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 محافظه کاري در حسابداري

  جلیلی امیر 

  چکیده:

که  ،پردازد. محافظه کاري به صورت اثبات پذیري ناهمسانکاري در حسابداري میاین مقاله به بررسی محافظه

این مثال سنتی از  ،براي شناسایی سود در مقابل زیان الزم است تعریف می شود. در افراطی ترین شکل این تعریف

». هیچ نوع سودي را پیش بینی نکن اما همه زیان ها را پیش بینی کن: «که  می شودمحافظه کاري به ذهن متبادر 

به نظر می رسد  ،مطرح می شود ،از جمله از سوي تدوین کنندگان استاندارد ،علیرغم انتقاداتی که از گوشه و کنار

سال اخیر روند  30در  بلکه همچنین ،محافظه کاري در حسابداري نه تنها براي قرن هاي زیادي دوام داشته است

  افزایشی نیز داشته است.

 قوانین و مقررات ،مالیات بندي  ،حقوقی دعاوي  ،قراردادي: مانند گوناگونی وجیهاتت و تفاسیر ،مقاله حاضر

در ارتباط با وجود محافظه کاري و میزان تجربی  این مقاله همچنین شواهد. کندرا براي محافظه کاري ارائه می

محافظه کاري و خالصه و بیان می کند. شواهد مذکور هم با وجود  مذکور راتعابیر و تفاسیر مختلف  همسانی آن با

ي دعاو"و  "قراردادي"تفاسیر در میان این شواهد هم با افزایش آن در سالهاي اخیر همخوانی دارد. به نظر می رسد

در ارتباط با  ضعیف تر شواهدي "رراتقوانین و مق" و "مالیات"شواهد راجع به اثر قوي تر و شواهدي "حقوقی

  با این حال هنوز با آن دسته از توجیهاتی که نقشی را ایفا می کنند همخوانی دارند.  هستند کاريمحافظه
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  مقدمه: .1

هیچ سودي را پیش بینی نکن اما «محافظه کاري حسابداري به طور سنتی با این مثال معروف تعریف می شود: 

). پیش بینی سود به معنی شناسایی سود قبل از وجود ادعاي قانونی 1934 ،(بلیس» یش بینی کنهمه زیان ها را پ

قابل اثبات نسبت به درآمدهاي ایجاد کننده آن سود است. محافظه کاري بدین معنی نیست که تمامی جریانات 

مورد بحث عبارت  نقدي درآمدي می بایست قبل از اینکه سودي شناسایی شود وصول شوند. بنابراین موضوع

گرایش «مثال معروف فوق الذکر بدین صورت تفسیر می شود:  ،است از اثبات پذیري. در نوشتارهاي تجربی

حسابداران به سمت ملزم کردن سطح باالتري از اثبات پذیري براي شناسایی اخبار خوب به عنوان سود در مقایسه 

محافظه کاري عبارت است از عدم تقارن در الزامات  بنابراین ).1997(باسو » با شناسایی اخبار بد به عنوان زیان

هرچه  از محافظه کاري را مجاز می شمرد. سود و زیان. این تفسیر درجات مختلفی شناسایی ثبات پذیري برايا

محافظه کاري نیز بیشتر  ،تفاوت در میزان اثبات پذیري مورد نیاز براي شناسایی سود در مقابل زیان بیشتر باشد

  .)1997(باسو اهد بودخو

سود و زیان این است که همیشه ارزش  شناسایی یکی از پیامدهاي مهم برخورد نامتقارن محافظه کاري با

و دانشگاهیان  هاتدوین کنندگان استاندارد ،خالص دارایی ها کمتر از واقع برآورد می شود. قانونگذاران بازار سرمایه

زیرا این کمتر از واقع برآورد کردن در دوره جاري می  .هش قرار داده انداز این زاویه محافظه کاري را مورد نکو

تواند به واسطه کمتر از واقع برآورد کردن هزینه هاي آتی منجر به بیشتر از واقع برآورد کردن سود در دوره هاي 

  آتی شود. 

همیت بوده است. باسو هم داراي تاریخچه اي طوالنی و هم با ا ،اثر محافظه کاري بر شیوه عمل حسابداري

سال شیوه عمل حسابداران را تحت تأثیر قرار داده است.  500) مدعی است که محافظه کاري حداقل 1997(

) محافظه کاري را به عنوان اثرگذارترین اصل ارزشیابی در حسابداري رتبه بندي می کند. 1970اترلینگ (
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ز این است که نه تنها شیوه عمل حسابداري محافظه پژوهشهاي تجربی اخیر در رابطه با محافظه کاري حاکی ا

به موضع گیري پر سر و  کارانه تر نیز شده است. با توجه سال اخیر محافظه 30کارانه بوده است بلکه همچنین طی 

این  تدوین کنندگان استاندارد و دانشگاهیان در قبال محافظه کاري ،صداي بسیاري از قانونگذاران بازار سرمایه

