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چکیده
مدیران شرکتهای درمانده مالی و ورشکسته ،انگیزههای بیشتری برای دستکاری سود فرصتطلبانه دارند .برخی از پژوهشگران،
معتقدند که متغیرهای مالی می تواند ورشکستگی و تقلب مالی را پیش بینی کند .بر این اساس هدف این تحقیق پیش بینی
تقلب با استفاده از مدل بنیش ( ،)1999در شرکت های ورشکسته (مشمول ماده  ،)141است .با استفاده از داده های  99شرکت
طی دوره زمانی  1390تا  ،1398مشتمل بر  979سال -شرکت بر اساس معیار ماده  141قانون تجارت ایران ،مدل بنیش مورد
بررسی قرار گرفت .یافته های حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که در یکسال قبل از مشمول شدن ماده  ،141حدود 68
درصد نمونه در گروه متقلب قرار گرفتند و در سال مشمول شدن ماده  ،141حدود  62/5درصد متقلب شناسایی شده اند .بنابراین
شرکت ها در سال های قبل از ورشکستگی اقدام به تقلب می کنند.

واژههای کلیدی :واژگان کلیدی :مدل بنیش ،تقلب ،ورشکستگی ،ماده  141قانون تجارت ایران
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 .1مقدمه
در دنیای اقت صادی امروز ،دا شتن اطالعات در ست و به موقع برای مالکان ،سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان و سایر گروه های
ذینفع به منظور اتخاذ ت صمیم های مالی ،ب سیار مفید ا ست .با تو سعه تکنولوژی ،ا ستفاده از مدل های ساده پیش بینی تقلب
مالی برای همه گروه ها امکان پذیر شده ا ست .در د سترس بودن ابزارهای ساده و قوی پیش بینی ناتوانی و تقلب مالی شرکت
ها می تواند به مالکان برای پی شگیری وقوع تقلبات مالی و اقدامات الزم برای بهبود و ضعیت شرکت ،کمك کند .از طرفی وجود
چنین ابزاری می تواند محرك خوبی در انتخاب بهینه پرتفوی سرررمایه گذاری برای سرررمایه گذاران باشررد .اعتبار دهندگان نیز
بهتر می توانند از و ضعیت گذ شته ،حال و آینده اینگونه شرکت ها مطلع شوند .ا ستفاده کنندگان از صورت های مالی به ویژه
سرررمایه گذاران و اعتبار دهندگان عالقه مندند از اسررتمرار فعالیت واحد تجاری درآینده ،آگاهی داشررته باشررند .مدل های پیش
بینی تقلب مالی ابزاری مهم جهت تحقق این هدف ،به شررمار می روند .پژوهشررگران تالي های زیادی برای طراحی مدل های
پیش بینی تقلب مالی که دقت باالیی داشررته باشررد ،انجام داده اند .تقلب به عنوان یك رویداد در هر دو چارچوب کالن و خرد،
پیش بینیپذیر ا ست ،زیرا هر معلولی باید شرایطی دا شته با شد تا ایجاد شود .در سطح کالن یك همب ستگی بین و ضع عمومی
اقتصرراد ،صررنعت و میل به تقلب وجود دارد .در سررطح خرد ،پیش بینیپذیری تقلب از این بینش بر میآید که بیشررتر تقلبها
دارای ویژگیهای مشترك هستند .یك حسابرس مجرب میتواند از قواعد یادگیری و مراقبت حرفهای پیشبینی تقلب در زمانی
که شرایط خاصی حاکم باشد ،استفاده کند (وکیلی فرد .)1388 ،بنابراین حضور تقلب به عنوان عاملی بحران زا در عرصه مالی،
تهدیدی جدی برای اعتماد عمومی به اطالعات مالی و فرآیند گزارشررگری مالی محسرروب می شررود و هزینه ها و پی آمدهای
سررنگینی برای گروه های مختلف به دنبال دارد .تقلب بر کیفیت گزارشررگری مالیت تاریر منفی بسررزایی داشررته و انحراف در
گزارشگری برای طیفی وسیعی از استفادهکنندگان اطالعات حسابداریت خصوصاً صاحبان سهام را از نظر مطلوبیت ارائه ،فراهم
میسرررازد .گزارشرررگری مالی متقلبانه با تحریف یا حذف مبالغ یا موارد افشرررا از صرررورت های مالی به عمد و به منظور فریب
اسرتفادهکنندگان صرورت های مالی ،سرر و کار دارد .یکی از عوامل مؤرر در کاهش اعتمادپذیری گزاريها و صرورتهای مالی
پدیده تقلب ا ست و موجب افزایش ری سك و هزینه ک سب و کار شده ،اعتماد سرمایهگذاران را کاهش داده و اعتبار و صالحیت
