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چکیده
در ايددن مقالدده کیفیددت اقددالم تعهدددی شددرکتهای تجديددد ارائدده کننددده طددی سددالهای  6351الددی
 6353مددورد بررسددی قرارگرفتدده اسددت .نموندده تحقیددق شددامل  91شددرکت تولیدددی مددی باشددد کدده تنهددا
يکبددار تجديددد ارائدده بددا اهمیددت داشددته و در دوسددال قبددل و بعددد از سددال تجديددد ارائدده ،فاقددد تجديددد
ارائه ديگدری بدوده اندد.کیفیدت سدود بدرای دوره دو سدال قبدل از سدال تجديدد ارائده تدا دو سدال بعدد
از اطالعیدده تجديددد ارائدده درنظددر گرفتدده شددده اسددت .معیددار کیفیددت سددود در ايددن تحقیددق ،کیفیددت
اقددالم تعهدددی مبتنددی بددر مدددل ديچددو و دچددو ( )1111اسددت .يافتدده هددای تحقیددق نشددان مددیدهددد کدده
کیفیددت سددود (اقددالم تعهدددی) بطددور معندداداری از دوره تحريددف تددا دوره بعددد از اطالعیدده تجديددد
ارائدده افددزايش يافتدده اسددت .همچنددین در ايددن تحقیددق عوامددل تدداثیر گددذار برکیفیددت سددود از قبیددل
متغیرهددای حاکمیددت شددرکتی و ويژگیهددای شددرکتها وکیفیددت حسابرسددی در مدددل تحقیددق مددورد
اسددتفاده قددرار گرفتدده انددد .نتددايج تحقیددق نشددان مددی دهددد کدده متغیرهددای تغییددر اندددازه شددرکت ،تغییددر
فددروش ،تغییددر جريانهددای نقدددی حاصددل از عملیددات ،تغییددر نسددبت بدددهی ،نسددبت ارزش بددازار بدده
ارزش دفتددری سددهام ،درصددد مالکیددت سددرمايه گددذاران نهددادی و مدددت تصدددی مددديريت عامددل بددا
تغییر کیفیت سود در شرکتهای تجديد ارائه کننده سودرابطه معناداری دارند.
واژه های کلیدی :کیفیت سود ،کیفیت اقالم تعهدی ،تجديد ارائه صورتهای مالی ،حاکمیت شرکتی
کد طبقهبندی موضوعیM41:
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مقدمه
6

تجديد ارائه صورتهای مالی از ديدگاه سرمايه گذاران نهتنها بیانگر مشکالت عملکرد
دوره گذشته است ،بلکه نوعی پیش بینی مشکالت آتی برای شرکت و مديريت آن نیز
محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمايهگذاران نسبت به اعتبار و شايستگی مديريت
وکیفیت سودهای گزارش شده میشود .بررسی صورتهای مالی شرکتهای پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران نشان میدهد که صورتهای مالی اغلب شرکتها دارای تعديالت
سنواتی است .در ايران تقريبا قريب به اتفاق تعديالت سنواتی مربوط به اصالح اشتباهات
است .بنابراين وجود تعديالت سنواتی با زبان ساده يعنی اينکه در صورتهای مالی سالهای
گذشته اشتباه بااهمیت وجود داشته است واگر سهامداران با دقت بیشتری به صورتهای مالی
نگاه کنند ،تعديالت سنواتی حامل يک پیام منفی در مورد اعتبار صورتهای مالی است
(بزرگ اصل.)6359 ،
1