ین عقیده را قویاً ا ،عمر طوالنی محافظه کاري و قابلیت ارتجاع آشکار نسبت به انتقادات .شگفت انگیز استنتایج 

که محافظه کاري منافع با اهمیتی دارد که توسط منتقدین کنار گذاشته شده است. معما این  سازدبه ذهن متبادر می

سعی بر حذف محافظه کاري  هان کنندگان استاندارداست که آن منافع چه هستند؟ اگر منتقدین قانونگذار و تدوی

  .)2003(واتس ر خواهند بودمضپس استانداردهاي حاصله شدیداً براي گزارشگري مالی  ،بدون فهم این معما دارند

 توجیهات محافظه کاري .2

که پژوهشگران توجیهاتی را براي گزارشگري محافظه کارانه طرح کرده اند و تمامی آنها نشانگر این است 

مهمترین توجیهات عنوان شده  محافظه کاري منافعی را براي طرف هاي مرتبط با واحد گزارشگر به همراه دارد.

  ) :2002باشد(روس و واتس راي محافظه کاري بشرح زیر میب

  قراردادي  -1

  ي حقوقیدعاو -2

  مالیات  -3

  قوانین و مقررات -4

  سیر قراردادي براي محافظه کاريتوجیه و تف 2-1

قرن هاي زیادي براي استفاده شرکتی و هزاران سال براي  دي از حسابداري تاریخچه کهن دارداستفاده قراردا

کنترل مدیریت. این استفاده طوالنی طرح این فرضیه را تقویت می کند که بر توسعه و ماهیت حسابداري و 

بسیاري از قراردادهاي بین طرف  .)2002(روس و واتس از جمله محافظه کاري تأثیر داشته باشد ،گزارشگري مالی

از آمار و ارقام حسابداري به منظور کاهش هزینه هاي نمایندگی هاي مرتبط با شرکت  ،شرکت و هاي ذینفع
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 ،استفاده می کنند. این قراردادها شامل قراردادهاي بین شرکت و دارندگان اوراق بدهی شرکت (قراردادهاي بدهی)

 ،این توجیه براساس قراردادهاي استخدامی و قراردادهاي فروش می شود. ،ریتقراردادهاي جبران خدمات مدی

حسابداري محافظه کارانه ابزاري است براي برخورد با مشکالتی که سرمنشأ آن طرف هاي ذینفع در شرکت با 

 براي ه موقعب یطرفین قرارداد نیازمند معیارهایبازدهی هاي نامتقارن و مسئولیت محدود است.  ،اطالعات نامتقارن

معیارهاي  ،. با فرض ثابت بودن سایر عواملباشندي شرکت میارزش خالص دارایی ها محاسبه عملکرد و ارزیابی

در قراردادهاي جبران خدمات در صورتیکه انعکاس اثرات اقدامات مدیریت بر  (براي مثال سود) عملکرد مدیریت

سود  یعنی به موقع باشد) مؤثرتر خواهد بود.ارزش شرکت در دوره اي باشد که اقدامات رخ می دهد (

(سودآوري) در قراردادهاي بدهی به منظور اعمال محدودیت در پرداخت سود سهام به سهامداران و نگه داشت 

سطح حداقل خالص دارایی ها در شرکت جهت فراهم کردن پشتوانه اي براي بدهی هاي فعلی و بنابراین کاهش 

 ،تفاده قرار می گیرد. اگر سودآوري و خالص دارایی ها در یک دوره افزایش یابدهزینه هاي نمایندگی مورد اس

هدف  ،انعکاس این افزایش به شیوه اي به موقع توسط معیارهاي حسابداري مطلوب خواهد بود. بر این اساس

میزان  (سود سهام بهمحقق شده و مدیریت مجبور نخواهد بود تا از پرداخت سود سهام بهینه ،اعمال محدودیت

خودداري کند و داراي سرمایه گذارانی خواهد بود که خواهان  مطلوبی که رضایت سهامداران را جلب نماید)

 ،اگر کاهش در سودآوري و خالص دارایی ها رخ دهد ،افزایش سرمایه گذاري در شرکت هستند. به طریق مشابه

از ربخشی اعمال محدودیت بهبود خواهد یافت. اث ،و خالص دارایی ها به موقع باشند سوددر صورتی که معیارهاي 

  سودآوري و خالص دارایی ها هستند.براي قراردادهاي بدهی به شدت نیازمند معیارهاي به موقع  ،این رو

محافظه کاري به طور درونداد و به صورت یک مکانیسم قراردادي ... جبران خدمات و  ،در قراردادهاي بدهی

بهینه  ،قراردادهامورد استفاده در معیارهاي عملکرد  ارزیابی کاري به دلیل اینکه برايکارا سر بر می آورد. محافظه 

