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چکیده
از دیدگاه سرمایه گذاران ،تجدید ارائه صورت های مالی فقط بیانگر مشکالت عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش بینی
مشکالت آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی
مدیریت می شود .با این وجود  ،در حال حاضر تجدید ارائه صورت های مالی در ایران به صورت نسبتا گسترده ای در حال افزایش
است (نیکبخت و رفیعی . )2932 ،در این پژوهش ما رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی را بررسی می
کنیم .این پژوهش هم تجدید ارائه جریان غیر نقد ناشی از اقالم تعهدی که بر صورت سود و زیان و ترازنامه اثرگذار است و هم
تجدید ارائه ناشی از جریان نقد که بر صورت جریان نقد تأثیرگذار است را بررسی می کند .این پژوهش از نظر هدف کاربردی
محسوب می شود و روش انجام آن توصیفی – همبستگی می باشد .نمونه آماری پژوهش حاضر با انتخاب  32شرکت از بین شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  9ساله از سال  2913تا  2939انجام شده است .به منظور ارزیابی
پارامترهای پژوهش از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده است و با استفاده از نرم افزار  Eviews7اقدام به محاسبه آماره های
توصیفی متغیرها به تفکیک برای هر یک از مدل های مورد استفاده در پژوهش کرده و سپس فرضیه های پژوهش با روش های
مناسب آماری توسط نرم افزار  R.3.1.1مورد آزمون قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین اندازه موسسه
حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از مدیریت سود وجود ندارد .بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه صورت
های مالی ناشی از مدیریت جریان نقد نیز رابطه معناداری مشاهده نشد.
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 .1مقدمه
آگاهی از کیفیت اطالعات مالی برحسب دالیلی چون پیچیدگی رویدادهای اقتصادی ،تضاد منافع و ...از اهمیت ویژه ای
برخوردار است .استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطالعات مختلفی از جمله اطالعات مالی درباره بنگاه های
اقتصادی نیـاز دارنـد .در ایـن رابطـه صورتهای مالی به عنوان مهم ترین مجموعه اطالعـات مـالی شـرکت هـا و بیـانگر
نتـایج فعالیت آن ها محسوب می شود .اما مسأله مهم تردید در مورد قابلیت اتکـای اطالعـات مزبور است .کیفیت
حسابرسی یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است که به طور عمده ای مورد توجه همگان
از جمله استفاده کنندگان از اطالعات مالی می باشد .در واقع نقش حسابرسی ،ارزیابی کیفیت اطالعات برای استفاده
کنندگان است (سجادی و همکاران.)2911 ،
مطابق بند  3استانداردهای بین المللی ،صورت های مالی ،یک ارائه ساختاری از وضعیت و عملکرد یک بنگاه است.
هدف صورت های مالی فراهم کردن اطالعات درباره وضعیت مالی ،عملکرد مالی و جریان های نقدی یک بنگاه است
که برای دامنه وسیعی از استفاده کنندگان در اخذ تصمیمات اقتصادی مفید است (کمیته تدوین استانداردهای
حسابداری .)2911 ،این اطالعات با سایر اطالعات یادداشت های همراه ،به استفاده کنندگان صورت های مالی در پیش
بینی جریان های نقدی آتی بنگاه و به خصوص زمان بندی و قطعیت آن ها کمک می کند (استانداردهای بین المللی
حسابداری).2
در سالهای اخیر ،تجدید ارائه صورتهای مالی بین شرکتهای ایرانی بسیار رایج شـده است (نیکبخت و رفیعی.)2932 ،
تجدید ارائه به دلیل کیفیت پایین اطالعات مالی که قبال منتشر شده است برای پاسخ به سوال اعتبار گزارش های مالی
آتی شرکت ،فراخوانده می شود .این افزایش در تجدید ارائه حسابداری و در نتیجه زیان سهامداران ،نظارت عمومی
قابل توجهی را از نقش حسابرسان در حصول اطمینان از کیفیت صورت های مالی به خود جلب کرده است .در این
پژوهش اثر اندازه موسسه حسابرسی بر هر دو نوع تجدید ارائه ناشی از مدیریت سود و ناشی از مدیریت جریان نقد مورد
بررسی قرار گرفته است  .طبقه بندی تجدید ارائه به گروه های مختلف مهم است زیرا خطرات دادخواهی حسابرسان در
مورد انواع مختلف تجدید ارائه متفاوت است  .بررسی نظارت حسابرسان بر هر دو نوع دستکاری گزارشگری مالی مهم
است زیرا هم اقالم تعهدی و هم جریان نقد ناشی از عملیات ،برای تصمیم گیری در مورد ارزیابی و بستن قراردادها
مورد استفاده هستند .سود بر مبنای تعهدی ارائه می شود که به طور ذاتی نیازمند برآوردهای بیشتری توسط حسابداران
است که این موضوع امکان گزارشگری فرصت طلبانه را آشکار می کند؛ بنابراین سرمایه گذاران اغلب مشکوک به
دستکاری سود هستند  .کشف دستکاری سود موضوعی است که باید مورد رسیدگی دقیق تری قرار گیرد بنابراین
حسابرسان باکیفیت باال باید انگیزه برای ارائه تالش بیشتر جهت کشف گزارش دهی نادرست مرتبط با مدیریت سود
داشته باشند .مدیریت جریان نقد  ،کمتر مورد توجه حسابرسان قرار می گیرد به این دلیل که جریان نقد ناشی از عملیات
در نتیجه حسابداری نقدی معموال کمتر به صورت انتزاعی و ذهنی تصور می شود و در نتیجه نیاز کمتری به بررسی دقیق
حسابرس است و دیگر این که دستکاری جریان نقد اخیرا در ادبیات دانشگاهی آمده است و این باعث شده است که
قانونگذاران و حسابرسان توجه کافی به آن نداشته باشند ولی حسابرسان باید مسئولیت خود را برای کشف تمامی
)International accounting standards (IAS
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تحریف های بااهمیت از جمله دستکاری جریان نقد انجام دهند .در این پژوهش قصد داریم در ادبیات بین المللی