طبق گزارش کمیسیون بورس اوراق بهادار آمريکا تنها حدود  3درصد شرکتهای پذيرفته
شده در بورس آمريکا در سال  1111صورتهای مالی خود راتجديد ارائه کرده اند و اين میزان
را به عنوان يک نگرانی ازکاهش اعتبارگزارشگری مالی مطرح کرده است .تجديد ارائه
حسابداری را می توان به عنوان گزينه هايی احتمالی برای تاثیر انتقال اطالعات محسوب نمود.
همانطورکه تحقیقات قبلی نشان دادهاند؛ تجديد ارائه ها سبب ايجاد کاهش عمده درمیانگین
قیمت سهام برای شرکتهای تجديد ارائه کننده شدهاند .بدين ترتیب کشف و اصالح هرگونه
اشتباه حسابداری منجر به انتقال اطالعات نامطلوب درباره شرکت به فعاالن بازارسرمايه خواهد
شد .تجديد ارائه درمورد افزايش ريسک اطالعات 3شرکت تجديد ارائه کننده ناشی از کاهش
اعتبار صورتهای مالی و کیفیت پايین حسابداری؛ هشدار میدهد .همچنین تجديد ارائهها
ممکن است به سرمايهگذاران در مورد وخیمتر شدن احتمالی وضعیت اقتصادی شرکت
تجديد ارائه کننده هشدار دهند (پالمرس ،ريچاردسون وشولز.)1114،
جفری ( )1115معتقد است که افزايش درتجديدارائهها بخاطرتالش زياد مديران و
هیاتمديره و حسابرسان در بازبینیهايی است که سبب بهبود شفافیت و اعتماد سرمايهگذاران
شده است .روبین رومانوس ( )1119درتحقیقی با عنوان تاثیر کیفیت سود بر واکنش
سرمايهگذاران و تحلیلگران نسبت به اطالعیههای تجديد ارائه؛ از دو معیار کیفیت اقالم
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تعهدی و تفاوت های مالیاتی به عنوان معیار کیفیت سود استفاده کرده و نشان داد که اين دو
معیار رابطه منفی و معنادار با واکنش بازار به تجديد ارائه دارند.
سود با کیفیت پايین ،ازديدگاه سرمايه گذاران ناخوشايند است ،زيرا بیانگر تخصیص غیر
بهینه منابع است .زمانی که عموم مردم به فرايند گزارشگری مالی و اطالعات مالی منتشر شده
اطمینان نداشته باشند؛ ازسرمايهگذاری منصرف شده و اين امر به نوبه خود از گسترس بازار
سرمايه جلوگیری می کند .اينکه افزايش سود ناشی از بهبود واقعی در سودآوری شرکت است
يا ناشی از بکارگیری متهورانه رويههای حسابداری توسط مديران به منظور دستکاری سود
باشد؛ متفاوت خواهد بود .دراين شرايط تعديل سودخالص برای انعکاس کیفیت سود ممکن
است با اهمیت باشد (ثقفی.)6353،
واقعیت اين است که اکثر شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی سالهای
متمادی ،صورتهای مالی خود را تجديد ارائه مینمايند .با توجه به ماهیت گسترده تجديد
ارائه صورتهای مالی در بازار اوراق بهادار کشورمان طی سالهای گذشته ،طبیعی است
چگونگی تاثیر تجديد ارائه ها برارزش حقوق صاحبان سهام شرکتها و همچنین برکیفیت
سودهای گزارش شده که توسط فعاالن بازار سرمايه ،در فرايندهای تصمیمگیری مورد توجه
قرارمیگیرند ،مورد پرسش قرارگیرد.
با توجه به اينکه کیفیت سود مفهومی چندبعدی است (شیبر و وينسنت )1113،و تعريف
واحدی برای آن وجود ندارد؛ لذا يکی از معیارهای کیفیت سود يعنی کیفیت اقالم تعهدی 4به
عنوان معیار کیفیت سودانتخاب شده است .اين معیار از طريق انحراف معیارهای پسماندهای
مدل رگرسیون اقالم تعهدی ديچو و دچو ( )1111در دو دوره قبل و بعد تجديد ارائه برای
شرکتهای تجديد ارائه کننده طی سالهای مالی  6351الی  6353اندازهگیری میشود .سبس
تغییر کیفیت اقالم تعهدی سود به عنوان متغیر وابسته در مدل اصلی تحقیق قرارداده میشود.
بدلیل استفاده از مدل ديچو و دچو ( )1111و ضرورت درنظرگرفتن تغییرات جريانهای نقدی
حاصل از عملیات ،از دادههای سالهای  6393و  6331نیز در محاسبه کیفیت اقالم تعهدی
استفاده شد .نمونه ما به دلیل عدم وجود پايگاه دادههای تجديد ارائه در ايران؛ مبتنی بر پايگاه
دادههای تجديد ارائه تهیه شده توسط محقق برای سالهای ياد شده میباشد�.
طبق استانداردهای حسابداری ايران ،تعديالت سنواتی يعنی تعديل سود انباشته ابتدای دوره
و تجديد ارائه اقالم مقايسهای صورتهای مالی شرکتها که از تغییر در رويه های حسابداری
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و اصالح اشتباهات با اهمیت دوره های قبل ناشی میشود .تغییر در رويه های حسابداری زمانی
قابل توجیه است که رويه جديد از نظر ارائه مطلوبتر صورتهای مالی واحد تجاری بر رويه
قبلی رجحان داشته باشد؛ يا اينکه اين تغییر به موجب قوانین آمره يا استانداردهای حسابداری
جديد الزامی شود (سازمان حسابرسی.)6355،
ادبیات تحقیقات تجربی ،معیارهای خاصی را برای تعیین و ارزيابی کیفیت سود ارائه
کردهاند .کیفیت سود باال ،سبب بهبود کارايی بازارسرمايه میشود؛ بنابراين سرمايهگذاران و
ديگر استفادهکنندگان به اطالعات حسابداری با کیفیت باال عالقهمند هستند .به همین دلیل
تدوينکنندگان استاندارد های حسابداری تالش مینمايند که استانداردهايی را تدوين نمايند
که کیفیت سود را بهبود بخشد .کیفیت سود در تحقیقات تجربی متعددی در سالهای گذشته
جهت ارزيابی تغییرات در استانداردهای حسابداری مالی و ديگر نهادها از قبیل حاکمیت
شرکتی و مقايسه سیستمهای گزارشگری مالی درکشورهای مختلف و مطالعه اثر کیفیت سود
بر هزينه سرمايه مورد استفاده قرارگرفته است .تدوينکنندگان استانداردها ،از جمله هیات
استانداردهای حسابداری مالی و هیات استانداردهای بین المللی حسابداری ،در اولین بخش
چارچوب نظری شان نیاز به گزارشگری مالی با کیفیت باال را مدنظر قرارداده اند (رالف اورت
وآلفرد واگنهوفر .)1113،در تحقیقات مختلف عوامل تعیین کننده 1کیفیت سود به شش دسته
طبقه بندی شدهاند:
الف) ويژگیهای ذاتی شرکت ب) نحوه عمل گزارشگری مالی ج) ويژگیهای حاکمیتی
و کنترلهای داخلی د) حسابرسان ه) انگیزههای بازار سرمايه و) عوامل خارجی (دچو و
اسچراند.)1161،
تجديد ارائه را می توان يک رويداد با اهمیت دانست که نشان دهنده کیفیت پايین
گزارشگری مالی قبلی است و از طرفی نشانهای دال برتشريک مساعی مديريت غلط از طريق
حاکمیت شرکتی ضعیف است ( .)1111،GAOشرکتهايی که توسط موسسات حسابرسی
بزرگ 1حسابرسی می شوند؛ نسبت به شرکتهايی که از حسابرسان ديگری استفاده می کنند؛
عمدتا دارای اقالم تعهدی اختیاری کمتری هستند (دسايی ،هوگان و ويلکینز .)1111 ،در
تحقیقی برای بررسی نقش حسابرسان مستقل در کاهش اقالم تعهدی اختیاری نشان دادهشد که
رابطه مثبت و معناداری بین اندازه حسابرس و کاهش اقالم تعهدی اختیاری وجوددارد
(ابراهیمی کردلرو سیدی .)6359،نتايج تحقیق ديگری نشان میدهدکه شرکتهای حسابرسی
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شده توسط موسسات حسابرسی بزرگ از قدر مطلق اقالم تعهدی پايینی برخوردارند (بکر،
دفوند ،جیامبالو و سوبرامانیام.)6335 ،
تعداد وقوع تجديد ارائهها برای شرکتهايی که حسابرسان را تغییر می دهند در مقايسه با
ديگر شرکتها بیشتر است؛ و تجديد ارائهها حاصل تالش حسابرسان جهت مصونیت
حسابرس در برابر دعاوی مشتری جديد علیه ايشان است .لذا اگر تجديد ارائه ها پس از تغییر
حسابرس رخ دهد؛ می تواند به عنوان شاخصی از کیفیت پايین سود تلقی شود (الزر ،لیوانت و
تان .)1114 ،درتحقیقی به عوامل الزام ارائه مجدد صورتهای مالی و تاثیرآن برکیفیت
گزارشگری مالی پرداخته شد .دراين تحقیق اطالعات  111شرکت که بین ژوئن  6339و
اکتبر  1116صورتهای مالی خود را تجديد ارائه نموده اند؛ تجزيه و تحلیل شد .نتايج نشان
داد؛ که شرکتهای دارای دوره تصدی حسابرسی طوالنیتر ،عالقهای به تنظیم و ارائه
مجدد صورتهای مالی ندارند .همچنین در برخی ازنمونهها ارتباطی بین دوره تصدی
حسابرس با احتمال ارائه مجدد صورتهای مالی مشاهده نشد .از سوی ديگر ،افزايش دوره
تصدی بیش از سه سال درشرکتهای نمونه باعث انحراف صاحبکار از استانداردهای
حسابداری برای گزارشگری فعالیتهای تجاری شده است (میرز ،مبرز و عامر .)1113،تغییر
حسابرس باعث افزايش در میانگین تعديالت سنواتی شرکتها در سال تغییر نسبت به سال
قبل از تغییر نمی شود؛ لذا بهبودی در میزان تعديالت سنواتی بعد از تغییرحسابرس مستقل
شرکت رخ نمیدهد .در اين تحقیق ،سازمان حسابرسی از نوع بزرگ و ساير موسسات
حسابرسی ازنوع کوچک تلقی شدند (بولو ،مهام و گودرزی.)6353،
.پیشینه تحقیق
تحقیقات قبلی نشان دادهاند که شرکتهای تجديد ارائه کننده؛ بعد از تجديد ارائه
هزينههای عمدهای را متحمل شدهاند .پالمرس )1114( 9نشانداد که کاهش عمدهای در ارزش
بازار بعد از اعالم تجديد ارائه رخ داده است .محققان بحث میکنند که کاهش در ارزش بازار
را می توان به چند چیز نسبت داد :انتظارات تجديد نظر شده درباره سودهای گذشته و سودهای
مورد انتظار آتی ،انتظارات تجديد نظر شده درباره چشماندازهای رشد شرکت ،ارزيابی مجدد
5

از درستکاری مديريت و تغییر در درك کیفیت گزارشگری مالی شرکت .هری بار و جنکینز

( )1114دريافتند که شرکتها ،بعد از تجديد ارائه ،افزايش در هزينه سرمايه سهام عادی را
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تجربه میکنند .تجديد ارائه ،ممکن است بدنبال برخی موارد دعاوی علیه شرکت رخدهد
(کايینی و مک دانیل6353،؛ پالمرس و شولز .)1116،شواهدی از تغییر هیات مديره و
مديرعامل بدنبال تجديد ارائه وجود دارد ،لذا برای جلوگیری از تحمیل اين قبیل هزينه ها؛
شرکتهای تجديد ارائه کننده ،دارای انگیزههای بیشتری نسبت به ديگر شرکتها برای بهبود
کیفیت گزارشگری مالی هستند (دسايی ،هوگان و وبلکینز1111 ،؛ سريناواسان.)1111 ،
تحقیقات کمی در اين زمینه وجود داردکه آيا شرکتها بعد از انتشار اطالعیه تجديد ارائه
سعی در بهبود کیفیت گزارشگری مالی دارند يا خیر .کیفیت سود برای شرکتهای تجديد
ارائهکننده در دورههای قبل از سال تجديد ارائه ،ضعیفتر شده و کیفیت سود بعد از سال
تجديد ارائه بطور جزيی بهبود يافته است (اکر،فرانسیس،اولسون و شیبر.)1111،
ضريبواکنش سود برای شرکتهای تجديد ارائه کننده بعد از اطالعیه تجديد ارائه
کاهشمیيابد .اين ضعف بطور معناداری تا چهار دوره سه ماهه بعد تجديد ارائه تداوم
پیدانمیکند (ويلسن .)1115،در تحقیق ديگری نشان دادهشد که تفاوت معناداری در اقالم
تعهدی کل ،اقالم تعهدی سرمايه درگردش ياساير اقالم تعهدی قبل و بعد اطالعیه تجديدارائه
در شرکتهای تجديد ارائهکننده وجود ندارد (مور و فیفر .)1114،درتحقیقی ده معیار
مديريت سود ،جهت ارزيابی توانايی کشف سودهای متقلبانه مقايسه گرديد.نمونه تحقیق
شامل  665شرکتی بود که توسط کمیسیون بورس اوراق بهادارآمريکا اعالم شده بود،
استانداردهای حسابداری را رعايت نکرده و ارائه بیش از حد سودها برای دوره زمانی 6355
الی 1116داشته اند .نتايج نشانداد که خطای برآوردی اقالم تعهدی سرمايه درگردش (مدل
ديچو و دچو )1111،و مک نیکولز ( )1111بیشترين ارتباط را با وجود تقلب و اندازه تقلب
دارد .همچنین نتايج مشابهی برای نمونه کوچکتر  69شرکتی که سودهای خود را تجديد ارائه
کرده بودند؛ حاصل گرديد (جونز،کريشنان و ملندز.)1115 ،
نگاره (: )6تحقیقات مرتبط با تجديد ارائه صورتهای مالی و کیفیت سود
عنوان تحقیق
اعالن تجديد ارائه و محافظهکاری حسابداری
کیفیت گزارشگری مالی بعد تجديد ارائه