بودن و این به معنی داشتن استانداردهاي اثبات پذیري سخت گیرانه تر  مفیداست اتفاق می افتد. (بهینه بودن یعنی 

ها منجر به تأخیر بیشتر در شناسایی عدم تقارن در استاندارد این).باشدمی براي شناسایی سود در مقایسه با زیان

سود در مقایسه با شناسایی زیان می شود و این نیز به نوبه خود منتهی به خالص دارایی ها و سود انباشته اي می 
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احتمال  ،این وضعیت. )2002(روس و واتس بیش از حد ارزش گذاري شده اند ،شود که با احتمال بسیار کمی

  را کاهش می دهد. ،قض قراردادها و کاهش ارزش شرکت می شودکه باعث ن ،توزیع دارایی ها

محافظه کاري احتمال اینکه مدیریت از پروژه هاي داراي خالص ارزش فعلی مثبت  ،در قراردادهاي بدهی

را به سهامداران  ند و پرداخت سود سهام تصفیهسود و دارایی ها را بیش از حد ارزش گذاري ک ،صرف نظر کنند

محافظه کاري این احتمال را کاهش می دهد که به  ،در قراردادهاي جبران خدماتمی دهد.  صورت دهد کاهش

تالش هایی را صورت دهد تا  ، مدیریتمثبت خالص ارزش فعلی با جاي تالش در جهت پیگیري پروژه هاي

(از طریق ندشرکت را بین خود توزیع کنخالص دارایی ها و سود انباشته را به منظور اینکه خالص دارایی هاي 

افزایش در ارزش شرکت که ناشی از کاهش  منافع حاصله از از حد ارزش گذاري کنند. بیش دریافت پاداش)

  .)2002(روس و واتس رکت توزیع می شودشاقدامات نادرست است بین تمامی طرف هاي وابسته به 

العات براي سرمایه گذاران نقش مهمی نیز در فراهم سازي اط ،دومعیارهاي عملکرد محافظه کارانه همچون س

به همین نحو ارقام سود  ي صورت سود و زیان تحقق می یابند وایفا می کند. نهایتاً جریانات نقدي از مجرا

  طالعاتی براي سرمایه گذاران است.حسابداري فراهم کننده کنترل بر سایر منابع ا

  (قضایی) در دفاع از محافظه کاري توجیه دعاوي حقوقی 2-2

وي حقوقی سهامداران یکی دیگر از سرچشمه هاي بالقوه محافظه کاري بوده است. ادع ،اي اخیردر ساله

دعاوي حقوقی نیز بازدهی هاي نامتقارن ایجاد می کند: بیش از واقع برآورد کردن خالص دارایی ها در مقایسه با 

ازطریق  ،جاد می کند. محافظه کاريکمتر از واقع برآورد کردن آن به احتمال زیاد هزینه هاي حقوقی بیشتري را ای

(روس و هزینه هاي حقوقی مورد انتظار شرکت را کاهش می دهد ،کمتر از واقع برآورد کردن خالص دارایی ها

 ومقررات عاقباً قوانینمت و حقوقی) هر دو خاطرنشان می کنند که دعاوي 1993() و واتس1993بیور( .)2002واتس 

در  حقوقی. منطق این نتیجه گیري این است که احتمال بروز دعاوي هستندي مشوق محافظه کار ،اوراق بهادار

شود بسیار بیشتر از حالتی است که آنها کمتر از لص دارایی ها بیشتر از واقع ارزشگذاري میحالتی که سود و خا
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واقع بیشتر ناشی از ارزش گذاري بیش از  حقوقید. به دلیل اینکه هزینه هاي دعاوي نواقع ارزش گذاري می گرد

مدیران و حسابرسان این انگیزه را خواهند داشت تا  ،از هزینه هاي ناشی از ارزش گذاري کمتر از واقع می باشد

  سود و خالص دارایی ها را کمتر از واقع ارزش گذاري کنند.

یالت صرفاً در سالهاي اخیر در ا حقوقیتوجیه دعاوي  ،برخالف توجیه قراردادي در حمایت از محافظه کاري

 حقوقی) اشاره می کنند که دعاوي 1988اسمیت و واتس ( ،الیس ،متحده مورد استفاده قرار گرفته است. کاتري

بر می گردد. این اشاره اي است بر وجود برخی تمایزات  1966از قوانین اوراق بهادار به تغییرات سال  منتسب

  . حقوقیتجربی بین توجیهات قراردادي و دعاوي 

  ر درآمد در حمایت از محافظه کاريلیات بتوجیه ما 2-3

ثیر بر محاسبه سود تأ اند و در نتیجها کنون بر سود گزارش شده وضع شدهتهاي دور مالیاتها از گذشته

اند. سرچشمه هاي بسیار اولیه حسابداري مشتمل بر کنترل دارایی ها و جمع آوري مالیات براي پادشاهان و گذاشته

پیوندهاي بین وضع مالیات و گزارشگري نیز می تواند موجب محافظه کاري در  .اشراف زادگان بوده است

مدیران شرکت هاي سودآور را در کاهش ارزش فعلی  ،گزارشگري مالی شود. شناخت نامتقارن سود و زیان

 ،. تأخیر در شناخت درآمدها و تسریع در شناخت هزینه ها)2003(واتسپرداخت هاي مالیاتی توانمند می سازد

اظهار می دارند که پذیرش  )1997و واتس ( )1979واتس و زیمرمن ( پرداخت هاي مالیاتی را به تعویق می اندازد.