حرفهای حسابداری را زیر سؤال می برد (خواجوی و منصوری .)1394 ،بنابراین ،در اینجا یك سوال اساسی مطرح می شود که
آیا وجود خطر ور شک ستگی می تواند با تحت ف شار قراردادن شرکت ها منجر به پو شیدن روزنه های مالی و ایجاد اطالعات مالی
غلط در مورد اطالعات صورت های مالی شرکتها گردد؟ در این راستا ،فرانسیسگتی وکاستویال( ،)20191با تالي هاییکه برای
ارائه شواهد تجربی در خصوص وجود ارتباط معناداری احتمالی بین عدم پرداخت بدهی و وجود تقلب انجام دادندت نتیجه گیری
کردندکه ارتباط مسررتقیم معناداری بین تقلب و ریسررك ورشررکسررتگی وجود دارد .از اینرو ،با توجه به نتایج فرانسرریسررگتی
وکا ستویال ( ،)2019سوالی دیگر تو سط ایگباناکی وایگبینوویا ( ،)2018مطرح شد که آیا ناب سامانی مالی می تواند باعث ایجاد
انگیزه برای تقلب باشد؟ در این خصوص برخی شواهد تجربی نشان می دهدکه شرکتهای ورشکسته ،بیش از شرکتهای سالم
دسررتکاری را انجام می دهند (راسررنر20032،ت گارسرریا الرا ،گارسرریا اوسررما و مورا20053،تکامپا وکامخو مینانو .)20144،با توجه به
دیدگاه دیلوئیت( ،)20085تقلب و ورشررکسررتگی با هم دیده می شرروند .شرررکت های ورشررکسررته و یا شرررکت های نزدیك به
ور شک ستگی ،با احتمال بی شتری در معرض تقلب ،از جمله تقلب در صورت های مالی شرکت قرار دارند .به طور خاص ،بی شتر
شرکتهای ورشکسته نسبت به شرکتهای سالم در معرض تقلب در خصوص سود خود قرار دارند .به همین ترتیب ،شرکتهایی
که مشررکوك به تقلب هسررتند ،احتمال بیشررتری برای ورشررکسررتگی آنها نیز وجود دارد (دیلوئیت .)2008 ،برای تأیید این ادعا
آموآ-گیارتنگ ،)2014(6شرکت های غنا را برای ا ستخراج شاخصهای ه شدار دهنده ور شک ستگی و تأریر آن بر د ستکاریهای
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قابل انجام در خصوص صورتهای مالی مورد بررسی قرار دادند .به طوری که یافته های پژوهش آنها هیچ گونه شواهد مهمی را
ارائه نداده است ،اما آنها بیان کرد که ورشکستگی نمی تواند به وضوح مشخص شود ،از آنجایی که احتمال وجود دستکاری سود
شرکتها وجود ندارد .اگرچه مو ضع آنها با دیدگاه تئوری در خ صوص اینکه شرکتهای مواجه با و ضعیت ور شک ستگی احتماال
دارای دستکاری سود بی شتری نسبت به شرکت های بالقوه غیر ورشکسته بوده ،مطابقت دارد ،اما آنها اشاره کردند برای بررسی
دقیقتر الزم ا ست که پژوهش های بی شتری در بین شرکتهای مختلف یك صنعت خاص انجام گردد تا اطمینان حا صل شود
که آیا شواهد کافی در خ صوص م سئله ور شک ستگی و تقلب در بین ک شورهای در حال تو سعه و پژوهش های که در بین در
اقتصرادهای پیشررفته انجام میشرود وجود دارد؟ یا خیر .البته ،سرقوط شررکت هایی نظیر انرون و وردکام و و دیگران ،منجر به
انجام تحقیقات بیشتر در خصوص تقلب و ورشکستگی در کشورهای توسعه یافته گردیده است .این در حالی است که در سال
های قبل از وقوع ورشرررکسرررتگی شررررکتها ،نیز فشرررار و یا انگیزه ای کافی برای ایجاد مدیریت سرررود باال برای جلوگیری از
ورشکستگی با پنهان سازی عملکرد ضعیف وجود داشت (ایگباناکی وایگبینوویا .)239 :2018 ،از اینرو ،با توجه به مطالب مطرح
شده ،در این پژوهش به دنبال برر سی این سوال ا سا سی ه ستیم که آیا با ا ستفاده از مدل تقلب مالی بنیش ( ،)1999می توان
گزارشگری مالی متقلبانه شرکت های مشمول ماده  141قانون تجارت ایران را تشخیص داد؟
 .2مبانی نظری پژوهش و پیشینه پژوهش
تأریرات تقلب و ور شک ستگی و توقف فعالیت شرکت ها بر ذینفعان ،و یافتن شاخص های ه شدار دهنده وقوع درماندگی مالی و
ور شک ستگی ،همواره یکی از جذاب ترین و با اهمیت ترین حوزه ها در تحقیقات مالی و ح سابداری بوده ا ست .تا به امروز مدل