متغیر وابسته
تغییر محافظهکاری
سود
کیفیت اقالم
تعهدی

نتايج تحقیق
افزايش کیفیت
افزايش کیفیت

محقق
مخايیل اتردج و
همکاران (1161
کريستین و همکاران
()1115
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نگاره (: )6تحقیقات مرتبط با تجديد ارائه صورتهای مالی و کیفیت سود
عنوان تحقیق

متغیر وابسته

نتايج تحقیق

محقق

پايداریسود شرکتهای تجديدارائه کننده

پايداری سود

افزايش کیفیت

کوين هی ()1115

اثر تجديد ارائه براستراتژیهای گزارشگری

اقالم تعهدی

مالی

شرطی
بازده غیر عادی

عدم وجود رابطه

مور و فیفر ()1114

کاهش محتوای

شريعت پناهی و

انباشته
ضريب واکنش

اطالعاتی سود
کاهش محتوای

کاظمی ()6353

سود
رتبه شفافیت طبق

اطالعاتی سود

اثر تجديد ارائه بر محتوای اطالعاتی سود
تجديد ارائه و محتوای اطالعاتی سود
تغییر حسابرس و شفافیت اطالعات (با اطالعات
تجديد ارائه شده)
اثر تجديد ارائه بر بازنگری سودها و هزينه
سرمايه
عوامل تعیینکننده واکنش بازار به اعالن تجديد
ارائه
تجديد ارائه و ريسک اطالعات
داليل تجديد ارائه صورتهای مالی
رابطه بین تعديالت سنواتی و اندازه و طول
عمرشرکتها

نظر بورس تهران

عدم نقش حسابرس

ويلسن ()1115
قاسم بولو و همکاران
()6353
هری بر و جنکینز

----------

کاهش کیفیت سود

بازده غیر عادی

واکنش منفی

انیاشته ()CAR
اقالم تعهدی

بازارسرمايه
کاهش ريسک

()1114
تادکراوت و همکاران

اختیاری

اطالعات
عمده ترين دلیل

()1113
بزرگ اصل و

اصالح اشتباه است

سروری مهر ()6351

---------

()1114
پالمرس و همکاران

رابطه معکوس بین
تعديالت سنواتی

اندازه شرکت و

سجادی ()6353

تعديالت سنواتی

ويژگیهای شرکتهای اصالح کننده سودهای

کبفیت اقالم

تجديد ارائه نشانه

کاينی و ديگران

قبلی

تعهدی

پیش بینی مديريت سود با استفاده از تجديد ارائه

اقالم تعهدی کل

مديريت سود
تجديد ارائه نشانه

()6353
ريچاردسون و

مديريت سود
رابطه مثبت با

همکاران ()1113
جوشا لیوانت و

تجديد ارائه-بیش

مديريت سود
رابطه منفی با رشد

همکاران ()1114
ديفوند و جیامبالو

ارحد

شرکت

(6336

تجديد ارائه شواهدی بر کیفیت سود و واکنش
بازار به تجديدارائه
رخداد و وضعیت اشتباهات حسابداری

اقالم تعهدی کل
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گددزارش  GAOدراکتبددر 1111؛ در خصددوص تجديددد ارائدده هددای صددورتهددای مددالی
در دوره زمدددانی ابتددددای سدددال  6339تدددا پايدددان سدددال  ،1111نشدددان مدددیدهدکددده تعدددداد
تجديددددارائددده صدددورتهدددای مدددالی از 31مدددورد در  6339بددده  111مدددورد در سدددال 1111
افددزايش يافتدده اسددت .طبددق ايددن گددزارش طددی ايددن دوره زمددانی حدددود 61درصددد کددل
شددرکتهددای بورسددی حددداقل يددک بددار تجديددد ارائدده داشددتهانددد .در جامعدده آمدداری ايددن
تحقیددق نیددز تجديددد ارائدده هددای بددا اهمیددت در دوره تحقیددق بطورمتوسددط برابددر بددا  11درصددد
بوده است.
9

تحقیقات تجربی قبلی در زمینه ويژگیهای حاکمیت شرکتی نشان میدهند که اين
ويژگیها در کاهش تحريفهای مالی سودمند هستند .دراين تحقیقات تجديد ارائه
صورتهای مالی با ضعف در نظام حاکمیت شرکتی و ضعف کنترلهای داخلی مرتبط نشان
داده شده است (بیزلی .)6331 ،درتحقیقی در بررسی تغییر حاکمیت شرکتی بدنبال تجديدارائه
(يک سال قبل و دو سال بعد تجديد ارائه) محقق از شاخص ترکیبی حاکمیت شرکتی استفاده
نموده که شاخص ترکیبی (شاخص )Gموردنظر وی از حاکمیت شرکتی (ترکیبی از 61
ويژگی حاکمیت شرکتی شامل استقالل هیات مديره ،دوگانگی وظیفه مدير عامل ،اندازه
هیاتمديره ،اندازه حسابرس ،تغییر حسابرس ،تغییر مديرعامل ،سهام اعضاء هیاتمديره
موظف ،تعداد اعضاء مديره غیر موظف در کمیته حسابرسی ،تعداد اعضاء مديره غیر موظف
در کمیته حسابرسی ،تعداد اعضاء مديره غیر موظف در کمیته پاداش ،تعداد اعضاء مديره غیر
موظف در کمیته حاکمیت شرکتی) بعد از اطالعیه تجديد ارائه بهبود يافته است (آلیزا
روشنتاين.)1115 ،
شرکتهايی که سودها را دستکاری میکنند؛ معموال دارای هیات مديرهای هستند که
اعضا هیاتمديره فاقد استقالل بوده و در برخی موارد ،مديرعامل دارای وظیفهای دوگانه
يعنی هم ريیس هیاتمديره بوده و هم مديرعامل شرکت میباشد .درتحقیقی ،دربررسی
رابطه حاکمیت شرکتی و تجديد ارائه (از دوره قبل تا دوره بعد تجديد ارائه) از شش متغیر
شامل دوگانگی دوظیفه مديرعامل ،)CEO( 5استقالل هیات مديره،3کمیته حسابرسی،
تخصص مالی هیاتمديره ،درصد سهام اعضاء هیاتمديره و اندازه حسابرس استفاده
کردند .نتايج نشان دهنده بهبود حاکمیت شرکتی بعد از تجديد ارائه است (سنديپ ،يانگتا و
ويلیام.)1119 ،
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ويژگیهای حاکمیت شرکتی موردنظر دراين تحقیق برگرفته از تحقیقات قبلی در زمینه
کیفیت سود و حاکمیت شرکتی است .تحقیقات قبلی نشان می دهند که مديريت سود دارای
رابطه منفی با استقالل هیاتمديره و کمیته حسابرسی است .شرکتهايی که از استقالل
هیات مديره و يا کمیته حسابرسی برخوردار نیستند؛ کمتر مايل به کشف و اصالح اشتباه
سودهای حسابداری هستند (کالن،لیوانت و سگال .)1111،لذا در اين تحقیق بیشتر بر
ويژگیهای مديريتی حاکمیت شرکتی ،به عنوان مکانیزم داخلی به همراه سرمايهگذاران نهادی
به عنوان مکانیزم خارجی تاکید شده است .بنابراين در اين تحقیق از ويژگیهای حاکمیت
شرکتی شامل درصد مالکیت سرمايهگذاران نهادی ،استقالل هیات مديره ،دوگانگی وظیفه
مديرعامل ،مدت زمان تصدی 61مديرعامل در هیاتمديره برای اندازهگیری ابعاد مختلف
حاکمیت شرکتی استفاده خواهد شد.
در ايران پژوهشی در زمینه تاثیر تجديدد ارائده بدر کیفیدت اقدالم تعهددی وجدود نددارد .امدا
تحقیقاتی اندك مرتبط با موضوع تجديد ارائه صورت های مالی انجام شده است .در تحقیقدی
به بررسی ماهیت بخشی از داليل تجديد ارائه صورتهای مدالی در شدرکتهدای پذيرفتده شدده
دربورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند (سروری مهر .)6351،دربررسی رابطده بدین تعدديالت
سنواتی و قیمت سهام و اندازه و طول عمر شرکت ها ،يافته های تحقیق حاکی از اين است کده
تعديالت سنواتی دارای محتوای اطالعاتی بدوده و شدرکت هدای بزرگتدر ازتعدديالت سدنواتی
کمتری برخوردار هستند .ولی طول عمر شرکتها تاثیری برتعديالت سنواتی ندارد (سدجادی،
 .)6353در بررسددی رابطدده بددین تجديددد ارائدده صددورتهددای مددالی و محتددوای اطالعدداتی سددود،
نشانداده شد که تجديد ارائه صورتهای مالی موجب کاهش محتوای اطالعاتی سود مدی شدود.
دراين تحقیق همچنین شرکتهايی که عمده ترين دلیل تجديد ارائه آنها اصالح اشتباه ناشی از
شناسايی درآمد بوده؛ محتوای اطالعاتی سود آنها کاهش پیدداکرده اسدت (شدريعت پنداهی و
کاظمی .)6353،درتحقیق ديگری با عنوان آزمون تجربی اهمیدت تعدديالت سدنواتی در بدازار
سرمايه،دريافتند که رقم تعديالت سنواتی بیش از سطح اهمیدت شدده در سدطح صدورتهدای
مالی دوره مالی قبل است .درنتیجه آگاهی استفادهکنندگان صورتهای مالی از آثار مربوط به
تعديالت سنواتی قبل ،می تواند بر تصمیم گیری آندان مدوثر باشدد و وجدود تعدديالت سدنواتی
درصورت های مالی ،می تواند نشانه ای از ناکافی بودن قابلیت اتکای صورتهدای مدالی باشدد
(کردستانی ،آزاد و کاظمی .)6353 ،درتحقیقی درتعیین عوامدل مدوثر بدر وقدوع تجديددارائده؛
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دريافتند ،نسبت سودآوری ،اهرم مالی ،طدول دوره تصددی مدديريت ،تغییدر مدديريت ،تغییدر
حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسدی بدر وقدوع تجديدارائده صدورتهدای مدالی مدؤثر اسدت
(نیکبخت و رفیعی.)6336،
در اين تحقیق اثر تجديد ارائه بر تغییر درکیفیت اقالم تعهدی پیرامون سال تجديد ارائه مدورد
بررسی قرار می گیرد .لذا سوال اصلی تحقیق اين است که که چگونه کیفیت سود از دوره قبل
از سال تجديد ارائه تا دوره بعد از سال تجديد ارائه بین شرکت های تجديد ارائه کنندده تغییدر
می کند؟
تغییر ويژگیهای شرکت