در نتیجه الزام خزانه مبنی بر این بود که استهالك می  ،گسترده استهالك به عنوان یک هزینه در ایاالت متحده

شود تا حائز شرایط یک کاهنده مالیات طبق قانون بایست به عنوان یک هزینه در صورتهاي مالی گزارش شده ثبت 

) باشد. در حقیقت آن قانون یک قانون مالیات بر درآمد بود و منادي قانون 1909مالیات غیر مستقیم شرکتها (

) اظهار می دارند که روشهاي حسابداري مورد استفاده در 1977گنتر و همکاران (شد. 1913مالیات بر درآمد 

ها ) نیز معتقدند که مالیات2001ین (شاکلفرد و شلوآمد مشمول مالیات را تحت نفوذ خود دارند.گزارشگري هنوز در

انگیزه الزم جهت همسوسازي سود حسابداري گزارش شده با سود مشمول مالیات را فراهم می سازد. تا زمانی که 
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انگیزه  هین ارتباط فراهم کنندا ،یک شرکت سودآور باشد و داراي سود مشمول مالیات و نرخ هاي بهره مثبت باشد

الزم جهت به تعویق انداختن شناسایی سود به منظور کاهش ارزش فعلی مالیات ها است. همچون توجیه 

  این مشوق نیز منجر به ارزش گذاري کمتر از واقع خالص دارایی ها می شود. ،قراردادي

  قوانین ومقررات در حمایت از محافظه کاري توجیه 2-4

تحمیل و ترغیب حسابداري و گزارشگري  براي،ان استاندارد گزارشگري مالی و قانونگذارانتدوین کنندگ

هاي حقوقی عدم تقارن وجود دقیقاً به همان صورت که در هزینههاي شخصی هستند. داراي انگیزه ،کارانهمحافظه

رایی ها را به جاي اینکه کمتر در هزینه هاي قانونگذاران نیز عدم تقارن وجود دارد. اگر شرکت ها خالص دا ،دارد

تدوین کنندگان استاندارد و قانونگذاران بیشتر مورد سرزنش و  ،بیشتر از واقع برآورد کنند ،از واقع برآورد کنند

هزینه هاي سیاسی تحمیل شده بر تدوین کنندگان استاندارد و قانونگذاران  ،نکوهش قرار می گیرند. محافظه کاري

انگیزه  ،الی گزارش شدهمقوانین و مقررات نیز براي محافظه کارانه نمودن صورتهاي این بنابر را کاهش می دهد.

زیان هاي ناشی از ارزشیابی بیش از واقع  ،) اظهار می دارد که در فرایند سیاسی1997هایی فراهم می کنند. واتس (

می باشد. این مهم فراهم کننده انگیزه  قابل مالحظه تر از ارزشیابی کمتر از واقع دارایی ها و سود ،دارایی ها و سود

هایی براي قانونگذاران و تدوین کنندگان استاندارد می باشد تا محافظه کار باشند. این انگیزه به طور آشکاري 

 واکر ،1972ارزشیابی متمایل به باال از دارایی ها را قدغن کند (زف ،سال اول عمر خود 30طی SECباعث شد تا 

  ایی قوانین اوراق بهادار نیز اشاره بر این دارد که حسابداري باید محافظه کارانه باشد.). منطق زیربن1992

  شواهدي از توجیهات محافظه کاري .3

تا چه  ،2ائه می کند مبنی بر اینکه محافظه کاري با چهار توجیه تشریح شده در بخش دي را اراین بخش شواه

  است.  بوده ها متفاوتدر بین شرکتها و در بین کشور ،میزان در طول زمان

  شواهد سري هاي زمانی 3-1
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بنابراین پیش  ،توجیه قراردادي احتماالً می تواند هم منشأ حسابداري و هم منشأ محافظه کاري را توضیح دهد

  بینی نوسانات سري هاي زمانی در محافظه کاري با استفاده از رویکرد قراردادي مشکل است. 