های متنوعی برای پیش بینی تقلب و ور شک ستگی شرکت ها تو سط محققان ارائه شده ا ست که با ا ستفاده از ن سبت های مالی
گوناگون ،وضررعیت آتی شرررکت را مورد پیش بینی قرار داده اند و هرکدام نیز به نتایجی دسررت یافته اند .تقلب شررامل اقدامات
عمدى است و کسى مرتکب آن می شود که از فریب ،نیرنگ و حیله گرى استفاده کرده است .این گونه اقدامات را در دوگونه از
ظاهر سازى می توان طبقه بندى کرد :اظهار کذب و پو شیده دا شتن حقیقت .تقلب شامل فریب ،ری سك د ستگیرى ،تخطى از
اعتماد ،توجیه عقلى و مواردى از این د ست می شود .تقلب اقدامات نامنا سبی ا ست که به اظهارنظر نادر ست اما با اهمیت در
صورت های مالی منجر می شود .ا شکال مختلفی از تقلب از قبیل صورت های مالی متقلبانه ،تقلب کارکنان ،سوءا ستفاده از
دارایی ها و تقلب های ورشکستگی در حوزه مالی قابل مشاهده است (مرادی و سلیمانی مارشك .)1390 ،از سوی دیگر ،گفته
می شود افرادی که موفق به ارتکاب و پنهان کردن تقلب می شوند ،همواره با رو شهای ح سابر سی که به طور معمول تو سط
ح سابر سان اجرا می شود ،آ شنایی دارند (بولو .)1382 ،م سئولیت پی شگیری و ک شف تقلب و سایر اعمال غیر معمول با هیات
مدیره هر شرکت ا ست و ح سابرس و بازرس قانونی نیز خواه و ناخواه با آن درگیر می شود .برخوردی ری شهای با تقلب م ستلزم
بررسرری گسررترده پیرامون انواع تقلب ،متقلبان ،آسرریبدیدگان از تقلب ،مسررئولیت حسررابرسرران در تقلب های گذشررته ،لزوم
ح سابر سی های ویژه در ک شف تقلبات و ،...و م شکالت سی ستم های رایانهای ا ست .صدر ا صفهانی و رقفی ( )1390و همچنین
کردستانی و تاتلی ( ،)1395دستکاری سود را اقدامات عمدی مدیران شرکت جهت نزدیك ساختن سود گزاري شده به سطح
مورد نظر که از نظر میزان انطباق با قوانین و استانداردهای حسابداری به سه دسته مدیریت سود ،تقلب در سود و خالقیت در
ح سابداری طبقهبندی می کنند .مدیریت سود عبارت ست از د ستکاری سود در چارچوب ا ستانداردهای ح سابداری و قوانین
شرکتی به گونهای که پیامدهای منفی بر ارزي شرکت نداشته باشد .مدیریت سود از نظر روي اجرا میتواند به صورت دستکاری
اقالم تعهدی ،دسررتکاری اقالم واقعی و دسررتکاری نوسررانات سررود (هموارسررازی) ،انجام گیرد .تقلب در سررود ،شررکل افراطی از
دستکاری سود است که در آن مدیران اصول پذیرفته شده حسابداری را نقض کرده و مرتکب جرایم حسابداری می شوند .تقلب
در سود میتواند با ایجاد تغییر در ساختار عملیات شرکت ،موجب کاهش ارزي شرکت شود .ح سابداری خالقانه نیز نوعی از
دستکاری سود است که در شرایط ضعف یا نبود استاندارد یا قانونی در زمینه خاص ،صورت میپذیرد و در نتیجه استانداردهای
ح سابداری و قوانین شرکتی را نقض نمیکند .تکنیكهای مورد ا ستفاده در مدیریت سود و تقلب در سود نیز متفاوت ا ست .در
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تکنیكهای مدیریت سود ،ا صول پذیرفته شده ح سابداری رعایت می شود ،اما فریبکاری صورت میگیرد .در مدیریت سود،
مدیران اقالم تعهدی و اقالم واقعی را با توجه به اصول پذیرفته شده حسابداری انتخاب میکنند .اما در تقلب ،مدیران رويهایی
را برای نقض اصول پذیرفته شده حسابداری به کار میگیرند .شیوههای تقلب در سود نسبت به مدیریت سود در استفاده از اقالم
تعهدی و اقالم واقعی ،افراطیتر است .بنابراین تفاوت بین مدیریت سود و تقلب در سود ،استفاده از رويهای قانونی و غیرقانونی
برای تحریف ارقام صورتهایمالی است (روسنر ،2003 ،به نقل از کردستانی و تاتلی .)1395 ،با این حال دچو ،اسلون و سوئینی
( ،)1996بیان میکنند که دسررتکاری سررود در داخل و خارج از چارچوب اصررول پذیرفته شررده حسررابداری انجام میشررود .آنها