حسابداری از طریق بررسی رابطه بین تجدید ارائه های صورت های مالی ناشی از مدیریت سود و مدیریت جریان نقد
سهیم شویم .در ادامه به ارائه چارچوب نظری ،پیشینه ،بیان فرضیه های پژوهش ،روش پژوهش ،یافته های پژوهش و در
نهایت نتیجه گیری می پردازیم.
 .2مبانی نظری و ادبیات پژوهش
از آن جا که واحدهای اقتصادی همواره به منظور افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران ،به دنبال کاهش هزینه سرمایه
خود هستند می توانند با ارائه صورت های مالی که با کیفیت باال حسابرسی شده اند به اهداف خود دست یابند ،چرا که
بدون انجام حسابرسی یا انجام حسابرسی با کیفیت پایین سرمایه گذاران و اعتباردهندگان خارج از شرکت نسبت به
اطالعات تهیه شده توسط مدیریت تردید خواهند کرد و در نتیجه یا سرمایه گذاری نمی کنند و یا نرخ بازده بسیار باالیی
را به دلیل پذیرفتن ریسک طلب می کنند (احمد 1و همکاران؛.)1221
تعاریف متنوع و گوناگونی از کیفیت حسابرسی در دست است که یکی از مهم ترین این تعاریف ،تعریف دی آنجلو
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( )2312است که می گوید :ارزیابی بازار از احتمال این که ( )2حسابرس موارد تحریفات بااهمیت در صورت های مالی و
یا سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند )1( .تحریف بااهمیت کشف شده را گزارش دهد .احتمال این که حسابرس
موارد تحریفات بااهمیت را کشف کند به شایستگی حسابرس و احتمال این که حسابرس موارد تحریفات بااهمیت کشف
شده را گزارش کند به استقالل حسابرس بستگی دارد .پالمروس )2311( 4کیفیت حسابرسی را برحسب میزان اعتباردهی
حسابرس تعریف می کند  .از آن جا که هدف حسابرس ایجاد اطمینان نسبت به صورت های مالی است لذا کیفیت
حسابرسی به معنی عاری بودن صورت های مالی حسابرسی شده از تحریفات بااهمیت است .در واقع این تعریف بر نتایج
حسابرسی تأکید می ورزد ،یعنی قابل اعتماد بودن صورت های مالی حسابرسی شده ،کیفیت باالی حسابرسی را منعکس
می کند.
تعریف ارائه مجدد صورت های مالی به عنوان اصالحات صورت گرفته در صورت های مالی مطرح می شود که معموال
ناشی از عدم پیروی از اصول پذیرفته شده حسابداری هستند .اداره حسابداری کل آمریکا )1221( 9اعالم می دارد ارائه
مجدد صورت های مالی زمانی رخ می دهد که شرکت به صورت داوطلبانه یا بر طبق حکم قانون گذاران یا حسابرسان
اقدام به بازنگری در اطالعات مالی قبال گزارش شده می کند (عبداهلل 6و همکاران.)1222 ،
تجدید ارائه صورت های مالی از دید سرمایه گذاران بیانگر مشکالت دوره گذشته است و هم چنین نوعی پیش بینی
مشکالت آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز می باشد و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی
مدیریت و کیفیت سودهای گزارش شده می باشد .تجدید ارائه نشان دهنده اعالمیه ای توسط شرکت از ازقلم افتادگی یا
تحریف بااهمیت در صورت های مالی است (پالمروس و همکاران؛ .)1224تجدید ارائه صورت های مالی در سال های
اخیر در ایران به شدت رواج یافته است  .طبق تحقیقاتی که در ایران انجام شده است درصد باالیی از شرکت های ایرانی به
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دلیل اصالح اشتباهات حسابداری ،صورت های مالی خود را تجدید ارائه و رقمی را تحت عنوان تعدیالت سنواتی گزارش
می کنند (سروری مهر؛ 2989و کردستانی و همکاران؛  .)2913این فرایند نشان می دهد که اطالعات حسابداری شرکت ها
از نظر ویژگی عاری از اشتباه بودن مورد تردید است  .هدف حسابرسان اعتباربخشی به صورت های مالی است و زمانی که
صورت های مالی حسابرسی شده دوره های گذشته به دلیل اشتباهات حسابداری قابل توجه به دفعات تجدید ارائه شده
باشد اعتماد جامعه نسبت به اظهارنظر حسابرسان کاهش می یابد  .شرکت هایی صورت های مالی را تجدید ارائه می کنند
که زیان های قابل توجهی در ارزش های بازار (پالمروس و همکاران؛ ،)1224افزایش هایی در هزینه سرمایه (هریبار 8و
همکاران؛ )1224و گردش اجرایی باالیی (هنس 1و همکاران؛ ،1221سرینیواسان3؛ )1229را متحمل شده باشند.
بررسی نظارت حسابرسان بر هر دو نوع دستکاری گزارشگری مالی (مدیریت سود و مدیریت جریان نقد) مهم است زیرا
هم اقالم تعهدی و هم جریان نقد ناشی از عملیات ،برای تصمیم گیری در مورد ارزیابی و بستن قراردادها مورد استفاده
هستند.
دالیل تأثیر نظارت حسابرسان بر مدیریت جریان نقد که ممکن است قابل تشخیص نباشد به قرار زیر است :اوالً جریان نقد
ناشی از عملیات در نتیجه حسابداری نقدی معموال کمتر به صورت انتزاعی تصور می شود و در نتیجه نیاز کمتری به
بررسی دقیق حسابرس است  .ثانیا دستکاری جریان نقد اخیرا در ادبیات دانشگاهی آمده است و موجب این می شود که
قانونگذاران و حسابرسان توجه کافی به آن نداشته باشند که می توان گفت حسابرسان باید مسئولیت خود را برای کشف
تمامی تحریفات بااهمیت از جمله دستکاری جریان نقد انجام دهند .اگر موردی یافت شد حسابرسان باکیفیت باال
تحریفات بااهمیت جریان نقدی را که منجر به احتمال افزایش تجدید ارائه جریان نقد خواهد شد را محدود خواهند کرد
(جیانگ و همکاران.)1229 ،
در سال های اخیر پژوهشگران به موضوعات تجدید ارائه صورت های مالی ،کیفیت حسابرسی ،مدیریت سود و ارتباط
میان آن ها پرداخته اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
جیانگ 22و همکاران ( ) 1229اثر کیفیت حسابرسی بر تجدید ارائه های حسابداری را بررسی کردند و دریافتند که