. واتس )2003(واتستغییر کرده باشد حقوقیدر طول زمان به موازات دعاوي محافظه کاري باید  ،در عین حال

که محافظه کاري در ایاالت متحده به موازات تغییرات غیر منتظره در تعهدات و مسئولیت  ) پیش بینی کرد1993(

بی نهایت  وقیحقدعاوي  ،1966تا قبل از سال  ،همانطور که قبالً اشاره شد ،در نوسان باشد. مشخصاً ،هاي قانونی

منتشر شده  به تنهایی قادر به پیش بینی محافظه کاري در صورت هاي مالی حقوقینادر بودند آنچنان که دعاوي 

محافظه  1966تا قبل از سال  ،حقوقیدر غیاب سایر عوامل به غیر از دعاوي  ،د. بنابراینایاالت متحده نمی باش

افزایش  1966محافظه کاري پس از سال  ،کاري در ایاالت متحده مشاهده نمی شود. و با فرض وجود سایر عوامل

) به 1988اسمیت و واتس ( ،الیس ،کوتاري) اظهار می دارد که دوره هایی که 1993واتس ( ،می یابد. عالوه بر این

می شناسند را می توان مورد استفاده قرار داد تا تغییر  1966پس از سال  وقیحقعنوان رژیم هاي متفاوت دعاوي 

و  1997و (پذیري محافظه کاري متأثر از تغییر در تعهدات و مسئولیت هاي قانونی را مورد آزمون قرار داد. باس

افزایش می  ،ونیکه معیارهاي محافظه کاریش در دوره هاي پس از افزایش مسئولیت هاي قان ) پیش بینی کرد1995

ثابت باقی می  ،مبنی بر محدود کردن مسئولیت هاي قانونی حقوقیحاکم میابد و در دوره هاي پس از تصمیمات 

  ماند.

وجود محافظه کاري در ایاالت متحده را پیش بینی می کند. نوسانات  ،1909حداقل از سال  ،مالیات بر درآمد

رشگري مالی در طول زمان را می توان جهت پیش بینی اثر مالیات بر در میزان پیوند بین حسابداري مالیاتی و گزا

. بر پایه نوشتارهاي مرتبط با تعامل بین مالحظات )2002(روس و واتسمحافظه کاري مورد استفاده قرار داد

بینی کند که هنگام تنگاتنگ شدن پیوندهاي  یک فرد می تواند پیش ،)2001 ،گزارشگري مالی (شاکلفرد و شلوین

  می شود.  داري و گزارشگري مالی محافظه کارانه ترحساب ،ین دو با یکدیگر یا هنگام افزایش مالیات هاا

بر می  1930یک منبع بالقوه از اثر قانونگذاري بر محافظه کاري هستند. این قوانین به دهه  ،قوانین اوراق بهادار

در غیاب سایر  ،). از این رو1972 ،فکار باشد (زاین بود که محافظه  ، SECواکنش اولیه  بنا به دالیلی گردند.
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با فرض وجود سایر مشاهده شده است و  1930بعد از دهه که محافظه کاري در ابتدا  شودیپیش بینی م ،عوامل

 ،1970. تا دهه )2002(روس و واتسمحافظه کاري افزایش یافته باشد ،1930که بعد از دهه  رودانتظار می  عوامل

SEC ما مشاهده می کنیم که  ،2000) و تا سال 1977 ،باشد (واتس محافظه کار ت که کمترتمایل داشFASB 

 30) آغاز به اندازه گیري هاي غیر قابل اثباتی از دارایی ها می نماید. از این رو طی SEC(ظاهراً با تصدیق ضمنی 

و استاندارد گذاري  SECنگذاري هاي اگر ما بتوانیم به طور قابل اتکایی میزان محافظه کاري در قانو ،سال گذشته

می توانیم نوسانات محافظه کاري در گزارشات حسابداري را پیش بینی  ،را اندازه گیري کنیم FASBهاي 

  .)2002(روس و واتسکنیم

محافظه کاري در ایاالت متحده را در چهار دوره:  ،) با استفاده از ارتباط بین بازده سهام و سود1977باسو (

 ،)1988اسمیت و واتس ( ،الیس ،کوتاري. مورد بررسی قرار داد 1983- 90و  1976- 83 ،1967- 75 ،66-1963

کم و زیاد نامیدند. باسو متوجه  ،زیاد ،این چهار دوره را به ترتیب دوره هاي رشد دعاوي حقوقی به میزان کم

ر دوره هایی که رشد دعاوي افزایش محافظه کاري در دو دوره اي شد که در آن رشد دعاوي حقوقی باال بود و د

نتیجه اي که با توجیه محافظه کاري از منظر دعاوي حقوقی  ،هیچ نوع افزایشی را مشاهده نکرد ،حقوقی پایین بود

 ،)1963-66سطح قابل مالحظه اي از محافظه کاري وجود دارد اما در دوره اول ( ،در سه دوره آخرسازگار است. 

با محافظه کاري توجیه شده از منظر  1963- 66حظه نیست. نتایج دوره سطح محافظه کاري چندان قابل مال

  قراردادي ناسازگار است.