تو ضیح میدهند که مدیریت سود در محدوده ا صول پذیرفته شده ح سابداری ،میتواند از هزینه های بالقوه حقوقی نا شی از
دستکاری سود خارج از چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری (تقلب در سود) ،جلوگیری کند .بنابراین انتظار میرود مدیران
از مدیریت سود به منظور پوشش تقلب در سود ،استفاده کنند .بر این اساس توسعه مدلی که توانایی تشخیص چنین جرایمی را
دا شته با شد ،ضروری ا ست .بنیش ( ،)1999برای ک شف تقلب بر ا ساس ه شت متغیر ح سابداری ،مدلی ارائه نمود .وی دریافت
زمانی که افزایش غیر معمول در مطالبات ،کاهش حاشرریه سررود ناخالص ،کاهش کیفیت داراییها ،رشررد فروي و افزایش اقالم
تعهدی وجود داشررته باشررد ،احتمال تقلب مالی نیز افزایش مییابد .یافتههای او بیانگر سررودمند بودن اطالعاتحسررابداری برای
کشف تقلب است.
بنیش ( ،)1999 ،1997ترکیبی از نسبتهایمالی و اقالم تعهدی را برای پیشبینی شیوههای دستکاری سود به کار گرفت .وی
به دلیل عدم وجود تئوری اقتصادی مناسب دستکاری اطالعات مالی ،از سه منبع برای انتخاب متغیرهای توضیحی استفاده کرد.
منبع اول ،بررسی عالئم آتی شرکت بر اساس ادبیات علمی و تخصصی موجود بود .او فرض کرد زمانی که وضعیت آینده شرکت
ضررعیف باشررد ،احتمال دسررتکاری سررود نیز بیشررتر اسررت .دومین منبع ،انتخاب متغیرهایی مبتنی بر جریانهای نقدی و اقالم
تعهدی بر اسرراس مدلجونز ( )1991و هیلی ( ،)1985اسررت .او در نهایت از فرضرریه قراردادی بر اسرراس تئوری ارباتی واتز و
زیمرمن ( ،)1986استفاده کرد .نتیجه جستجوی وی بر اساس دادههای صورتهای مالی به توسعه یك مدل هشت متغیره ختم
شد .به اعتقاد او استفاده از روي پروبیت و لوجیت برای شناسایی شرکتهای دستکاریکننده اطالعات مالی ،مفید است .بنیش
در مطالعات مدل سازی خود طی سالهای  1997و  ،1999بیان کرد شرکتهایی که اطالعات مالی خود را دستکاری مینمایند،
همیشررره از اقالم تعهدی اسرررتفاده نمیکنند .بنابراین برای تعیین دسرررتکاری اطالعات مالی ،متغیرهای مختلفی نیز باید مورد
ا ستفاده قرار گیرد .این متغیرهای مبتنی بر صورتهای مالی ،ممکن ا ست برای شنا سایی شرکتهای مدیریت کننده سود و یا
شرکتهایی که معامالتی خالف ا صول پذیرفته شده ح سابداری (تقلب در سود) انجام دادهاند ،مفید با شند (کرد ستانی و تاتلی،
 .)1395بنیش ( ،)1999تعداد  74شرررکت دسررتکاریکننده سررود را طی دوره زمانی  1992-1982مورد مطالعه قرار داد و در
مدل خود ،متغیرهای تو ضیحی متعلق به هر دو گروه شرکتهای د ستکاریکننده و غیر د ستکاریکننده سود را با ا ستفاده از
تحلیل پروبیت ،به کار گرفت و برای شرکتهای د ستکاریکننده عدد یك و برای شرکتهای غیر د ستکاریکننده عدد صفر،
اختصاص داد و ضرایب متغیرهای مستقل را محاسبه نمود .نقطه انقطاع این مدل  -1/78است .بنابراین اگر امتیاز محاسبه شده
( ، )M-Scoreبی شتر از  -1/78با شد ،به احتمال زیاد شرکت د ستکاریکننده سود ا ست .دقت کلی مدل  76در صد تایید شد
(کردستانی و تاتلی.)1395 ،
رو سنر ( ،)2003د ستکاری سود را در شرکتهای درمانده مالی ،با نمونهای شامل  51شرکت ور شک سته و  242شرکت غیر
ورشررکسررته طی دوره  ،1997 – 1985با اسررتفاده از مدلهای تعهدی ،مورد بررسرری قرار داد و به این نتیجه رسررید که در
شرکتهای ور شک سته تحریف رقم سود وجود دارد .ا ستاتیوس و همکاران ( ،)2007با ا ستفاده از ن سبت های مالی به عنوان
متغیرهای ورودی و با بکارگیری روي های داده کاوی نحوه کشف تقلب صورت های مالی را بررسی نمودند .مدل درخت تصمیم
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و شبکه ع صبی و شبکه باور بیزین به ترتیب از نرخ صحت پیش بینی  96در صد 100 ،در صد و  95در صد حکایت دارند .این