عملکردشرکت،نرخ
رشد
اندازه شرکت،نسبت
بدهی
تغییر حاکمیت

معیار کیفیت سود:

شرکتی
تجديدارائه

مالکیت نهادی،دوگانگی

صورتهای مالی

تجديدارائه صورت

کیفیت اقالم

وظیفه مدير عامل،استقالل

تغییر کیفیت

تعهدی (مدل ديچو

هیات مديره ،مدت تصدی

سود

و دچو (- )1111

مديرعامل

انحراف معیار
پسماندهای
رگرسیونی مدل

تغییرکیفیت
حسابرسی
اندازه حسابرس

نمودار ( : )6مدل مفهومی تحقیق

اقالم تعهدی)
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فرضیه تحقیق
فرضیه اين تحقیق عبارتست از:
تجديددد ارائدده صددورتهددای مددالی موجددب افددزايش کیفیددت اقددالم تعهدددی شددرکتهددای
تجديددد ارائدده کننددده در سددالهددای بعددد تجديددد ارائدده نسددبت بدده دوره قبددل تجديددد ارائدده
میشود.
روش تحقیق
ايددن تحقیددق از نظددر هدددف کدداربردی بددوده و روش تحقیددق علددی -مقايسدده ای و از لحدداظ
روش جمددع آوری داده هددا از نددوع بررسددیهای میدددانی اسددت .مبددانی نظددری پددژوهش از
کتددب و مجددالت تخصصددی فارسددی و انگلیسددی گددردآوری و بددرای جمددعآوری دادههددا از
روش کتابخانددهای اسددتفاده مددیشددود .بددرای آزمددون فرضددیه تحقیددق؛ بدددلیل عدددم وجددود
پايگددداه دادههدددای الزم ابتددددا توسدددط محقدددق داده هدددای مدددورد نظرتحقیدددق از طريدددق
صددورتهددای مددالی و يادداشددت هددای پیوسددت و نیددز داده هددای حاکمیددت شددرکتی و کیفیددت
حسابرسددی از طريددق گددزارشهددای هیددات مددديره و گددزارش حسابرسددی و اطالعیددههددای
بددورس دريددک پايگدداه داده هددا گددردآوری و در برخددی مددوارد بددا تطبیددق بددا دادههددای سدداير
پايگدداههددای دادههددا از قبیددل نددرمافزارهددای اطالعدداتی موجددود از قبیددل رهآورد نددوين و
تدبیرپرداز دادههای مورد نیاز نهايی و استخراج شده است.
برای آزمون فرضیه تحقیق ،ابتدا از مدل ديچو و دچو ( )1111که مبتنی بر جريانهای نقدی
گذشته ،حال و آينده استفاده می نمايیم .برای برآورد اين مدل با توجه به ندوع طدرح تحقیدق و
دوره زمانی مورد بررسی (دوسال قبل سال تجديد ارائه و دو سال بعد از سال تجديد ارائه) و با
استفاده از دادههای ترکیبی از مدل زير برای اندازهگیری کیفیدت سدودهای بعدد دوره تجديدد
ارائه و قبل از دوره تجديد ارائه استفاده میشود:
درمدل باال CFO ،برابر با جريان وجوه نقد عملیاتی و  Accمیزان اقالم تعهدی است .اقالم
تعهدی از کسر نمودن جريان وجوه نقد عملیاتی از سود خالص حاصل میشود .جريان وجوه
نقد عملیاتی با توجه به استانداردهای حسابداری ايران و تعديل بخش فعالیت عملیاتی با دو
بخش پرداخت مالیات بردرآمد و بازده سرمايهگذاریها و سود و بهره پرداختی بابت
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تامینمالی و اضافه نمودن سود سهام پرداختی محاسبه شده است .کلیه متغیرهای مذکور با
استفاده از ارزش دفتری دارايیهای ابتدای دوره همگن میشوند .پس از برآورد مدل برای
سودهای بعد از تجديد ارائه و قبل از تجديد ارائه ،انحراف معیار باقیمانده مدل به ترتیب به
عنوان کیفیت اقالم تعهدی بعد از دوره تجديد ارائه ( )AQ-postو کیفیت اقالم تعهدی قبل
تجديد ارائه ( )AQ-preدر نظر گرفته میشود .سبس متغیر وابسته مدل اصلی تحقیق را از
رابطه زير محاسبه میکنیم:
÷ AQi = AQ-post- AQ-pre
بر اساس فرضیه تحقیق ،انتظار داريم که کیفیت سود افزاش يابد (يعنی انحراف معیار
پسماندهای رگرسیونی بعد تجديد ارائه کمتراز قبل از تجديد ارائه باشد) .با توجه به متغیرهای
تاثیر گذار بر کیفیت سود؛ مدل اصلی آزمون اين فرضیه به شرح زير میباشد:

∆AQi=β0+β1∆SIZEit+β2∆SAlesit+β3∆CFOit+β4∆ROAit+β5MATit+β6
∆LEVit+β7∆M/B+β8∆ INSOWN+ β
9∆BRDIND+β10∆DUAL+β11∆CEO-TENURE+β12∆AUDSize+ei