قبل از  ،) استدالل می کنند از آنجا که انگیزه هاي قراردادي براي محافظه کاري2001و واتس (هاستازن 

الت متحده الزاماً در گزارشگري مالی ایا ،نیز وجود داشته است 1960افزایش در دعاوي حقوقی در اواخر دهه 

نیز بایستی به طور قابل مالحظه اي محافظه کار باشد. آنها با استفاده از ارتباط بین بازده سهام و  1967دوره قبل از 

مشاهده کردند که نه تنها در سه دوره آخر بررسی  ،1927 - 1993سود براي نمونه اي از شرکتهاي بزرگ در دوره 

) نیز محافظه کاري قابل مالحظه اي 1954-66و  1927-41ه قبل از دعاوي حقوقی (بلکه در دور ،شده توسط باسو

شاید به دلیل کنترل قیمت  واین ،قابل مالحظه نیست ،1953 تا 1942وجود دارد. محافظه کاري در خالل دوره بین 
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اري ایاالت سود حسابد ،ومدبه نظر می رسد تا پایان هزاره .بوده است در طول جنگ جهانی دوم و جنگ کره

اما در عوض در انعکاس اخبار بد بسیار به موقع می باشد.  هبه موقع نبود ابداًمتحده در انعکاس اخبار خوب 

رخ می دهد و بنابراین می تواند  FASBافزایش قابل مالحظه در محافظه کاري تحت مدیریت استانداردها توسط 

  حداقل تا حدودي در نتیجه تدوین استاندارد باشد.

  قطعیمشواهدي از داده هاي  3-2

  تهاتفاوت در بین شرک

یب دارایی هاي آنها (سازه یا مولفه ار) پیش بینی کردند که معیار محافظه کاري خالص 2000و رایان ( ربیو 

(bias component) بطور خالصهیا BCماشین آالت و  ،نسبت استهالك انباشته به اموال- 1: شاخصسه  ) با

نسبت مجموع هزینه هاي تحقیق و توسعه و  -2 از استهالك تسریعی استفاده می کنند هایی که تجهیزات شرکت

. از همزمان براي محافظه کاري تغییر پیدا می کند فروش کل نسبت ذخیره الیفو به-3هزینه تبلیغات به فروش و 

با این  یباط معکوسارت BCپیش بینی می شود که  ،حاکی از محافظه کاري بیشتر است BCآنجا که مقدار منفی تر 

  نسبت ها داشته باشد.

که محافظه کاري به منزله یک مکانیسم قراردادي کارا  پنداشتند) 2001هریس و مورتون ( ، بیلینگس ،احمد

در حال  ،ودسجهت کاستن از کشمکش هاي بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه بر سر سیاست هاي تقسیم 

انتخاب روشهاي حسابداري توسط  ،که هرچه این تعارضات شدیدتر باشد تکامل است. آنها پیش بینی کردند

هزینه استقراض پایینتر خواهد بود.  ،شرکت محافظه کارانه تر خواهد بود و هرچه محافظه کاري شرکت بیشتر باشد

و  بیور و رایان (BC)از سازه اریب  ،هریس و مورتون ،گسنبیلی ،احمد ،جهت آزمون هر دو این پیش بینی ها

استفاده کردند. پیش بینی صریح اول این  )2000(همینطور از نسخه اي از معیار معوقه هاي انباشته جیوولی و هاین

انحراف معیار بازده دارایی  ،بود که هرچه شاخص هاي تعارض در تقسیم سود (نسبت سود تقسیمی به دارایی ها

ی تر خواهد بود. پیش بینی صریح دوم این بود که هرچه و معوقه هاي انباشته نیز منف BC ،ها و اهرم) بیشتر باشد
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هزینه استقراض  ،محافظه کاري (به همان نحو که در دو معیار محافظه کاري فوق منعکس شده است) بیشتر باشد

  منعکس شده است) کمتر خواهد بود. S&P(به همان صورت که در رتبه بندي هاي بدهی 

دریافتند که  ،و معوقه هاي انباشته BCبا استفاده از هر دو معیار  ،)2001(هریس و مورتون ،بیلینگس ،احمد

محافظه کاري زیادتر خواهد بود. آنها همچنین به این نتیجه  ،هرچه تعارض بر سر پرداخت سود سهام بیشتر باشد

  هزینه استقراض پایین تر خواهد بود. ،رسیدند که هرچه محافظه کاري طبق دو معیار فوق بیشتر باشد

  وت در بین کشورهاتفا

که معیارهاي  کردندپیش بینی  ،) بوده است2000کوتاري و روبین ( ،شماري از مطالعات که شروع آن با بال 

 ،متفاوت باشد. بال ،با توجه به ماهیت مقررات و ترتیبات نهادي در آنها ،محافظه کاري باسو در بین کشورها

هاي داراي قوانین عرفی از ارقام صورت هاي مالی منتشر شده  رکوتاري و روبین پیش بینی کردند که استفاده کشو

تر انه محافظه کار ،باعث می شود تا ارقام سود آن کشورها در مقایسه با کشورهاي داراي قوانین مدون و رسمی

به طور  ،باشد. عدم تقارن اطالعاتی در بین طرف هاي ذینفع شرکتهاي متعلق به کشورهاي داراي قوانین عرفی

توزیع ها  ،صی و شخصی در خود شرکت و بدون استفاده از قراردادهاي بیرونی حل می شود. به طور مشابهخصو

  نیز به طور خصوصی در خود شرکت مشخص می شود.