نتایج بیانگر توانایی کشف تقلب از طریق داده های صورت های مالی می باشد.
ایمپینك ( ،)2010تاریر تقلب بر تداوم فعالیت و ورشرکسرتگی شررکت ورلدکام را طی دوره زمانی  ،2001-2000مورد برر سی
قرار داد .وی از مدل بنیش ( ،)1999برای پیشبینی تقلب و از مدل آلتمن ( ،)1968و مدل اولسرررون ( ،)1980برای پیشبینی
ورشکستگی استفاده کرد .یافتههای او نشان داد که تقلب با معیارهای تداوم فعالیت و ورشکستگی مرتبط است.
فرانسیس چیتی و کاسچتیال ( ،)2013در تحقیقی با عنوان آیا شرکتهای ورشکسته بیشتر از شرکتهای غیر ورشکسته ،سود
خود را د ستکاری میکنند؟ به برر سی مدل بنیش ( ،)1999در نمونه شامل 30شرکت ور شک سته و  30شرکت غیر ور شک سته،
پرداختند .آنها دریافتند که دسررتکاری سررود در شرررکتهای ورشررکسررته وجود دارد و به طور قابل توجهی در یك سررال قبل از
ورشکستگی کاهش مییابد.
فرقاندوست حقیقی و برواری ( ،) 1388پژوهشی با عنوان بررسی کاربرد روي های تحلیلی در ارزیابی ریسك تقلب صورت های
مالی (تقلب مدیریت) ،انجام دادند .مالك طبقه بندی ارتکاب به تقلب یا عدم تقلب را وجود اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر
دانسته و با استفاده از تعداد  12نمونه نهایی و در نظر گرفتن  7نسبت مالی به عنوان متغیرهای مستقلت دو متغیر نسبت بدهی
ها به دارایی ها و نسبت رشد فروي معنادار تشخیص داده شده و درصد صحت پیش بینی مدل  90درصد ذکر شده است.
صفرزاده ( ،)1389توانایی ن سبت های مالی در ک شف تقلب در گزار شگری مالی را مورد برر سی قرار داد و به برر سی نقش داده
های حسابداری در ایجاد الگویی برای کشف عوامل مرتبط با تقلب در گزارشگری مالی پرداخت .طبقه بندی وی از شرکت های
متقلب بر مبنای :شمول شرکت در فهرست سازمان بورس و اوراق بهادار به دالیلی مرتبط با تحریف داده های مالی انجام دادن
معامالت نهانی و آرای صادر نشده توسط دادگاه درخصوص تحریف در گزارشگری مالی انتخاب شدند .پس از تجزیه و تحلیل ،ده
نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه گزارشگری مالی متقلبانه معرفی شد.
اعتمادی و زلقی ( ،) 1392در تحقیقی با عنوان کاربرد رگر سیون لج ستیك در شنا سایی گزار شگری مالی متقلبانه به این نتیجه
رسیدند که توانایی کشف تقلب صورت های مالی از طریق تجزیه و تحلیل صورت های مالی حسابرسی شده و انتشار یافته وجود
دارد .به طوری که در این تحقیق شرکت هایی دارای نسبت باالی بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت باالی بدهی بلندمدت
به دارایی ها ،از مهمترین شاخص های پیش بینی کننده تقلب صورت های مالی برخوردار بوده اند.
پورزمانی و پویان راد ( ،)1391ارتباط بین مدیریت سود و ناتوانی مالی شرکت ها را مورد برر سی قرار دادند .آنها از داده های
 33شرکت ورشکسته (مشمول ماده  141قانون تجارت) و  33شرکت غیر ورشکسته فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره
زمانی  1380تا  1387و روي رگر سیون لج ستیك ا ستفاده کردند .نتایج پژوهش ن شان می دهد که بین متغیرهای پژوهش در
هموار سازی واقعی سود یك همب ستگی ن سبتا قوی و هم جهت وجود دارد و در ارتباط با هموار سازی ساختگی سود ارتباط
معناداری بین متغیرهای پژوهش مشاهده نشد.
کردسررتانی و تاتلی ( ،) 1395به پیش بینی دسررتکاری سررود با اسررتفاده از مدل بنیش پرداختند .بدین منظور آنها ضرررایب مدل
دسررتکاری سررود بنیش را تعدیل و بر مبنای بهترین متغیرهای پیشبینیکننده ،مدلی بومی برای پیشبینی دسررتکاری سررود،
توسررعه دادند .در این راسررتا آنها دادههای  90شرررکت تولیدی ( 990مشرراهده) ،پذیرفتهشررده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سررالهای  1391 -1381با اسررتفاده از رویکرد تمایزی و الجیت مورد بررسرری قرار دادند .یافتهها نشرران میدهد که در محیط