جامعه آماری و نمونه تحقیق
با توجه به اينکه تعداد زيادی ازشرکتهای جامعه آماری تحقیق طی دوره تحقیق دارای
تعديالت سنواتی بوده و يا تجديد ارائه صورتهای مالی نمودهاند؛ برای تعیین نمونه،
شرکتهايی انتخاب شده اند که استمرار تجديد ارائه نداشته و حداقل دو سال قبل و بعد از
سال تجديد ارائه تعديالت سنواتی نداشته و يا مبلغ آن کم اهمیت باشد (مبلغ تجديد ارائه سود
نسبت به متوسط سود خالص دوره تحريف) .لذا نمونه تحقیق از  643شرکت تولیدی
تجديدارائه کننده به تعداد  91شرکت محدود شده است و با توجه به مدل دادههای ترکیبی
تحقیق در مجموع در دوره مورد نظر تحقیق ،مشاهدههای تحقیق در هر دوره قبل و بعد تجديد
ارائه ،شامل داده های  641سال -شرکت میباشد.
دوره زمددانی تحقیددق سددالهددای مددالی  6351الددی  6353در جامعدده آمدداری ،شددرکتهددای
تولیدددی پذيرفتدده شددده در بددورس تهددران مددی باشدددکه داليددل انتخدداب ايددن دوره زمددانی بدده
شرح زير است:
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 -6دوره زمددانی تحقیددق بعددد از اجددرای اسددتانداردهای حسددابداری ايددران از ابتدددای سددال
 6351مدددی باشدددد کددده ايدددن اسدددتانداردها سدددبب افدددزايش قابلیدددت مقايسددده و همگدددونی در
بکارگیری رويههای حسابداری خواهد شد.
 -1با توجه به طرح تحقیق ،حداقل دوره قبل تجديد ارائه دو سال و دوره بعد تجديد ارائده نیدز
دو سال و سال تجديد ارائه يک سال است؛ لذا حداقل دوره زمانی تحقیق مدی بايسدت  1سدال
باشد.
 -3اطالعات صورت های مالی و ساير گزارشهای مالی اغلب شدرکتهدای پذيرفتده شدده در
بورس اوراق بهادار تهران عمدتا از سال  6393به بعد در دسترس می باشد.
متغیرها و داليل انتخاب آنها
در اين تحقیق از اندازه حسابرس به عنوان معیاری برای کیفیت حسابرسی استفاده خواهد
شد .تغییر حسابرس به سمت حسابرس بزرگتر (حسابرس جديد) عالمتی از تعهد شرکت به
سمت افزايش کیفیت سود و بهبود کیفیت گزارشگری مالی تلقی می شود .در اين تحقیق
ويژگیهای ذاتی شرکت (عملکرد ،نرخ رشد ،نسبت بدهی و اندازه شرکت) و ويژگیهای
حاکمیت شرکتی (چهار ويژگی از طبقه دوم شامل سرمايهگذاران نهادی ،استقالل
هیاتمديره ،دوگانگی وظیفه مديرعامل ،مدت زمان تصدی مديرعامل در هیاتمديره و
کیفیت حسابرسی که طريق متغیر اندازه حسابرس اندازهگیری می شود به عنوان عوامل
تعیینکننده کیفیت اقالم تعهدی در مدل تحقیق قرار گرفتهاند.
ازآنجا که برخی از معیارهای مورد استفاده در تحقیقات کیفیت سود؛ بهنوعی سعی در
اندازهگیری سازه مديريت سود و بررسی انتخابهای فرصتطلبانه مديريت را دارند؛ سعی شد
از معیاری از کیفیت سود انتخاب شودکه زمینه های عمدی و سهوی در گزارشگری مالی را
درنظر نگیرد و به نوعی نشان دهنده قابلیت اعتماد اطالعات حسابداری باشد .لذا از مدل اقالم
تعهدی کل ديچو و دچو ( )1111به عنوان معیار کیفیت سود استفاده شد .اين معیار نشان
میدهد که آيا ارقام حسابداری ،ساختار اقتصادی شرکتها را با درنظرگرفتن سیر اقالم
تعهدی وارتباط آن با جريانهای نقدی گذشته ،حال و آينده منعکس میکنند .از آنجا که
شرکتهای تجديد ارائه کننده دارای انگیزههای قویتری نسبت به ساير شرکتها جهت
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بهبود کیفیت سود دارند؛ ما انتظار داريم که آنها کیفیت اقالم تعهدی را بعد از سال تجديد
ارائه بهبود بخشند.
فرانسیس و ديگران ( )1114از مدل ديچو و دچو ( )1111که اقالم تعهدی جاری را درقالب
جريانهای نقدی عملیاتی سال گذشته و سال جاری و سال بعد نشان میدهد؛ استفاده کردهاند.
اين مدل با اين فرض ايجاد شده که زمان تحقق و وقوع درآمدها و هزينههای شرکت ،اغلب
متفاوت از زمان دريافتها و پرداختهای نقدی است و اقالم تعهدی در نتیجه اين تفاوت،
ايجاد و گزارش میشوند .اين مدل بر دو رقم سرمايه درگردش و جريانهای نقدی عملیاتی به
علت سهولت رديابی آنها متمرکز است؛ زيرا اين اقالم تعهدی حداکثر تا يکسال بعد تسويه
می شوند .معیار کیفیت سود در اين مدل برابر است با باقیماندههای حاصل از رگرسیون
تغییرات جريانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی سال گذشته ،سال جاری و سال آينده
و اقالم تعهدی کل .در اين تحقیق ،کیفیت اقالم تعهدی برای يک دوره چهار ساله شامل دو
دوره  1ساله قبل و بعداز سال تجديد ارائه مورد آزمون قرارگرفته است.
تعريف متغیرهای عملیاتی تحقیق
متغیر وابسته

تغییر کیفیت سود ): )÷ AQiمیزان تغییر درکیفیت سود (تغییر در کیفیت اقالم تعهدی که از
طريق اختالف انحراف معیار پس ماندهای رگرسیون مدل اقالم تعهدی ديچو و دچو محاسبه
میشود) در دوره قبل و بعد از تجديد ارائه.
کیفیت اقالم تعهدی :اقالم تعهدی ،تعديالت موقتی هستند که جريانهای نقدی را طی
دورههای زمانی انتقال می دهند.کیفیت اقالم تعهدی از نظر سرمايهگذاران به معنای نزديکی
سود حسابداری به وجوه نقد است .انحرافمعیار باقیماندههای مدل ديچو و دچو ()1111
مربوط به هر شرکت در دوره زمانی مورد بررسی به عنوان کیفیت اقالم تعهدی محسوب
میشود.
متغیرهای مستقل