دستکاری سود احتمال تجدید ارائه جر یان غیرنقد را افزایش می دهد و هم چنین هیچ رابطه ای بین کیفیت حسابرسی و
تجدید ارائه جریان نقد نیافتند.
انجین و همکاران ، )1229( 22سرمایه گذاران اشتباهات اظهار شده در حساب های اصلی را به عنوان یک نقص شدید
استنباط می کنند که قابلیت اعتماد درآمدها که جزء اصلی ترین فعالیت های عملیاتی شرکت ها می باشد را کاهش داده و
مستقیما بر توانایی آن ها برای پیش بینی درآمد تأثیر گذاشته و منجر به واکنش منفی بازار نسبت به تجدید ارائه های ناشی
از حساب های اصلی نسبت به تجدید ارائه های ناشی از حسابهای غیراصلی می شوند.
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لین 21و همکاران ( ) 1226یک رابطه مثبت بین کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه پیدا کردند که نشان دهنده این است
احتمال بیشتری وجود دارد که حسابرسان بزرگ و معتبر حساب های مشتریان خود را تجدید ارائه کنند با این حال هیچ
توضیحی برای یافته های خود ارائه نکردند.
پیوت و همکاران ) 1229( 29رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود را در فرانسه مورد مطالعه قرار دادند ،این دو
محقق  199شرکت را در سال های  2333تا  1221مورد بررسی قرار دادند نتایج نشان داد شرکت هایی که توسط موسسات
بزرگ تر حسابرسی می شوند با مدیریت سود کمتری مواجه نیستند و در واقع تفاوت های کیفیت حسابرسی موسسات
تأثیری بر عدم مدیریت سود ندارد.
کالن و همکاران ) 1229( 24در پژوهشی نمونه ای وسیع از صورت های مالی تجدید ارائه شده بین سال های  2316الی
 1229را براساس علت به وجود آمدن تجدید ارائه ،حسب مورد تغییر در رویه های حسابداری و اشتباهات حسابداری طبقه
بندی و مورد مقایسه قرار دادند  .این محققین شواهدی تجربی در خصوص این مطلب که به طور کلی واکنش بازار سرمایه
نسبت به تجدید ارائه صورت های مالی به علت اشتباهات حسابداری منفی می باشد ،ارائه نمودند.
موسوی و همکاران ( ،)2934در این پژوهش هدف تبیین این مسئله است که آیا برخی ویژگی های حاکمیت شرکتی مانند
استقالل هیئت مدیره ،دوگانگی وظیفه مدیر عامل ،مالکیت مدیریت ،مالکیت سهامدارن عمده بیرونی و کیفیت حسابرسی
با وقوع تجدید ارائه صورت های مالی مرتبط است یا خیر و این ارتباط چگونه می باشد .نتایج به دست آمده در سطح
اطمینان  39درصد نشان می دهد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین متغیرهای حاکمیت
شرکتی مورد بررسی در این پژوهش و تجدید ارائه صورت های مالی ارتباط معناداری وجود ندارد ،به جز در مورد متغیر
کیفیت حسابرسی که ارتباط مثبت و معناداری با تجدید ارائه صورت های مالی دارد.
 .3فرضیه های پژوهش
با توجه مبانی نظری و تحقیقاتی که در فوق به آن اشاره شد ،فرضیه های پژوهش به شرح ذیل تدوین می گردد:
فرضیه اول :بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی (ترازنامه و سود و زیان) ناشی از مدیریت سود
رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی (صورت جریان نقد) ناشی از مدیریت جریان
نقد رابطه معناداری وجود دارد.
 .4روششناسی پژوهش
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این پژوهش از نظر هدف ،پژوهشی کاربردی و روش انجام پژوهش ،توصیفی– همبستگی میباشد .پژوهش حاضر به دلیل
اینکه در فاصله زمانی در طی یک دوره  9ساله انجام میشود ،از نظر افق زمانی طولی میباشد و به دلیل اینکه دادههای
مورد استفاده ،اطالعات واقعی و تاریخی است میتوان آن را از نوع پس رویدادی طبقهبندی کرد.
برای جمع آوری داده های مربوط به بخش تجربی و آزمون فرضیه های پژوهش ،داده های مرتبط با متغیر مستقل از
صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورس اوراق بهادار تهران که در سایت پژوهش ،توسعه و مطالعه های
اسالمی ،سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران و در مواردی نیز با استفاده از بانک های اطالعاتی بورس اوراق بهادار
تهران (نرم افزارهای ایران بورس ،تدبیرپرداز ،ره آورد نوین) گردآوری شده است.
جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از همه صنایع طی سالهای 2913
الی  2939میباشد .نمونه این مطالعه با توجه به موضوع آن ،از نوع نمونهگیری حذفی است که در آن شرکتهای انتخاب
شده باتوجه به محدودیتهای ذکر شده در ذیل از بین مجموعهای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران میباشد که دارای شرایط ذیل باشند:
 .2شرکتها عضو صنایع واسطهگری مالی ،هلدینگ و بانکها نباشند .علت این امر از این جهت است که چنین
شرکتهایی از نظر ماهیت فعالیت و طبقهبندی اقالم صورتهای مالی ،با دیگر شرکتها دارای تفاوتهایی میباشند.
 .1معامالت شرکتها نباید طی دورهی پژوهش بهطور کامل متوقف شده باشد (نماد شرکت از بورس خارج شده باشد).
 .9شرکتها حداقل از ابتدای سال  2913در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
 .4کلیه دادههای مورد نیاز پژوهش برای آن شرکتها ،در طی دوره زمانی پژوهش ،موجود و در دسترس باشد.
با در نظر گرفتن شرایط فوق ،تعداد  32ش رکت باقی ماند که در حقیقت نشان دهنده جامعه آماری واقعی مورد رسیدگی
میباشد.
در این پژوهش به منظور ارزیابی پارامترهای پژوهش از مدلهای رگرسیون لجستیک استفاده نموده و روش آزمون هر
فرضیه را به طور جداگانه تشریح می نماییم.
روش آزمون فرضیه اول پژوهش
در این پژوهش به منظور ارزیابی پارامترهای پژوهش از مدل رگرسیون لجستیک به شرح ذیل استفاده کردیم:
()2