اقتصادی ایران ،مدل اولیه بنیش نسبت به مدل تعدیل شده بنیش ،توان با اهمیتی برای شناسایی سطوح دستکاری سود ندارد.
مدل تعدیل شده بنیش و مدلهای تو سعه یافته با رویکرد تحلیلتمایزی و الجیت به ترتیب با دقت کلی  75 ، 72و  81در صد،
قادر به شنا سایی شرکتهای د ستکاریکننده و غیرد ستکاریکننده سود ه ستند .همچنین شواهد ن شان داد که اطالعات
حسابداری برای پیشبینی دستکاری سود ،مفید هستند.
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بر این اساس فرضیه پژوهش به صورت زیر آورده شده است:
فر ضیه پژوهش :مدل پیش بینی تقلب مالی بنیش ( ،)1999توانایی شنا سایی تقلب در شرکت های م شمول ماده  141قانون
تجارت ایران را دارد.
 .3روش شناسی پژوهش
پژوهش حا ضر ،از نظر هدف یك پژوهش کاربردی بوده که نتایج حا صل از آن تو سط طیف و سیعی از ا ستفاده کنندگان مورد
ا ستفاده قرار می گیرد .تحقیق حا ضر همچنین از نظر ماهیت یك پژوهش تو صیفی از نوع همب ستگی ا ست .مدل رگر سیون بر
ا ساس داده های ترکیبی برآورد می شود .در پژوهش حا ضر به منظور گردآوری اطالعات از ا سناد و مدارك مربوط به اع ضای
نمونه از صورتهای مالی ا سا سی و یاددا شتهای تو ضیحی ،ا ستفاده شده ا ست .همچنین گردآوری اطالعات نیز از طریق نرم
افزار ره آورد نوین استخراج شده اند و به منظور تحلیل داده ها از نسخه  9نرم افزار ایویوز ( )Eviews9استفاده شد.
جامعه مورد بررسرری پژوهش حاضررر شررامل کلیه شرررکتهای تولیدی پذیرفته شررده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی
 1385تا  1398می با شد .نمونه ها شامل دو گروه شرکت های ور شک سته و غیر ور شک سته انتخاب می گردید .معیار ا صلی
انتخاب شرکتهای ورشکسته ،ماده  141قانون تجارت می باشد .ماده  141قانون تجارت ایران بیان می کند:
«اگر بر ارر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بالفاصله مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام را دعوت نماید تا مو ضوع انحالل یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود .هرگاه مجمع مزبور رای به انحالل
شرکت ندهد باید در همانجلسه و با رعایت مقررات ماده  6این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد .در
صرررورتی که هیات مدیره برخالف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوقالعاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت میشرررود
نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع میتواند انحالل شرررکت را از دادگاه صررالحیتدار درخواسررت کند ».شرررکت
هایی مشمول ماده  141قانون تجارت می شوند که نیمی از سرمایه خود را از دست دادهاند و در ضرر هستند.
به طور کلی ،تعداد نمونۀ آماری شررامل  99شرررکت از بین شرررکتهای تولیدی پذیرفتهشررده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای  979( 1398 -1390مشاهده) ،بر اساس محدودیت های زیر انتخاب شدهاند:
 .1شرکت ها باید از سال  1389در بورس پذیرفته شده باشند.
 .2پایان سال مالی شرکت ها  29اسفند باشد.
 .3جزو شرکت های سرمایه گذاری ،واسطه گری مالی ،لیزینگ و بانك ها و بیمه نباشند.
 .4صورت های مالی و اطالعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشند.
 .5شرکت هایی که دوره پژوهش در حالت تعلیق بوده و یا از بورس خارجشدهاند.
برای آزمون فرضرریه تحقیق دقت و خطای پیش بینی مدل اصررلی بنیش ( )1999در شرررکت های نمونه ،مورد بررسرری قرار می
گیرد و نتایج گزاري می شود .مدل بنیش ( ،)1999به شرح زیر است:
رابطه 1
M − Score = −4.84 + 0.92DSRI + 0.528GMI + 0.404AQI + 0.892SGI +
0.115DEPI - 0.172SGAI + 4.679TATA - 0.327LVGI

