارایی

بازده 
 سرمایه

بازده 
 دارایی

بازده 
 سرمایه

بازده 
 بانک دارایی

 ملی ایران  /12 70/5 /10 6/2 /28 9/8 /56 6 /39 9/4
 صادرات ایران /10 5 /60 4/12 /50 7/15 /50 3/13 /70 5/8

 ملت /30 14 /60 15 /40 13 /70 10 /50 7
 سپه /43 8/6 /97 25 /76 24 /54 7 3/1 15
 تجارت /80 33 /75 32 /70 28 1 13 2/1 15
 رفاه کارگران 1/2 31 6/1 26 /20 18 /50 14 /30 10

 کشاورزي /32 97/3 12/1 17 56/1 24 14/2 72/20 /42 5/5
 مسکن 1/3 76 5/3 53 95/2 40 5/3 25 6/1 6/17

 توسعه صادرات ایران 2/6 12 7/3 9 8/4 12 3 9 6/3 13
 صنعت و معدن 3/1 6/3 8 4/2 10 31 7 17 6/3 4/12



 

 سپه 70 60 6 80 60 7/3 100 67 3 116 69 8/7 111 68
 تجارت 70 57 5/2 98 68 3/2 107 71 5/2 132 72 8 132 73

2  رفاه کارگران 80 67 7 67 51 6 68 59 4 97 74 5/3 97 76
6  کشاورزي 161 79 8 148 78 6/6 137 78 4/6 125 70 10 123 73
3  مسکن 102 84 4 103 84 6/6 105 84 4/7 88 69 7/13 93 73

28   توسعه صادرات 179 69 52 168 5/62 40 175 68 7/38 192 64 32 209 5/69
29  صنعت و معدن 255 47 37 148 29 35 218 32 34 218 47 5/40 217 51

    هاي پژوهش ماخذ: یافته

   ) Pool dataزمانی و مقطعی(  هاي سري تلفیق داده

 Poolدر طـول دوره مـورد مطالعـه از روش     کلیه بانکها داد شرطها و شاخصهاي مالی دربراي بررسی رابطه بین تع

data است . استفاده شده  

بر روي کل بانکها انجام شد که براي پاسخ به سئوالهاي این تحقیق در مـورد کـل     OLSدر این روش ابتدا آزمون  

  بانکها  

اي سودآوري یعنی بازده سـرمایه و بـازده دارایـی بـه عنـوان      ) بین تعداد شرطها به عنوان متغیر وابسته و شاخصه1

وجود رابطه بین تعداد شرطها و شاخصهاي سودآوري در سـالهاي  نوع آنها آزمون شد و متغیر مستقل بدون توجه به 

  شود . مورد مطالعه تایید نمی

ها ، وامها به کل دارایی  سپرده ) بین تعداد شرطها به عنوان متغیر وابسته و شاخصهاي وضعیت مالی یعنی وامها به2

وجـود رابطـه بـین تعـداد شـرطها و       نوع آنها آزمون شد وو سرمایه به دارایی به عنوان متغیر مستقل بدون توجه به 

  شود . شاخصهاي وضعیت مالی در سالهاي مورد مطالعه تایید نمی

تک تک بانکها مورد مطالعه قرار   Fixed Effectsنتیجه حاصل نشد از روش مدلهاي  OLSپس از اینکه از روش 

  :گرفت که براي پاسخ به سئوالهاي این تحقیق در مورد کل بانکها 

) بین تعداد شرطها به عنوان متغیر وابسته و شاخصهاي سودآوري یعنی بازده سـرمایه و بـازده دارایـی بـه عنـوان      1

وجـود رابطـه بـین تعـداد شـرطها و       وک تک بانکها آزمون شد ت  Fixed Effectsمتغیر مستقل از طریق مدلهاي 

  شود . شاخصهاي سودآوري در سالهاي مورد مطالعه تایید نمی



 

ها ، وامها به کل دارایی  ) بین تعداد شرطها به عنوان متغیر وابسته و شاخصهاي وضعیت مالی یعنی وامها به سپرده2

وجـود   ک بانکها آزمون شـد و تک ت  Fixed Effectsو سرمایه به دارایی به عنوان متغیر مستقل از طریق مدلهاي 

  شود . رابطه بین تعداد شرطها و شاخصهاي وضعیت مالی در سالهاي مورد مطالعه تایید نمی

داري بین تعداد شرطها به عنوان متغیر وابسته  در بانکها رابطه معنی Pool data در خاتمه در دو روش رگرسیون و 

بازده دارایی به عنوان متغیر مسـتقل در سـالهاي مـورد مطالعـه وجـود       و شاخصهاي سودآوري یعنی بازده سرمایه و

  ندارد .