NCFRESTit = �0 + B1ASIZE + �2EMit + �3LEVERAGEit + �4AGEit +
�5Z
SCOREit + �6FINANCEit + �7GROWTHit + �8BSIZEit + �9DUALit +
�10S
TOWNit + �11I
� NSTITUTEit + �12MGROWNit + �13IMRit +
it

تعریف عملیاتی متغیرهای مدل فوق:

8
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 :NCFRESTتجدید ارائه ترازنامه یا صورت سود و زیان (متغیر ساختگی ،اگر تجدید ارائه مرتبط با ترازنامه یا صورت
سود و زیان باشد ارزش یک و برای شرکت های نمونه بدون تجدید ،صفر در نظر گرفته می شود)
 :ASIZEاندازه موسسه حسابرسی ،اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی ،حسابرسی شده باشد برابر یک و در غیر این
صورت معادل صفر.
 :EMمدیریت سود .مدیریت سود ارزش مطلق اقالم تعهدی اختیاری برآورد شده است که در زیر توسط دچو ،29اسلون

26

و سوئینی )2339( 28برای تجزیه سود به دو جزء اختیاری ( )DAو غیراختیاری ) (NDAمحاسبه شده است و توسط
کوتاری ،21لئون و وازلی )1229( 23اصالح شده است .ما معادله زیر را برای تمام شرکت ها در صنعت مشابه در هر سال
برای به دست آوردن پارامترهای صنعت برای محاسبه جزء کل اقالم تعهدی غیراختیاری برآورد کردیم:

که در مدل فوق:
 :ACCمجموع اقالم تعهدی شرکت میباشد که از تفاوت سود عملیاتی و جریانهای نقدی عملیاتی شرکت در سال t

بدست میآید.
 :�REVتغییرات درآمد
 :PPEداراییهای ثابت مشهود شرکت در سال .t
 :ROAبازده داراییها ،از طریق نسبت سود بعد از کسر مالیات به داراییها بدست میآید.
 :خطای برآورد
* در مدل فوق ،باقیمانده خطا به عنوان سطح اقالم تعهدی اختیاری (مدیریت سود) مورد استفاده قرار میگیرد.
 :LEVERAGEنسبت کل بدهی به کل دارایی
 :AGEعمر شرکت (تعداد سالهایی که شرکت در بورس میباشد)
 :ZSCOREبحران مالی که در این پژوهش برای شناسایی شرکتهای دارای بحران مالی از شاخص تعدیل شده
ورشکستگی آلتمن استفاده میشود (آلتمن ،)1229 ،این مدل مبتنی برنسبتهایی است که مدیریت نقدینگی ،بازده
داراییها ،سودآوری ،مدیریت بدهی و مدیریت دارایی نامیده میشوند .مدل  Z'-scoreبرای پیش بینی ورشکستگی
شرکتها به صورت زیر میباشد( ،ابراهیمی کردلر و اعرابی:)2932،
Z'= � + 0/717 WCTA + 0/84 ROA + 3.107EBTA +0.42 MVTD + 0/998 STA

15 Dechow
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که در مدل فوق ' Zشاخص بحران مالی در هر شرکت است که برای سنجش توان مالی مورد استفاده قرار گرفته
است .این مدل قدرت پیش بینی توان مالی یا ورشکستگی شرکتها با اطمینان  39درصد میباشد.
که در مدل فوق داریم:
 :WCTAنسبت سرمایه در گردش به کل داراییها (نسبت نقدینگی).
 :ROAبازده داراییها
 :EBTAنسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل داراییها (نسبت سودآوری).
 :MVTDنسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری کل بدهیها (مدیریت بدهی).
 :STAنسبت فروش به کل داراییها (مدیریت دارایی).
 : FINANCEتأمین مالی خارج شرکت (برای ارتباط با گزارش فرصت طلبانه برای کاهش هزینه تأمین مالی مشخص شده
است) که از طریق انتشار سهام اندازه گیری می شود.
 :GROWTHرشد (میانگین نرخ رشد کل داراییها در  1سال قبل از تجدید ارائه)
 :BSIZEاندازه هیئت مدیره (تعداد اعضای هیئت مدیره)
 :DUALدوگانگی مدیر عامل شرکت و نائب رئیس هیئت مدیره (متغیر ساختگی ،اگر مدیر عامل شرکت و نائب رئیس
یکسان باشند ارزش یک و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته می شود).
 :STOWNمالکیت دولتی؛ عبارت است از درصد سهام نگهداری شده به وسیله سهامداران دولتی.
 :INSTITUTEمالکیت نهادی؛ عبارت است از درصد سهام نگهداری شده به وسیله سهامداران نهادی.
 :MGROWNمالکیت مدیریتی؛ عبارت است از درصد سهام نگهداری شده به وسیله اعضاء هیئت مدیره.
 :IMRمعکوس نسبت میلز.
:خطای تصادفی.
در این پژوهش تأثیر اندازه موسسه حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه حسابداری را که ممکن است به دلیل ارتباط درونی
بین اندازه موسسه حسابرسی ،کیفیت گزارشگری مالی (دستکاری سود و جریان نقد) و بروز تجدید ارائه حسابداری ،نتایج
متعصبانه ای تولید کند را در نظر گرفتیم .حال با استفاده از روش دو مرحلهای هکمن ( ،)2383از ضرایب برآورد شده مدل
انتخاب حسابرس (رابطه شماره  )1که برای برآورد معکوس نسبت میلز ( )IMRاستفاده شده است به عنوان متغیر کنترلی
وارد رابطه فوق ( )2میشود  .حضور متغیر عکس نسبت میلز در الگوی رگرسیون خطی مذکور ،وجود واریانس ناهمسانی
الگوی اولیه را رفع میکند و استفاده از برآورد کننده حداقل مربعات را بالمانع مینماید.
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()1

3

Pr (ASIZE) = α0 + α1EMit + α2SIZEit + α3CAPINTit + α4LEVit +
α5ISSUEit + α6LOSSEit + α7CYCLEit + α8PEit + α9ATOit + α10SOEit +
� α11CURRit + α12QUICKit + α13REGUit +
it