و قانونگذاري همت  حقوقیهمچنین به طور اشتراکی به آزمون فرضیات دعاوي  )2000(کوتاري و روبین ،بال

 ،با توجه به هر دوي این توجیهات ،آنها به این نتیجه رسیدند که در انگلستان ،گماشتند. پس از یک مباحثه ذهنی

کمترین انگیزه براي محافظه کاري فراهم است و بنابراین پیش بینی کردند که محافظه کاري در آنجا در مقایسه با 

  کمتر می باشد. ،سایر کشورهاي داراي قوانین عرفی

انگلستان و ایاالت متحده  ،کوتاري و روبین عبارتند از استرالیا ،ه بالکشورهاي داراي قوانین عرفی در نمون

) این 2002روبین و وو ( ،آلمان و ژاپن. بال ،امریکا. کشورهاي داراي مجموعه قوانین مدون نیز عبارتند از فرانسه

دي داراي میراث سنگاپور و تایلند) که تا حدو ،مالزي ،فرضیه را مطرح کردند که چهار کشور آسیایی (هنگ کنگ
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کمتر از کشورهاي داراي قوانین عرفی محافظه کار  ،قوانین عرفی هستند (از جمله استانداردهاي حسابداري)

هستند. منطق پشتوانه این فرضیه این است که آن چهار کشور داراي دو مشخصه از مشخصات قوانین مدون هستند 

دي مهم می باشند. این دو مشخصه عبارتند از: نفوذ سیاسی که در تقویت ارتباط بین گزارشگري مالی و قراردادبن

بر گزارشگري مالی و حل معضل عدم تقارن اطالعاتی از طریق مجاري ارتباطی خصوصی نه از طریق افشاي 

بسیار مهم تر از قراردادهایی است که بر پایه صورت هاي  ،عمومی. شبکه هاي خانوادگی و سایر شبکه هاي داخلی

  شده تدوین شده است. مالی حسابرسی

دریافتند که سود حسابداري  1985 - 1995) با استفاده از داده هاي سالهاي 2000کوتاري و روبین ( ،بال

  بسیار محافظه کارانه تر از سود حسابداري کشورهاي داراي قوانین مدون است. ،کشورهاي داراي قوانین عرفی

کانادا و امریکا به طور قابل  ،سه با گزارشگري در استرالیادریافتند که گزارشگري در انگلستان در مقای آنها 

مالحظه اي کمتر محافظه کار است. در حالیکه از گزارشگري در کشور هاي داراي قوانین مدون محافظه کارانه تر 

ري و قانونگذا حقوقیدعاوي  ،مبنی بر اینکه انگلستان )2000(کوتاري و روبین ،می باشد. با توجه به استدالل بال

از توجیهات  این شواهد با هر دو یا حداقل یکی ،کمتري در مقایسه با سایر کشورهاي داراي قوانین عرفی دارد

  و قانونگذاري همخوانی دارد. حقوقی دعاوي 

کوتاري و روبین به عنوان نمونه انتخاب کرده  ،) با استفاده از همان کشورهایی که بال2002روبین و وو ( ،بال

بیشتر شبیه به کشورهاي داراي قوانین  ،با توجه به مقوله محافظه کاري ،د که چهار کشور آسیاییبودند دریافتن

بود. با توجه به ادعاي  1984 - 1996ی سالهاي بین دوره مورد بررسمدون هستند تا کشورهاي داراي قوانین عرفی. 

فقدان  ،کشورهاي داراي قوانین عرفی مبنی بر اینکه تفاوت مهم بین کشورهاي آسیایی و ،)2000(روبین و وو ،بال

توجیه قراردادي در حمایت از محافظه کاري را  ،این نتایج ،اعتقاد و اتکاي آنها به افشاي عمومی و قراردادها است

   تقویت می کند.