همچنین رابطه معنی داري بین تعداد شرطها به عنوان متغیر وابسته و شاخصـهاي وضـعیت مـالی یعنـی وامهـا بـه       

  ه وجود ندارد .ها ، وامها به کل دارایی و سرمایه به دارایی به عنوان متغیر مستقل در سالهاي مورد مطالع سپرده

  )خالصه، نتایج و پیشنهادات6

  ) خالصه و نتیجه گیري 1 -6

  ، سه فرضیه مطرح گردید .منظور پاسخگویی به سئواالت تحقیقبه 

بـراي اثبـات ایـن     وجـود دارد.  داري هاي سودآوري در هر بانک رابطه معنـی و نسبت طن بندهاي شربی ه اول :یفرض

به عنـوان   تغیر وابسته و شاخصهاي سودآوري یعنی بازده سرمایه و بازده داراییبین تعداد شرطها به عنوان م فرضیه

آزمون مربوطه انجـام    Fixed Effectsو مدل رگرسیون دو متغیره دو روش به  تک تک و کل بانکها متغیر مستقل

کـه در بانـک    (بجز یـک مـورد  د. تایید نش شد و وجود رابطه بین موارد مشروط و شاخصهاي سودآوري در کل بانکها

  .)رابطه برقرار استموارد مشروط با بازده سرمایه بین ملت 

بـراي اثبـات ایـن     وددارد.داري وجـ  بانک رابطه معنیی درهرمال عیتوض هاينسبتط و ن بندهاي شربی ه دوم :یفرض

مهـا بـه کـل    ، واهـا  عیت مالی یعنی وامها به سپردهبین تعداد شرطها به عنوان متغیر وابسته و شاخصهاي وض فرضیه

متغیـره و مـدل    سـه دو روش رگرسـیون  به  تک تک و کل بانکها دارایی و سرمایه به دارایی به عنوان متغیر مستقل

Fixed Effects       آزمون مربوطه انجام شد و وجود رابطه بین موارد مشروط و شاخصـهاي وضـعیت مـالی در کـل

  د.  تایید نش بانکها 

  شده است. به کاهش بندهاي شرط در گزارش حسابرسیتصمیمات اتخاذ شده منجر ه سوم :یفرض



 

، خی دیگر کـاهش داشـته  در برنوسان بوده و در برخی از بانکها داراي سالهاي مورد مطالعه  اگر چه تعداد شرطها در 

مـدیریت بانکهـا ،   ( دهد که تصمیمات اتخاذ شده و این موضوع نشان می )2جدول ( داشتهکاهش  ولی در کل بانکها

  .هاي شرط در گزارش حسابرس شده استمنجر به کاهش بند) ومی بانکها و بانک مرکزيمجامع عم

  ) پیشنهادها 2 -6

  ) پیشنهادهاي کاربردي تحقیق 1 – 2 – 6

  :راي گزارشگري مالی ب

تدوین نشده است و تطبیق برخی عملیات و گزارشـهاي   ایران اي بانکها دررب استاندارد حسابداري خاصی )الف

   .ر این مورد اقدام الزم صورت گیردشود که د پیشنهاد می .عملی نیست نداردهاي عمومیابر است بانکهامالی 

در اسـتانداردهاي  استاندارد حسابرسی خاصـی در ایـران تـدوین نشـده حـال آنکـه        ،براي حسابرسی بانکها ب)

شود کـه عـالوه بـر     یاست پیشنهاد م حسابرسی در این مورد تدوین شده اصخ، استاندارد المللی حسابرسی بین

    .ن براي حسابرسی بانکها مقرر گرددشرایط الزم حسابرسا ،تدوین استاندارد

و  ودایجـاد شـ  بانک مرکـزي  در بانکها کلیه  یمال يصورتهامندرج در طالعات براي امشترك  outputیک ج) 

شود بر اسـاس   می و تحقیقاتی که توسط مراجع مختلف انجام رسی براي متخصصین را داشته باشدقابلیت دست

  .هاي اطالعاتی همسانی صورت گیرد هداد

  ) پیشنهادهایی براي تحقیق در آینده 6-2-2

گی شرطهاي مندرج در گزارشهاي حسابرسی شـرکتها در ارتبـاط بـا توقـف و ورشکسـت      شود یشنهاد میپ )الف

  .رکتها مورد بررسی قرار گیردش
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