که در مدل لجستیک فوق:
 :ASIZEاندازه موسسه حسابرسی اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی ،حسابرسی شده باشد ارزش یک و در غیر این
صورت معادل صفر.
 :EMمدیریت سود؛ که در مدل  2توضیح داده شد.
 :SIZEاندازه شرکت که از طریق لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت محاسبه میشود.
 :CAPINTاموال ،ماشین آالت و تجهیزات.
 :LEVنسبت کل بدهی ها به مجموع دارایی ها.
 :ISSUEصدور سهام جدید (یک متغیر شاخص که اگر تعداد سهام منتشره در شرکت  iدر طول سال  tبیشتر از %22
سرمایه قبلی افزایش یابد ارزش یک می گیرد و در غیر این صورت معادل صفر در نظر گرفته می شود).
 :LOSSزیان .زمانی که شرکت زیان خالص داشته باشد ارزش یک و در غیر این صورت صفر.
 :CYCLEچرخه عملیاتی در ماه (روزهای فروش موجودی بعالوه حسابهای دریافتنی تقسیم بر  ،92برای شرکت  iدر سال
 )tشرکت های با چرخه ی عملیات طوالنی تر احتمال زیادی دارد که کمترین پایداری را در اقالم تعهدی داشته باشند.
چرخه ی عملیاتی طوالنی  ،نشانگر بیشترین عدم اطمینان و بیشترین استفاده از برآوردها و تقریب ها در اقالم تعهدی است
(نونهال نهر)2913 ،؛ حال جهت اندازهگیری چرخه عملیاتی شرکت از رابطه ذیل استفاده میشود:
+

= CYCLE

که در آن:
 :Stمبلغ فروش شرکت
 :AARtمتوسط حسابهای دریافتنی تجاری
 :CGStبهای تمام شده کاالی فروش رفته
 :AItمتوسط موجودی کاال.
 :PEنسبت قیمت به سود (نسبت قیمت سهم به سود هر سهم برای شرکت  iدر سال )t
 :ATOگردش دارایی (گردش دارایی برای شرکت  iدر سال  .tاز تقسیم فروش بر دارایی ها به دست می آید).
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 :SOEکنترل دولت ( اگر سهامدار عمده یکی از شرکت های دولتی باشد ارزش یک و در غیر این صورت معادل صفر).
 :CURRENTنسبت جاری (نسبت جاری برای شرکت  iدر سال  .tاز تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری
محاسبه شده است)
 :QUICKنسبت سریع (نسبت سریع برای شرکت  iدر سال t؛ که از تقسیم دارایی های سریع (دارایی های جاری منهای
سرمایه گذاری) بر بدهی های جاری محاسبه شده است)
 :REGUتنظیم صنعت (یک متغیر شاخص که اگر شرکت  iدر سال  tعضوی از صنعت تنظیم شده است ارزش  2و در غیر
این صورت صفر بگیرد)
روش آزمون فرضیه دوم پژوهش
)�(

CFRESTit = �0+ �1 A
� SIZEit +
2CFMit + �3L
EVERAGEit + �4A
GEit + �5Z
SCOREit +
�
6FINANCEit + �7G
ROWTHit + �8B
SIZEit + �9D
UALit + �10S
TOWNit +
�
11INSTITUTEit + �12
MGROWNit + �13I
MRit + �i
t

تعریف عملیاتی متغیرهای مدل فوق:
 :CFRESTتجدید ارائه جریان نقد (متغیر ساختگی  ،اگر تجدید ارائه مرتبط با صورت جریان نقد باشد ارزش یک و در
غیر این صورت معادل صفر در نظر گرفته می شود).
 :CFMمدیریت جریان نقد عملیاتی است ،به پیروی از پژوهش رویچادری ،)1226( 12سطح غیرعادی جریان وجه نقد
عملیاتی ( )CFMبه عنوان باقی مانده حاصل از مدل برآوردی مربوط به آن تعریف شده است؛ که از مدل زیر برای
اندازه گیری سطح غیر عادی جریان وجه نقد عملیاتی استفاده شده است.
)

(

)

(

)

(

)

(

که در مدل فوق:
 :CFOجریانهای نقدی عملیاتی شرکت در سال .t
 :Sفروش خالص شرکت در سال .t

 :تغییر در فروش شرکت در سال .t
 :TAمجموع داراییهای شرکت در ابتدای دوره
 :خطای برآورد
�
� BSIZE
� GROWTH
� FINANCE
� ZSCORE
� AGE
� LEVERAGE
شیوه اندازه گیری این متغیرها ASIZE

�  ،MGROWNدر مدل  2توضیح داده شد.
� INSTITUTE
� STOWN
DUAL
Roychowdhury
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 :IMRمعکوس نسبت میلز
حال با استفاده از روش دو مرحلهای هکمن ( ،)2383از ضرایب برآورد شده مدل انتخاب حسابرس (رابطه شماره  )4برای
برآورد معکوس نسبت میلز ( )IMRاستفاده شده است که به عنوان متغیر کنترلی وارد رابطه فوق ( )9میشود .حضور متغیر
عکس نسبت میلز در الگوی رگرسیون خطی مذکور  ،وجود واریانس ناهمسانی الگوی اولیه را رفع میکند و استفاده از
برآورد کننده حداقل مربعات را بالمانع مینماید.
)�(

Pr (ASIZEit) = �0+�1CFMit + �2SIZEit + �3CAPINTit + �4LEVit + �5ISSUEit +
�6LOSSEit + �7CYCLEit + �8PEit + �9ATOit + �10SOEit + �11CURRit +
�12QUICKit + �13REGUit + �i
t