که در آن:
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 :M-Scoreامتیاز تقلب مالی
 :DSRIشاخص روزهای فروي در
 :GMIشاخص حاشیه سود ناخالص8
 :AQIشاخص کیفیت دارایی9
 :SGIشاخص رشد فروي10
 :DEPIشاخص هزینه استهالك11
 :SGAIشاخص هزینههای عمومی ،اداری و فروي12
 :TATAشاخص مجموع اقالم تعهدی به مجموع داراییها13
 :LVGIشاخص اهرم مالی14
مطالبات7

اگر امتیاز محاسبه شده ( ، )M-Scoreبیشتر از  -1/78باشد ،به احتمال زیاد شرکت دستکاریکننده سود (متقلب) است.
در این مدل ،شاخص روزهای فروي در حسابهایدریافتنی یا نسبت مطالبات به فروي ( ،)DSRIاز رابطه ( )1به دست میآید:
ﺭﺍﺑﻁﻪ ۲

REC / SALES
t
t
REC
/ SALES
t −1
t −1

= DSRI

افزایش در شاخص مطالبات ( )RECبه فروي ( )SALESمیتواند نا شی از تغییر در سیا ستهای اعتباری برای افزایش میزان
فروي باشد .اما افزایش نامتناسب در مطالبات موجب بیش نمایی درآمد نیز میشود (بنیش.)1999 ،
شاخص حاشیه سود ناخالص ( ،)GMIاز رابطه  3به دست میآید .هنگامی که  GMIبزرگتر از یك است ،حاشیه ناخالص بسیار
تنزل یافته ا ست .ضعیف شدن حا شیه سود ناخالص یك عالمت منفی از چ شمانداز شرکت ا ست و احتمال د ستکاری سود را
افزایش میدهد (بنیش.)1999 ،
ﺭﺍﺑﻁﻪ ۳

− COG
/ SALES
t -1
t −1
t −1
SALES − COG / SALES
t
t
t

SALES

= GMI

در این رابطه ( )SALESفروي ساالنه و ( ،)COGبهایتمامشده کاالیفرويرفته است.
شرراخص کیفیت دارایی ( ،)AQIاز رابطه  4اندازهگیری میشررود .اگر این شرراخص بزرگتر از یك باشررد ،شرررکت به طور بالقوه
هزینههای معوق و داراییهای نامشرررهود را افزایش داده اسرررت .بنابراین احتمال دسرررتکاری سرررود نیز افزایش مییابد (بنیش،
 .)1999در این رابطه ( ،)CAجمع دارایی جاری و ( ،)PPEاموال ،ماشرررین آالت و تجهیزات و ( ،)ASSETSمجموع دارایی ها
است.
ﺭﺍﺑ .ﻪ ٤
Days’ Sales in Receivables Index
Gross Margin Index
3. Asset Quality Index
4. Sales Growth Index
5. Depreciation Index
6. Sales, General, and Administrative Expenses Index
7. Total Accruals to Total Assets Index
8. Leverage Index
1.
2.
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(

)

1 - CA + PPE / ASSETS
t
t
t
1 − CA
/ ASSETS
+ PPE
t −1
t −1
t −1

)

(

= AQI

شرراخص رشررد فروي ( ،)SGIاز رابطه  5به دسررت میآید .رشررد فروي به تنهایی نشرراندهنده دسررتکاری سررود نیسررت .اما
احتمالدستکاری سود با افزایش فروي نسبت به دوره قبل ،وجود دارد (بنیش.)1999 ،
ﺭﺍﺑﻁﻪ ٥

t

SALES

t −1

SALES

= SGI

شاخص هزینه استهالك ( ،)DEPIاز رابطه  6محاسبه می شود .اگر این شاخص بزرگتر از یك باشد ،بیانگر آن است که شرکت
برآوردهای مربوط به اموال ،ما شین آالت و تجهیزات را افزایش داده ا ست .بنابراین احتمال د ستکاری سود نیز افزایش مییابد
(بنیش .)1999 ،در این رابطه ( ،)DEPهزینه اسرررتهالك داراییهای رابت مشرررهود و ( ،)PPEناخالص اموال ،ماشرررین آالت و
تجهیزات است.
ﺭﺍﺑ .ﻪ ٦

DEP
/ PPE
t −1
t −1
DEP / PPE
t
t

= DEPI

شاخص هزینههای عمومی ،اداری و فروي ( ،)SGAIاز رابطه  7به د ست میآید .بزرگ بودن این شاخص ن شانه منفی از چ شم
انداز آتی شرررکت اسررت .بنابراین احتمال دسررتکاری و تقلب در سررود وجود دارد (بنیش .)1999 ،در این رابطه (،)SGA,EXP
هزینههای عمومی ،اداری و فروي و ( ،)SALESفروي ساالنه است.
ﺭﺍﺑﻁﻪ ۷

SGA, EXP / SALES
t
t
SGA, EXP
/ SALES
t −1
t −1

= SGAI

شاخص مجموع اقالم تعهدی به مجموع داراییها ( ،)TATAاز رابطه  8به دست میآید .احتمال دستکاری سود با افزایش اقالم
تعهدی ،همراه اسررت (بنیش .)1999 ،در این رابطه ( ،)ACCاقالم تعهدی (تفاوت بین سررود عملیاتی و جریان نقد عملیاتی) و
( ،)ASSETSمجموع داراییهای سال جاری را نشان میدهد.
ﺭﺍﺑﻁﻪ ۸

ACC

t

t
ASSETS

= TATA

شاخص اهرم مالی ( ،)LVGIاز رابطه  9اندازهگیری میشود .مقدار بزرگتر از یك شاخص اهرم ،بیانگر افزایش احتمال دستکاری
سود ا ست (بنیش .)1999 ،در این رابطه ( ،)LTDجمع بدهیهای بلندمدت و ( ،)CLجمع بدهیهای جاری و (،)ASSETS
مجموع داراییها را نشان میدهد.