  تمایز بین توجیهات محافظه کاري 4



 13

دارد. شواهد مربوط به با وجود محافظه کاري همخوانی  ،شواهد حاصل از تخمین معیارهاي محافظه کاري

 ن توجیهات مختلف محافظه کاري (فراهم کننده فرصتی براي تمایز میاو مقطعی  تفاوت هاي سري زمانی

 ،در ارزیابی اینکه کجا و چه موقع ،. این گونه تمایزات) استمالیات ها و قانونگذاري ،حقوقیدعاوي  ،قراردادي

  اهمیت دارند. ،توجیهات مختلف بر شیوه عمل تأثیر می گذارند

تفاوت هاي سري هاي زمانی با تمامی چهار توجیه محافظه کاري سازگار است. وجود محافظه  ،در مجموع

با توجیهات قراردادي و مالیاتی سازگار است. استمرار محافظه کاري تا  ،و قانونگذاري حقوقیکاري قبل از دعاوي 

و نوسان آن با  1967دارد. افزایش در محافظه کاري از سال  زمان حاضر نیز با توجیهات قراردادي و مالیاتی انطباق

 حقوقی) آزمون شد) با توجیه دعاوي 1997(به همان نحوکه توسط باسو( حقوقیتغییرات در محیط دعاوي 

 ،گزارشگري مالیدر حوزه  FASBگذاري  افزایش کلی در محافظه کاري تحت تأثیر قانون ،سازگاري دارد. نهایتاً

هاي ظریف تري از نوسانات در محافظه کاري به واسطه  است. آزمون يد توجیه قانونگذاراحتماالً مؤی

تا مشخص کند که آیا  مورد نیاز است ،انجام شد حقوقیشبیه به آنچه براي دوره هاي مختلف دعاوي  ،قانونگذاري

  استاندارد گذاري مسبب محافظه کاري است یا خیر.

که  ،)2000(کوتاري و روبین ،خصوصاًٌ شواهد حاصل از مطالعه بال ،شواهد حاصل از مقایسه بین کشورها

 ،مستقیماً کشورهاي داراي قوانین عرفی را با کشورهاي داراي مجموعه قوانین مدون و رسمی مقایسه می کند

چندان روشن نیست. در  ،ات حاصل از این نتایج براي مالیاتنباطته اي براي توجیه قراردادي است. اسپشتوان

بر مالیات  ،ارقام حسابداري با دادن انگیزه به شرکتها براي محافظه کاري ،هاي داراي قوانین مدون و رسمیکشور

آنها مدیران را با انعطاف پذیري ناکافی براي محافظه کاري مواجه کند.  ،اثر می گذارند اما شاید قوانین مالیاتی

و قانونگذاري را تقویت  حقوقیکاً فرضیه هاي دعاوي مشتر ،می کنند که محافظه کاري کمتر در انگلستان استدالل

 ،تئوري و شواهد تجربی پشتوانه این پیش بینی ضعیف هستند و در نتیجه حمایت بال ،می کند. در عین حال

  توجیهات نیز این گونه خواهد بود. کوتاري و روبین از این
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پشتوانه بسیار ضعیفی را براي فرضیه  ،الزم براي قراردادهاي بدهی از رهنمود )1983(بررسی کلی لفت ویچ

 ،در قراردادهاي بدهی و جبران خدمات GAAPبررسی دقیق انحرافات از  ،قراردادي فراهم می کند. در عین حال

به  ،GAAPاحتماالً قوي ترین آزمون فرضیه قراردادي را به دست دهد. پیوند دادن این انحرافات به تغیرات در 

  وهش بسیار نویدبخش باشد.نظر می رسد که یک حوزه پژ

سازگاري  حقوقیبیشتر با توجیهات قراردادي و دعاوي  ،به نظر می رسد که شواهد ،در میان تمامی آزمون ها

داشته باشد. فرضیات مالیاتی و قانونگذاري نیز با شواهد موجود سازگاري دارند اما هیچ مطالعه اي مستقیما این 

 فرضیات را مخاطب قرار نداده است. 

  گیرينتیجه 5

روي هم رفته شواهد موجود حاکی از این است که حسابداري ، حداقل بخاطر توجیهات قراردادي و دعاوي 

دارد که هار میکند، بلکه در عوض اظود را رد نمیحقوقی محافظه کار است. شواهد موجود احتمال دستکاري س

اي استنباطات و است و بیش از اینکه بتوان پاره اثرات محافظه کاري نافذ و فراگیرتر است. شواهد فعلی محدود

  گیریها را استخراج نمود پژوهشهاي بسیار بیشتري مورد نیاز است.نتیجه

گیري عملکرد و کاري، کارایی سود را بعنوان یک معیار اندازهتوجیه قراردادي داللت براین دارد که محافظه

کاري مشکالتی را در دهد. محافظهگیري ارزش شرکت ارتقا میهکارایی خالص داراییها را بعنوان یک معیار انداز

از آنها  دهد که حتی در غیاب استفادهگیري سود و داراییها در گزارشگري مالی مورد توجه قرار میمعیارهاي اندازه

ضور حتی در یک سناریوي گزارشگري مالی محض نیز حکاري محافظهدر قراردادها وجود دارد. از این رو منافع 

 .دارد
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