 :CFMمدیریت جریان نقد عملیاتی که در رابطه  9تشریح شده است.
متغیرهای  REGU ،QUICK ،CURR ،SOE ،ATO ،PE ،CYCLE ،LOSS ،ISSUE ،LEV ،CAPINT ،SIZE ،ASIZEدر رابطه شماره 1
توضیح داده شده اند.
 .5یافتههای پژوهش
همانطور که گفته شد برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش دو مرحلهای هکمن ( )2383استفاده شده است ،بدین گونه
که از ضرایب برآورد شده مدلهای انتخاب (رابطههای شماره  1و  )4برای برآورد معکوس نسبت میلز ( )IMRاستفاده
شده است که به عنوان متغیر کنترلی وارد مدلهای مورد نظر جهت آزمون فرضیههای پژوهش میشود؛ بنابراین در این
پژوهش ابتدا دو مدل الجیت مربوط به مرحله اول روش هکمن ( )2383که به تأثیر اندازه موسسه حسابرسی بر روی
مدیریت سود و مدیریت جریان نقد عملیاتی میپردازد را مورد آزمون قرار داده و از خروجی این دو مدل (ضرایب
برآورد شده) نسبت معکوس میلز را استخراج کرده و به عنوان متغیر کنترلی وارد مدلهای مورد نظر جهت آزمون
فرضیههای پژوهش کردهایم ،د ر ادامه نتایج مربوط به مرحله اول روش هکمن جهت برآورد نسبت معکوس میلز ارائه
میشود.
جدول  .1نتایج برآورد معکوس نسبت میلز
ضرایب

انحراف

رگرسیون

معیار

مقدار ثابت

-2/2819

2/2191

-9/222

مدیریت سود

-2/2969

2/2892

-2/891

2/491

اندازه شرکت

2/2398

2/2262

9/393

***<2/222

میزان سرمایه

2/2221

2/2891

2/621

2/223

متغیرها

نماد

آماره t

P - Value

**2/221
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صدورسهام جدید

-2/2212

2/2493

-1/694

**2/221

زیان

-2/2491

2/2624

-2/824

2/412

CYCLE

-2/2942

2/2148

-2/429

2/618

PE

2/2813

2/2429

2/898

.2/283

2/2912

2/811

-2/449

2/696

-2/2924

2/2912

-2/318

2/914

-2/2126 CURRENT

2/2282

-2/161

2/129

-2/2912

2/2349

-2/993

2/894

چرخه عملیاتی
نسبت قیمت به سود
گردش دارایی

SOE

کنترل دولت
نسبت جاری
نسبت آنی

QUICK

همانطور که از نتایج جدول باال مشخص است ،با توجه به آماره  tدر سطح معنیداری ضرایب و عالمت ضریب رگرسیون
هر یک از متغیرها میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای اندازه شرکت و صدور سهام جدید رابطه معناداری با اندازه موسسه
حسابرسی دارند .از نتایج نگاره فوق برای برآورد نسبت معکوس میلز استفاده میشود.
جدول  .2نتایج برآورد معکوس نسبت میلز
ضرایب

انحراف معیار

آماره t

P - Value

-2/649

2/192

-1/964

*2/222

2/229

2/291

2/913

2/638

اندازه شرکت

2/211

2/2269

9/429

***<2/222

میزان سرمایه

2/233

2/2892

2/9691

2/289

صدور سهام جدید

-2/218

2/249

-1/886

**2/226

متغیرها

مقدار ثابت
مدیریت سود ناشی از جریان
نقد عملیاتی

نماد

رگرسیون
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-2/2491

2/2624

-2/824

2/412

CYCLE

2/2631

2/2392

2/964

2/262

PE

2/2228

2/2224

2/898

.2/283

-2/248

2/281

-2/669

2/926

کنترل دولت

SOE

-2/241

2/291

-2/312

2/998

نسبت جاری

CURRENT

-2/162

2/281

-2/929

2/292

QUICK

-2/2122

2/239

-2/122

2/199

چرخه عملیاتی
نسبت قیمت به سود
گردش دارایی

نسبت آنی

همانطور که از نتایج جدول باال مشخص است ،با توجه به آماره  tدر سطح معنیداری ضرایب و عالمت ضریب رگرسیون
هر یک از متغیرها میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای اندازه شرکت و صدور سهام جدید رابطه معناداری با اندازه موسسه
حسابرسی دارند .از نتایج نگاره فوق برای برآورد نسبت معکوس میلز استفاده میشود.
برازش مدل مربوط به آزمون فرضیه اول پژوهش
مدلهای مربوط به آزمون فرضیه های پژوهش به صورت مدل الجیت بوده و به صورت احتمالی بیان شده است .مدلهای
الجیت معرف مدلهایی هستند که متغیر وابسته آنها دو تایی است .در یک مدل الجیت لگاریتم برتری به عنوان برونداد
(خروجی) مدل و بر اساس ترکیبی از متغیرهای مستقل مدلیزه میشود .لذا در این الگوها نمیتوان از رگرسیونهای
معمولی (که متغیر وابسته در آنها باید کمی باشد) ،برای پیشبینی رخداد متغیر وابسته استفاده نمود.
با توجه به اینکه مدلهای فوق از نوع دادههای ترکیبی میباشد ،الزم است تا نوع تخمین مناسب برای آن را با استفاده
از معیار آکائیک  AICاقدام نماییم  .برای این منظور الگوی الجیت فوق را با استفاده از چهار روش  GLMساده ،روش
 GLMسری زمانی (فقط با در نظر گرفتن عامل زمان) ،روش پانلی با اثرات ثابت و روش پانلی با اثرات متغیر برآورد
مینماییم و معیار  AICآنها را با هم مقایسه خواهیم نمود .هر یک از این مدلها که دارای  AICکوچکتری باشد به
عنوان مدل مطلوب و نهایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نتایج نهایی حاصل از برازش چهار مدل و مقادیر  AICهر کدام به شرح ذیل است:
جدول  .3نتایج مقادیر  AICمدل 1
معیار
شناسایی
ضریبAIC

مدل  GLMساده
432/242

مدل  GLMبا اعمال
فاکتور زمان
438/111

مدل پانلی تعمیم یافته

مدل پانلی

با اثرات ثابت

تعمیم یافته با

413/892

اثرات متغیر
413/892
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با توجه به جدول فوق و مقادیر  AICهر یک از چهار مدل مزبور میتوان چنین نتیجه گرفت که مدل پانلی تعمیم یافته با
اثرات ثابت (متغیر) بدلیل دارا بودن کمترین مقدار  AICمناسبترین روش برای برازش مدل خواهد بود .نتایج حاصل از
مدل به شرح جدول ذیل است:
جدول  .4نتایج تخمین مدل فرضیه اول