جريان نقدی عملیاتی ( : )CFOنشان دهنده جريانهای نقدی حاصل از درآمدهای عملیاتی
مستمر شرکت است .ازآنجا که معیارهای کیفیت سود مبتنی برسود خالص هستند؛ لذا اين
متغیر بطور مستقیم از صورتجريان وجوه نقد شرکتهای نمونه قابل تعیین است .طبق
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استانداردهای حسابداری ايران بايد اين متغیر را از سه قسمت فعالیت عملیاتی ،مالیات بردرآمد
پرداختی ،سود پرداختی بابت تامین مالی و بازده سرمايهگذاریها استخراج نمايیم .در اين
قسمت اثر سود سهام پرداختی حذف شده است.
تغییر اندازه شرکت ) : )÷ SIZEبرابر با تغییر متوسط ارزش دفتری کل دارايیها در دوره
بعد تجديد ارائه نسبت به دوره قبل تجديد ارائه
تغییر نسبت بدهیها ( : (÷ LEVحاصل تغییر متوسط نسبت بدهیها (جمع بدهیهای بر
جمع دارايیها) در دوره بعد تجديد ارائه نسبت به دوره قبل تجديد ارائه
تغییر در عملکرد ) : )÷ ROAتغییر در نرخ بازده دارايیها در دوره بعد تجديد ارائه نسبت
به دوره قبل تجديد ارائه
تغییر در نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ) : )÷ M/Bتغییر در ارزش بازار به ارزش دفتری
حقوق صاحبان سهام در دوره بعد تجديد ارائه نسبت به دوره قبل تجديد ارائه
تغییددر در وضدددعیت حاکمیدددت شدددرکتی ) : )÷ CGويژگدددیهدددای حددداکمیتی کددده شدددامل
درصددددد مالکیددددت سددددرمايهگددددذاران نهددددادی ( ،)INSOWNاسددددتقالل هیددددات مددددديره
( ،)BRDINDدوگددانگی وظیفدده مددديرعامل ( ،)Dualمدددت زمددان تصدددی مدددير عامددل
درهیات مديره ().CEO-TENURE
اين تحقیق برای اندازهگیری متغیر درصد مالکیت سرمايهگذاران نهادی ،مالکیت نهادی را
معادل مجموع درصد سهام متعلق به بانکها ،شرکتهای سرمايهگذاری وشرکتهای
هلدينگ ،سازمانها و نهادها و شرکتهای دولتی در نظر گرفته است .استقالل هیات مديره
( )BRDINDرا به عنوان درصد اعضاء هیاتمديره غیرموظف به کل اعضاء هیاتمديره در
نظر گرفته شده است .برای اندازهگیری متغیر دوگانگی وظیفه مدير عامل ( )Dual؛ اگر
مديرعامل رئیس هیاتمديره نباشد ،برابر يک و در غیر اينصورت برابر صفراست .برای
اندازهگیری متغیر مدت زمان تصدی مدير عامل درهیات مديره ( )CEO-TENUREاز
لگاريتم طبیعی مدت زمان تصدی مديرعامل در هیاتمديره شرکت استفاده میشود.که با
توجه به مجموع مدت تصدی دوره قبل و بعد تجديد ارائه (يعنی  45ماه) ؛ ابتدا لگاريتم نسبت
مدت تصدی هريک از دو دوره فوق به کل اين مدت محاسبه و سبس تغییر مدت محاسبه
میشود.
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تغییر کیفیت حسابرسی ( : )AUD-Sizeکیفیت حسابرسی را با اندازه موسسات حسابرسی در
نظرگرفتهايم .سازمان حسابرسی به عنوان موسسه بزرگ و ساير موسسات حسابرسی (عضو
جامعه حسابداران رسمی ايران) به عنوان موسسات کوچک لحاظ و به موسسه بزرگ ،نمره
يک و به ساير موسسات نمره صفر اختصاص داده شده است.
سطح اهمیت ( MAT) :نشان دهنده اثر تجديد ارائه بر سودخالص است و ازتقسیم مابه
التفاوت سود تجديد ارائه شده و سود اولیه بر جمع دارايیهای ابتدای دوره سال تجديد ارائه
بدستمیآيد.

يافته های تحقیق
برای تخمین مدل رگرسیونی اقالم تعهدی از دادههای ترکیبی (مدل  )Pooledاستفاده
شدهاست .در اين روش دادههای سری زمانی و مقطعی با هم ترکیب میشوند و برای مواردی
که نمیشود به صورت سری زمانی و يا مقطعی؛ مسايل را بررسی کرد و يا زمانی که تعداد
دادهها کم است ،استفاده میشود .دادههای ترکیبی بیشتر بخاطر افزايش تعداد مشاهدات،
باالبردن درجه آزادی،کاهش ناهمسانی واريانس و مطالعه پويای تغییرات استفاده میگردد .سه
مدل متداول برای تخمین مدل وجود دارد (افالطونی و نیکبخت.)6353 ،
 -6مدل اثرات مشترك (حداقل مربعات)
66

 -1مدل اثرات ثابت

 -3مدل اثرات تصادفی
در روش حداقل مربعات ،سادهترين روش تخمین با دادههای ترکیبی است .در مدل اثرات
ثابت فرض میشود که عرض از مبداء برای هريک از مقاطع (شرکتها) متفاوت است؛ اما
ضرايب شیب میان مقاطع ثابت است .در مدل اثرات تصادفی فرض میشود عرض از مبداء
يک متغیر تصادفی با میانگینی برابر با عرض از مبداء است .در استفاده از مدل رگرسیونی بايد
تعیین شود که از بین داده های مقطعی يا ترکیبی کدامیک بهتر می تواند رابطه بین متغیر مستقل
و وابسته را بیان کند.برای اين منظور از آزمون چاو ( Fمقید يا لیمیر) استفاده می شود .ابتدا
مدل بر اساس اثرات ثابت تخمین زده میشود .اگر نتايج حاصل از آزمون چاو نمايانگر ارجح
بودن مدل دادههای ترکیبی باشد که کار را با دادههای ترکیبی ادامه میدهیم .درغیر اينصورت
بايد مدل اثرات ثابت را در مقابل مدل اثرات تصادفی آزمون کنیم (آزمون هاسمن )61؛ تا از
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میان آندو ،مدل مناسب برای تخمین معین شود .نتايج حاصل از آزمون چاو ( Fلیمیر) در
نگاره زير نشان داده شده است:
نگاره ( : )3نتايج حاصل از آزمون چاو (Fلیمیر)
سطح معناداری

درجه آزادی

آماره

��
����

����(
)�

�.
����

اثرات ثابت
�
�
��

با توجه به نتايج حاصل از آزمون چاو طبق نگاره شماره ( )1و عدم وجود معناداری مدل
اثرات ثابت؛ نیازی به اجرای آزمون هاسمن نبوده و از مدل رگرسیونی با دادههای ترکیبی
استفاده خواهدشد.
نگاره ( : )4رگرسیون خطی میان اقالم تعهدی و جريانهای نقدی حاصل از عملیات قبل تجديد ارائه
ضريب
متغیر
��

انحراف

مقدارضريب

آماره t

سطح معناداری

عدد ثابت

1.1119

1.1511

61.11

1.11111

جريان نقدی سال قبل

1.1155

1.1155

6.13313

1.1631

جريان نقدی سال جاری

1.14314

-1.1111

-61.151

1.11111

جريان نقدی سال آتی

1.14134

1.1519

1.139

1.11111

عنوان متغیر

نیکويی برازش (= )F

استاندارد

سطح معناداری (1.11111 = (F

ضريب تعیین تعديل شده=1.441

35.13

در دوره قبل تجديد ارائه ،ضريب  �2در مدل بطور معناداری منفی است و اين نتیجه با مدلی
که ديچو و دچو ( )1111برای محاسبه کیفیت اقالم تعهدی بکار بردند سازگار است .بنابراين
افزايش جريانهای نقدی که در دوره جاری ( )tتحقق میيابد با اقالم تعهدی دوره جاری رابطه
منفی دارد .درحالی که اقالم تعهدی با جريانهای نقدی دوره گذشته وآتی رابطه مثبت دارد.
انحراف معیار اقالم باقیمانده رگرسیون مذکور برای هر شرکت در دوره قبل تجديد ارائه
محاسبه شده است .اين انحراف معیار اقالم باقیمانده مدل به عنوان معیار کیفیت اقالم تعهدی
( )AQخواهد بود .هر شرکتی که انحراف معیار اقالم باقیمانده آن کمتر باشد؛ دارای کیفیت
اقالم تعهدی باالتری خواهد بود .میانگین و میانه کیفیت اقالم تعهدی در دوره قبل از تجديد
ارائه بترتیب  1.66و  1.15می باشد.

631

تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر کیفیت ...

در برقراری مفروضات مدل رگرسیون خطی؛ برای تشخیص عدم خود همبستگی بین خطاها
از آزمون دوربین -واتسون استفاده شده است .ازآنجا که آماره دوربین -واتسون برابر با 6.143
می باشد؛ لذا همبستگی بین خطاها وجود نداشته و می توان از مدل رگرسیونی استفادهکرد.
بعد از تخمین مدل رگرسیون اقالم تعهدی در مرحله قبل تجديد تمامی مراحل بطور مشابه
برای دوره بعد تجديد ارائه صورت میگیرد.
نگاره ( - )1رگرسیون خطی میان اقالم تعهدی و جريانهای نقدی حاصل از عملیات بعد تجديد ارائه
ضریب