ﺭﺍﺑﻁﻪ ۹

LTD + CL / ASSETS
t
t
t
LTD
+ CL
/ ASSETS
t −1
t −1
t −1
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 .4یافته های پژوهش
در این پژوهش در بخش آماره های تو صیفی ،تجزیه و تحلیل دادهها با ا ستفاده از شاخصهای مرکزی نظیر میانگین و میانه و
شاخصهای پراکندگی انحراف معیار انجام شده است .به طورکلی ،خالصه وضعیت آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مدل پس
از غربالگری و حذف دادههای غیرقابل استفاده ،در جدول ( ،)1برای متغیرهای مدل بنیش ارائه شده است.
جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین

میانه

انحراف
معیار

شاخص مطالبات به فروي ()DSRI

18/888

1/042

1/081

شاخص حاشیه سود ناخالص ()GMI

1/148

1/001

1/731

15/295 10/367
12/0948 -9/290

شاخص کیفیت دارایی ()AQI

1/480

0/952

1/620

-0/040

9/878

شاخص رشد فروي ()SGI

1/181

1/147

0/424

-1/711

5/743

شاخص هزینه استهالك ()DEPI

2/433

0/954

2/869

0/000

8/794

شاخص هزینههایعمومی ،اداری و
)SGAI
فروي
تعهدی به داراییها
شاخص( اقالم

1/125

1/112

0/622

1/527

5/450

-0/005

0/001

0/632

-1/888

6/142

)TATA
اهرم مالی ()LVGI
(شاخص

1/025

1/011

0/333

0/166

9/210

متغیرها

کمینه

بیشینه

برای آزمون فر ضیه تحقیق ،با ا ستفاده از مدل بنیش ( ،)1999آرار تقلب در سال م شمول و یک سال قبل از م شمول بودن ماده
 141ق.ت ،مورد بررسی قرار می گیرد .از کل نمونه  979سال -شرکت 160 ،مشاهده مشمول ماده  141بودند .در جدول (،)2
نتایج این برر سی ارائه شده ا ست .همانطور که مالحظه می شود در یک سال قبل از م شمول شدن ماده  ،141حدود  68در صد
نمونه در گروه متقلب قرار گرفتند و در سال م شمول شدن ماده  ،141حدود  62/5در صد متقلب شنا سایی شده اند .بنابراین
شرکت ها در سال های قبل از ورشکستگی اقدام به تقلب می کنند.
جدول -2نتایج بررسی تقلب در شرکت های مشمول ماده 141

متقلب

غیرمتقلب

پیش بینی
درست

پیش بینی
نادرست

51

%68/12

%31/88

60

%62/5

%37/5

گروه

مشاهدات

یکسال قبل از مشمول بودن

160

109

در سال مشمولیت ماده 141

160

100

 .5بحث و نتیجه گیری
م سئولیت پی شگیری و ک شف تقلب و سایر اعمال غیر معمول با هیات مدیره هر شرکت ا ست و ح سابرس و بازرس قانونی نیز
خواه و ناخواه با آن درگیر میشرررود .برخوردی ریشرررهای با تقلب مسرررتلزم بررسررری گسرررترده پیرامون انواع تقلب ،متقلبان،
آسیبدیدگان از تقلب ،مسئولیت حسابرسان در تقلب های گذشته ،لزوم حسابرسی های ویژه در کشف تقلبات و ،...و مشکالت
سیستم های رایانهای است .اغلب موارد تقلب صورت های مالی ناشی از اقدام یا چشم پوشی عمدی تیم مدیریتی است .انگیزه
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ها یا ف شارهای حاکم بر مدیریت می تواند و سو سه اقدام به تقلب را برانگیزد (خواجوی و من صوری .)1394 ،در این پژوهش به
پیش بینی مدل کشف تقلب مالی بنیش ( ،)1999در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشمول ماده 141
پرداخته شررد .نتایج نشرران داد که بیش از  60درصررد شرررکت های مشررمول ماده  141قانون تجارت ایران ،در یکسررال قبل
ور شک ستگی و در سال ور شک ستگی ،اقدام به تقلب مالی کرده اند .به مراجع تدوین ا ستانداردهای ح سابداری و ح سابر سی
پی شنهاد می شود ن سبت به اف شای اختیاری اطالعات جامع در خ صوص میزان و سطح تاریرگذاری تقلب در گزار شگری مالی
شرکتها ،شفاف سازی بی شتری برای ا ستفاده کنندگان اطالعات مالی انجام دهند .همچنین از آن جهت که افزایش میزان و
سطح تاریرگذاری تقلب در صورت های مالی شرکتها ،میتواند اررات مهمی بر تصمیم سرمایهگذاران داشته باشد ،ارائه اطالعات
کامل و شفاف از سوی مدیران واحد تجاری در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود.
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