متغیرها

نماد

ضرایب
رگرسیون

انحراف معیار آماره t

P - Value

مقدار ثابت

2/319

2/429

1/111

*2/211

اندازه موسسه حسابرسی

2/211

2/2929

2/493

2/662

مدیریت سود

2/221

2/229

2/412

2/689

اهرم مالی

2/292

2/299

1/919

*2/228

عمر شرکت

-2/229

2/229

2/219

2/183

بحران مالی

2/221

2/2219

2/382

2/991

تامین مالی خارجی

FINANCE

-2/612

9/144

-2/922

2/628

رشد شرکت

GROWTH

-2/229

2/228

-1/242

*2/299

-2/213

2/288

-2/914

2/822

2/113

2/421

2/996

2/981

22/889

82/491

2/269

2/163

مالکیت نهادی

INSITUTE

11/293

11/813

2/882

2/441

مالکیت مدیریتی

MGROWN

-13/498

88/296

-2/262

2/146

IMR

-2/229

2/2924

-2/924

2/862

اندازه هیئت مدیره
دوگانگی مدیرعامل

DUAL

مالکیت دولتی

معکوس نسبت میلز
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همانطور که از نتایج جدول باال مشخص است ،با توجه به آماره  tدر سطح معنیداری ضرایب و عالمت ضریب رگرسیون
هر یک از متغیرها میتوان نتیجه گرفت که متغیر اهرم مالی دارای رابطه مثبت و معناداری با تجدید ارائه ترازنامه و صورت
سود و زیان است و همچنین متغیر رشد شرکت دارای رابطه منفی و معناداری با تجدید ارائه ترازنامه و صورت سود و زیان
است  .در نهایت سایر متغیرهای مدل از جمله متغیر مستقل مدل یعنی میزان اندازه موسسه حسابرسی هیچ گونه رابطه
معناداری با متغیر وابسته نداشته که این عدم وجود رابطه معنادار بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه ترازنامه و
صورت سود و زیان ،حاکی از عدم پذیرش فرضیه اول این پژوهش میباشد.
برازش مدل مربوط به آزمون فرضیه دوم پژوهش:
با توجه به اینکه مدل آزمون مربوط به فرضیهی دوم پژوهش به صورت الجیت میباشد با توجه به توضیحات داده شده
در قسمت (مدل مربوط به آزمون فرضیه اول پژوهش)  ،نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم پژوهش در ادامه به شرح ذیل
بیان میشود.
نتایج نهایی حاصل از برازش چهار مدل و مقادیر  AICهر کدام به شرح ذیل است:
جدول  5نتایج مقادیر  AICمدل 2

معیار

مدل GLM

مدل  GLMبا

مدل پانلی تعمیم

مدل پانلی

شناسایی
ضریبAIC

ساده
692/342

اعمال فاکتور زمان
699/929

یافته با اثرات ثابت
919/131

تعمیم یافته
919
/131
اثرات
با

مدل پانلی تعمیم یافته با
با توجه به جدول فوق و مقادیر  AICهر یک از چهار مدل مزبور میتوان چنین نتیجه گرفت کهمتغیر
اثرات ثابت (متغیر) بدلیل دارا بودن کمترین مقدار  AICمناسبترین روش برای برازش مدل خواهد بود .نتایج حاصل از
مدل به شرح جدول ذیل است
جدول  .6نتایج تخمین مدل فرضیه دوم

ضرایب

انحراف

رگرسیون

معیار

آماره t

P ˚ Value

مقدار ثابت

2/133

2/921

2/813

.2/289

اندازه موسسه حسابرسی

2/211

2/212

2/622

2/223

مدیریت جریان نقد عملیاتی

2/292

2/291

2/999

2/286

اهرم مالی

2/299

2/281

2/491

2/648

متغیرها

نماد
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عمر شرکت

-2/224

2/229

-2/181

2/919

بحران مالی

2/221

2/223

2/199

2/122

تامین مالی خارجی

FINANCE

-9/499

9/161

-2/139

2/982

رشد شرکت

GROETH

-2/221

2/228

2/232

2/189

-2/238

2/239

-2/219

2/926

-2/299

2/416

-2/969

2/826

-61/191

32/491

-2/894

2/492

14/994

99/111

2/823

2/481

39/999

-2/924

2/862

2/281

2/188

2/811

اندازه هیئت مدیره
دوگانگی مدیرعامل

DUAL

مالکیت دولتی
مالکیت نهادی

INSITUTE

مالکیت مدیریتی

-11/291 MGROWN

معکوس نسبت میلز

IMR

2/211

همانطور که از نتایج مشخص است ،با توجه به آماره  tدر سطح معنیداری ضرایب و عالمت ضریب رگرسیون هر یک از
متغیرها میتوان نتیجه گرفت که هیچ یک از متغیرهای مدل رابطه معناداری با تجدید ارائه صورت جریان نقد عملیاتی
ندارد .عدم وجود رابطه معنادار بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه صورت جریان نقد عملیاتی حاکی از عدم
پذیرش فرضیه دوم این پژوهش میباشد.
 .6نتیجه گیری پژوهش