عنوان متغیر

انحراف استاندارد

مقدارضریب

آماره t

سطح
معناداری

عدد ثابت

1.1696

1.1113

3.1111

1.1164

جريان نقدی سال قبل

1.1111

15316

63.3111

1.11111

جريان نقدی سال جاری

1.6163

-1.5113

-5.1333

1.11111

جريان نقدی سال آتی

1.1331

1.6113

6.6439

1.1111

نیکويی برازش ()F

96.9931

سطح معناداری ()F

1.11111

ضريب تعیین تعديل شده

1.1143

در مدل رگرسیون اقالم تعهدی در مرحله بعد تجديد ارائه نیز ضريب  �2در مدل بطور معناداری
منفی است و اين نتیجه با مدلی که ديچو و دچو ( )1111برای محاسبه اندازه اقالم تعهدی بکار
بردند سازگار است .بنابراين افزايش جريانهای نقدی که در دوره جاری ( )tتحقق می يابد؛ با اقالم
تعهدی دوره جاری رابطه منفی دارد .در حالی که اقالم تعهدی با جريانهای نقدی دوره گذشته و
آتی رابطه مثبت دارد .اقالم باقیمانده مدل رگرسیونی فوق تعیین و سبس انحراف معیار اقالم
باقیمانده رگرسیون مذکور برای هر شرکت در دوره قبل تجديد ارائه محاسبه شد .اين انحراف
معیار به عنوان معیار کیفیت اقالم تعهدی ( )AQخواهدبود .هرشرکتی که انحراف معیار اقالم
باقیمانده آن کمتر باشد؛ دارای کیفیت اقالم تعهدی باالتری خواهد بود .میانگین و میانه کیفیت
اقالم تعهدی در دوره بعد از تجديد ارائه بترتیب  1.15و  1.19می باشد.
برای تشخیص عدم وجود خودهمبستگی بین خطاها از آزمون دوربین -واتسون استفادهشده
است .ازآنجا که آماره دوربین -واتسون برابر با 6.911می باشد؛ لذا همبستگی بین خطاها وجود
نداشته و مفروضات مدل خطی رگرسیون برقرار است .با توجه به برازش رگرسیونی مدل اقالم
تعهدی (مدل شماره يک) ،انحراف معیار پسماندهای رگرسیونی اين دو مدل در حالت قبل و بعد از
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تجديد ارائه محاسبه و در مدل اصلی؛ مورد استفاده قرار می گیرد .با استفاده از آزمون زوجی
تطبیقی نیزکیفیت اقالم تعهدی (انحراف معیار پسماندهای رگرسیونی اقالم تعهدی) ؛ نشان داده شد
که تفاوت معناداری در کیفیت اقالم تعهدی وجود دارد.
نگاره ( : )1کیفیت سود (اقالم تعهدی) قبل و بعد از تجديد ارائه ()n=91
متغیر وابسته

دوره قبل

دوره بعد تجديد

تغییر کیفیت اقالم

آماره

سطح

تجديد ارائه

ارائه

تعهدی

t

معناداری

میانگین

میانه

میانگین

میانه

میانگین

میانه

1.66

1.15

1.15

1.19

-1.13

-1.16

کیفیت اقالم تعهدی

(میانگین)
1.113

6.314

مقادير منفی میانگین (میانه) برای تغییر کیفیت سود ( )∆AQiنشان میدهند که کیفیت اقالم
تعهدی برای شرکتهای تجديد ارائه کننده بهبود يافته است.
عناصر تعیینکننده تغییر در کیفیت اقالم تعهدی در شرکتهای تجديدارائهکننده
ازآنجا که تغییر در کیفیت سود تنها به دلیل تجديد ارائه صورتهای مالی (در راستای
اصالح اشتباهات با اهمیت و بکارگیری درست استانداردهای حسابداری) صورت نمی گیرد و
عواملی همچون ويژگیهای حاکمیت شرکتی و اندازه حسابرس و ويژگیهای ذاتی شرکت
نیز تاثیر گذار هستند؛ لذا در مدل اصلی تحقیق که برای آزمون فرضیه اصلی تحقیق استفاده
شد؛ اين عوامل را درنظر گرفتهايم .قبل از آزمون فرضیه اصلی تحقیق آمار توصیفی و نتايج
آزمون زوجی تطبیقی برای اين عوامل به شرح زير نشان داده میشود:
نگاره ( - )9آمار توصیفی در دوره قبل و بعد تجديد ارائه ها برخی متغیرها و مقايسه میانگین آنها
متغیر

تعداد

دوره قبل تجديدارائه

مشاهده

میانگین

میانه

دوره بعد تجديد ارائه
میانگین

معناداری

سطح
(میانگین)

میانه

دارايیها

641

64.13

61.31

64.13

61.53

1.113

جمع بدهیها

641

63.53

61.65

64.19

61.16

1.151

فروش خا لص

641

64.15

61.63

64.61

61.9

1.154

سودخالص

641

61.69

61.61

61.15

61.13

1.399

جريان نقد

641

66.99

3.16

61.63

61.69

1.113

بازده دارايیها

641

61

63

61

66

1.651

ارزش بازار

641

63.94

61.16

63.11

61.14

1.114
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تمام متغیرهای نگاره شماره ( 9بجز بازده دارايیها) بصورت لگاريتم ارائه شده اند .با
استفاده از آزمون زوجی تطبیقی تفاوت معنادار متغیرهای فوق مورد بررسی قرار گرفته است
که بجز متغیر سودخالص و ارزش بازار ،بین ساير متغیر ها در دوره قبل تجديد ارائه و بعد
تجديد ارائه درسطح معناداری کمتراز 61درصد ،تفاوت معناداری وجود دارد.
مقايسه ويژگیهای حاکمیت شرکتی در دوره قبل و بعد تجديد ارائه
در نگاره های زير نتايج حاصل از مقايسه ويژگیهای حاکمیت شرکتی به تفکیک متغیرهای
حاکمیتی و آزمون تفاوت معناداری آنها ارائه شده است.
نگاره ( : )5درصد سرمايه گذاران نهادی
دوره تحقیق

میانگین

چارك اول

میانه

چارك سوم

قبل تجديد ارائه

11.94

19

93

53.1

14.11

43.4

91.1

59

بعد از تجديد ارائه

آماره t

سطح معناداری

1.9

1.451

طبق نتايج باال تغییر محسوسی در انتقال مالکیت از سهامداران غیر نهادی به سهامداران نهادی
و بالعکس دردوره بعد تجديد ارائه نسبت به دوره قبل تجديد ارائه رخ نداده است .برای تعیین
تفاوت معنادار در مقايسه دوره قبل و بعد تجديد ارائه با استفاده از آزمون زوجی تطبیقی
مشخص گرديد که تفاوت معناداری در درصد مالکیت سرمايهگذاران نهادی در دورههای
مورد نظر وجود ندارد.
نگاره ( : )3استقالل هیات مديره
دوره تحقیق

میانگین

چارك اول

میانه

چارك سوم

قبل تجديد ارائه

11.1

45.5

11

11

بعد از تجديد ارائه

11.54

11

11

11

آماره t

سطح معناداری

-6.343

1.651

طبق يافتههای باال تغییری معنادار در ترکیب مديران موظف و غیر موظف (استقالل هیات مديره)
در دوره بعد تجديد ارائه نسبت به دوره قبل تجديد ارائه رخ نداده است .برای تعیین تفاوت معنادار در
مقايسه دوره قبل و بعد تجديد ارائه با استفاده از آزمون زوجی تطبیقی مشخص گرديد که تفاوت
معناداری در استقالل هیات مديره در دوره های مورد نظر وجود ندارد.
نگاره ( : )61دوگانگی وظیفه مدير عامل
دوره تحقیق

میانگین

چارك اول

میانه

چارك سوم

قبل تجديد ارائه

1.33

6

6

6

بعد از تجديد ارائه

1.33

6

6

6

آماره t
1.1111

سطح معناداری
6
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ازآنجاکه درکشور ما ،مديران عامل همزمان نمی توانند ريیس هیاتمديره شرکت نیز باشند
لذا بجز در 1شرکت در دوره های مورد نظر که دوگانگی وظیفه وجود داشته درساير
شرکتها اين دوگانگی وجود نداشته؛ لذا نتايج آزمون زوجی نیز مطلوب نمی باشد.
نگاره ( : )66مدت تصدی مدير عامل
دوره تحقیق

میانگین

چارك اول

میانه

چارك سوم

قبل تجديد ارائه

1.416

1.11

1.1

1.1

بعداز تجديد ارائه

1.111

1.1469

1.11

آماره t

سطح معناداری

1.3641

1.1

1.1111

طبق نتايج جدول باال ،مدت تصدی مدير عامل از متوسط  11ماه در دوره قبل تجديد ارائه
به  63ماه در دوره بعد تجديد ارائه کاهش يافته است .اين بافته رابطه مثبت معناداری با بهبود
کیفیت اقالم تعهدی و نیز نتايج تحقیقات قبلی دارد .برای تعیین تفاوت معنادار در مقايسه دوره
قبل و بعد تجديد ارائه با استفاده از آزمون زوجی مشخص گرديد که تفاوت معناداری در
مدت تصدی مديرعامل در دوره های مورد نظر وجود دارد.
نگاره (: )61کیفیت حسابرسی
دوره تحقیق

میانگین

چارك اول

میانه

چارك سوم

قبل تجديد ارائه

1.3

1

1

6

بعداز تجديد ارائه

1.16

1

1

1

آماره t

سطح معناداری

1.116

1.1196

نتايج حاصل از آزمون زوجی تطبیقی ،نشان دهنده تفاوت معنادار در کیفیت حسابرسی در
دورههای مورد نظر میباشد .طبق نگاره زير تغییرات کیفیت حسابرسی و ارتباط آن با
تغییرکیفیت اقالم تعهدی نشان داده شده است:
نگاره ( - )63رابطه تغییر کیفیت حسابرسی با تغییر کیفیت اقالم تعهدی
تغییرات موسسات حسابرسی

تعداد مشاهده

کاهش کیفیت افزايش کیفیت

میانگین تغییرکیفیت

تغییر به موسسه با کیفیت مشابه

11

61

5

1.1153

تغییر به موسسه با کیفیت باالتر

1

6

6

1.11146

5

1

1

1.1154

عدم تغییر موسسه بزرگ

63

1

5

-1.16133

عدم تغییر موسسه کوچک

19

4

13

-1.115331

تغییر به موسسه با کیفیت پايین
تر

641

تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر کیفیت ...