در این پژوهش  ،رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه های صورت های مالی بررسی شد .نتیجه آزمون فرضیه
اول نشان داد که هیچ رابطه معناداری بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از مدیریت سود
وجود ندارد .در رابطه با فرضیه دوم نیز هیچ رابطه معناداری بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی
ناشی مدیریت جریان نقد مشاهده نشد .نتایج این پژوهش با پژوهش اگراوا و چادا ( )1229متناقض است که این دو موفق
به پیدا کردن رابطه ای بین تجدید ارائه حسابداری و کیفیت حسابداری شدند که ما رابطه ای بین تجدید ارائه های
حسابداری و اندازه موسسه حسابرسی پیدا نکردیم .جیانگ و همکاران ( )1229که به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و
تجدید ارائه های حسابداری پرداخته اند دریافتند که مدیریت سود ،احتمال تجدید ارائه جریان غیر نقد را افزایش می دهد
اما هیچ ر ابطه ای بین کیفیت حسابرسی و مدیریت جریان نقد نیافتند که مورد اول با پژوهش ما ناسازگار و در مورد دوم
سازگار است .یافته های پژوهش ژانگ ( )1226نشان می دهد که گزارش های جریان های نقدی زیاد قابل اتکا نیستند و
مدیران به همان میزان که سود را دستکاری می کنند ،جریان های نقد را نیز دستکاری می کنند که در این تحقیق شرکت
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هایی که سود را دستکاری می کنند حدودا  99درصد بیشتر از شرکت هایی است که جریان های نقد را دستکاری می
کنند .پیوت و جنین ( )1229به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در فرانسه پرداختند تفاوت های کیفیت
حسابرسی موسسات تأثیری بر عدم مدیریت سود ندارد که پژوهش حاضر نیز رابطه ای بین اندازه موسسه حسابرسی و
مدیریت سود و به دنبال آن تجدید ارائه حسابداری ناشی از مدیریت سود نیافته است .لین و همکاران ( )1226یک رابطه
مثبت بین کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی پیدا کردند که نشان دهنده این است که احتمال بیشتری
وجود دارد که حسابرسان بزرگ و معتبر حساب های مشتریان خود را تجدید ارائه کنند با این حال هیچ توضیحی برای
یافته های خود ارائه نکردند که این تحقیق با نتایج تحقیق ما ناسازگار است .موسوی و همکاران ( )2934بررسی کردند که
آیا برخی ویژگی های حاکمیت شرکتی مانند دوگانگی مدیر عامل ،مالکیت مدیریتی و کیفیت حسابرسی با وقوع تجدید
ارائه صورت های مالی مرتبط است یا خیر و این ارتباط چگونه می باشد که نتایج به دست آمده در سطح اطمینان 39
درصد نشان داد که در شر کت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین متغیرهای دوگانگی مدیرعامل ،مالکیت
مدیریتی و تجدید ارائه صورت های مالی ارتباط معناداری وجود ندارد که با نتایج تحقیق ما سازگاری دارد به جز در مورد
کیفیت حسابرسی که بیان می دارند ارتباط مثبت و معناداری با تجدید ارائه صورت های مالی دارد که در این تحقیق رابطه
معناداری بین متغیر اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی مشاهده نشد.
با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت که حسابرسی شرکت ها توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی با
کیفیت باال تأثیری در کاهش م دیریت سود و مدیریت جریان نقد و به دنبال آن کاهش تجدید ارائه های صورت های مالی
ناشی از مدیریت سود و مدیریت جریان نقد ندارد و شاید بتوان گفت یکی از دالیل اصلی رد فرضیات این تحقیق در
خصوص رابطه معنادار بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه های صورت های مالی ناشی از شرایط خاص و غیر
معمول تجدید ارائه ها باشد که به صورت امری عادی در شرکت ها انجام می گیرد.
 .7پیشنهادها

برخالف مطالعات دیگر که تجدید ارائه را به صورت کلی در نظر می گرفتند ،ما تجدید ارائه ها را به دو نوع تجدید ارائه
مرتبط با سود و تجدید ارائه مرتبط با جریان نقد تقسیم کردیم  .ما به ادبیات تجدید ارائه با ارائه طبقه بندی تجدید ارائه
مرتبط با سود و مرتبط با جریان نقد از منظر گزارشگری فرصت طلبانه کمک کردیم .بهترین مزیت مطالعه حاضر این بود
که تأثیر حسابرسی با کیفیت را بر تجدید ارائه مرتبط با جریان نقد بررسی می کند .بدین سبب پیشنهادهای ذیل ارائه می
شود:
پیشنهاد می شود قانون گذاران به مسئله تجدید ارائه صورت های مالی توجه بیشتری نمایند و با ایجاد شرایط و ضوابط
خاص ،به کارگیری تجدید ارائه صورت های مالی را کنترل کرده و امکان سوءاستفاده از آن را محدود کنند .همچنین
سرمایه گذاران و سهامداران در ارزیابی شرکت ها و فرایند تصمیم گیری ،به وضعیت تجدید ارائه صورت های مالی به
ویژه زمانی که به طور مداوم توسط شرکت ها تکرار می شود ،توجه نمایند .سازمان حسابرسی به عنوان یک نهاد قانون

21

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،21بهار  -2931جلد دوم ،ص 93-81

گذار و دولتی ،می بایست ارائه دهنده الگویی جهت افزایش کیفیت حسابرسی باشد ،تا باعث کاهش ارائه اطالعات غلط
توسط شرکت ها به استفاده کنندگان و در نتیجه کاهش تجدید ارائه صورت های مالی شود.
بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از مدیریت سود و نیز بررسی رابطه حاکمیت
شرکتی با تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از مدیریت جریان نقد.
یکی از متغیرهای مطالعه حاضر  ،مدیریت جریان نقد بوده است که برای اندازه گیری آن از مدل رویچادری استفاده شد
لذا به محققان و دانشجویان پیشنهاد می شود تا در مطالعات آتی از سایر شاخص های اندازه گیری مدیریت جریان نقد
مانند الگوی اقالم تعهدی غیرعادی روشا و کری ( )1229و زنگ ( )1226استفاده نمایند و نتایج را مقایسه و جمع بندی
کنند.
بررسی رابطه کیفیت سود با تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از مدیریت سود و نیز بررسی رابطه کیفیت سود با تجدید
ارائه صورت های مالی ناشی از مدیریت جریان نقد.
در این تحقیق به این نتیجه دست یافتیم که کیفیت حسابرسی تأثیری بر مدیریت سود ندارد و باعث افزایش و کاهش آن
نمی شود  .پیشنهاد می شود با افزایش جامعه آماری و تغییر و یا افزایش متغیرهای تحقیق این رابطه بررسی شود و نتایج
تحقیقات با یکدیگر مقایسه شود.
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Abstract
From the investors point of view, accounting restatements is not just correcting previous performances,
but it is some kind of forecasting future difficulties and their proper management. Also, it causes
investors don�
t trust managers. However, the accounting restatements in Iran is growing faster than ever
in the past few years. In this study, we aim to investigate the relationship between audit size and
accounting restatements. Also, it includes restatement derived from cash flow which affects cash flow
statement. This study includes non-cash flow restatement derived from accruals which affects income
statement and balance sheet. the study is considered the point of view practical and its method is
descriptive-correlation. The study population includes 90 Iranian listed firms in a 5 year-period between
2011-2015. In order to evaluation researcch parameters used regression logestic model. we calculate
descriptive statistics of variables for each of models in study by Eviews 7 software then hypotheses of
research was tested with appropriate statistical methods by R.3.1.1 software.
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