با توجه به نتايج مندرج در نگاره باال؛ تغییر موسسات حسابرسی بهويژه تغییر به موسسه با
کیفیت باالتر سبب بهبود کیفیت سود نشده است .لذا متغیر ( ÷ Audsizeتغییر کیفیت
حسابرسی) فاقد معناداری الزم جهت قرارگرفتن در مدل اصلی تحقیق شده است .ازطرف
ديگر نتايج نشان می دهد که هرچه مدت تصدی موسسه حسابرسی افزايش يابد؛ کیفیت سود
افزايش پیدا خواهد کرد .متغیر وابسته اين مدل ( ÷ AQتغییر کیفیت سود) است که حاصل
تفاوت انحراف معیار پسماندهای رگرسیون مدل اقالم تعهدی در دوره بعد تجديد ارائه نسبت
به قبل تجديد ارائه است.ضريب اين متغیر منفی بوده که نمايانگر کاهش در انحراف معیار
پسماندهای رگرسیونی اقالم تعهدی و لذا افزايش کیفیت سود در دوره بعد تجديد ارائه نسبت
به دوره قبل تجديد ارائه است R2.تعديل شده برای مدل برابر با  1.519و نیکويی برازش برابر
با  41.135وسطح معناداری کمتراز يک درصد است؛ لذا معناداری کل مدل رگرسیون
درسطح 6درصد تايیدمی شود .آماره دوربین -واتسن برابر با  6.91است؛ لذا همبستگی بین
خطاها وجود ندارد.
نگاره شماره ( : )64نتايج مدل رگرسیون آزمون فرضیه تحقیق
ضریب

عنوان متغیر

ضريب ثابت
C
تغییر اندازه شرکت
÷ SIZE
تغییر فروش
÷ SAles
تغییر جريانهای نقدی عملیاتی
÷ CFO
اهمیت مبلغ تجديد ارائه
MAT
تغییر نسبت بدهی
÷ LEV
تغییر ارزش بازار به دفتری
÷ M/B
 ÷ INSOWNتغییر درصد سرمايه گذاران نهادی
تغییر درصد استقالل هیات مديره
÷ BRDIND
تغییر وظیفه دوگانه مديرعامل
÷ Dual
 ÷ CEO-TENREتغییر مدت تصدی مدير عامل
تغییر کیفیت حسابرسی
÷ Audsize
ضريب تعیین تعديل شده
سطح معناداری )(F
نیکويی برازش )(F

ضريب آماری
1.11
-1.1116
-1.116
-1.11
-1.61
-1.14
1.1611
-1.1116
1.1611
-1.1611
-1.1411
1.1611
1.59
1.1111
41.14

انحراف
استاندارد
1.1611
1.1111
1.1111
1.1611
1.11
1.1611
1.1611
1.1111
1.1611
1.11
1.1111
1.1611

آماره t

سطح
معناداری

3.6
-6.53
-3.11
-4.13
-1.31
-3.44
6.39
-3.13
1.55
-1.36
-6.11
6.19

1.1111
1.1916
1.1111
1.1111
1.1111
1.1111
1.1111
1.1111
1.3511
1.9111
1.1111
1.6111
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��
� ÷ INSOWN
� ÷ LEV
� MAT
� ÷ CFO
� ÷ SIZE
ضرايب متغیرهای ÷ Sales

 ÷ CEO-TENUREمنفی و درسطوح  6الی  1درصد معنادارهستند .عالئم ضرايب متغیر
فوق با نتايج مورد انتظار تحقیق مطابقت داشته؛ بطوری که با افزايش اندازه شرکت ،افزايش
فروش ،افزيش جريانهای نقد حاصل ازعملیات ،افزايش نسبت بدهی ،افزايش درصد
سرمايهگذاران نهادی و افزايش مدت تصدی مدير عامل؛ انحراف معیار پسماندهای رگرسیونی
کاهش يافته و در نتیجه کیفیت اقالم تعهدی نسبت به دوره قبل تجديد ارائه ،افزايش
می يابد.همچنین با افزايش نرخ رشد ،کیفیت اقالم تعهدی نسبت به دوره قبل تجديد ارائه
کاهش يافته است.
ضريب متغیر  ÷ M/Bمثبت و معناداراست .همانطور که درنگاره شماره  9نشان داده شده
است میانگین ارزش بازارسهام شرکتها (لگاريتم طبیعی) از  63.94به  63.1کاهش يافته است
که در جهت مخالف با افزايش کیفیت اقالم تعهدی است .اما با نتايج تحقیقات پالمرس و
همکاران ( )1114مطابقت مینمايد .اين شواهد نشان میدهند که متغیرهای فوق بر تغییر
کیفیت اقالم تعهدی در دوره بعد تجديد ارائه نسبت به دوره قبل تجديد ارائه تاثیر گذار
هستند .اما متغیرهای  ∆BRDINDو  ÷ Dualو  ÷ Audsizeفاقد معناداری الزم هستند .از
آنجاکه آماره Fدر سطح بااليی قرار دارد و با توجه به معناداری متغیرهای تحقیق که در باال
توضیح داده شد؛ فرضیه اصلی تحقیق تايید میشود.
نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فوق با نتايج تحقیقات قبلی مطابقت دارد؛ بطوری که افزايش
کیفیت اقالم تعهدی بعد از سال تجديد با نتايج تحقیق کريستین و همکاران ( )1161همسو
بوده و عدم معناداری تغییر کیفیت حسابرس بعد از تجديد ارائه با نتايج تحقیق قاسم بولو و
همکاران ( )6353مطابقت دارد .همچنین رابطه مستقیم افزايش اندازه شرکتها با افزايش کیفیت
سود با نتايج تحقیق سجادی ( )6353هماهنگی دارد .رابطه منفی رشد شرکت (متغیر )÷ M/B
با افزايش کیفیت سود با نتايج تحقیق ديفوند و جیامبالو ( )6336سازگاری دارد.
بحث و نتیجه گیری
اين مقاله تغییرات در کیفیت اقالم تعهدی (به عنوان معیار کیفیت سود) را برای شرکتهای
تجديد ارائه کننده مورد بررسی قرار میدهد .اين تحقیق شواهدی از بهبود در میانگین کیفیت
اقالم تعهدی برای شرکتهای تجديد ارائه کننده در سالهای بعد از سال تجديد ارائه
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نشانمیدهد .برای يک نمونه  91تايی از شرکتهايی که در دوره زمانی  6351الی  6353تنها
يک بار تجديد ارائه (اصالح اشتباه با اهمیت) داشته و دو سال قبل و دوسال بعد از سال
تجديدارائه هیچگونه تجديد ارائه با اهمیتی رخ نداده است؛ ما يافتیم که کیفیت اقالم تعهدی،
بطور معناداری در دوره بعد از سال تجديد ارائه نسبت به دوره تحريف يا دوره قبل تجديد
ارائه بهبود يافته است.
برای اندازه گیری کیفیت اقالم تعهدی از انحراف معیار پسماندهای رگرسیونی مدل اقالم
تعهدی ديچو و دچو ( ،)1111استفاده شده است .انحراف معیار پسماندهای رگرسیونی مدل
اقالم تعهدی در دوره تحريف (سالهای t -6و  )t-1را با دو سال بعد از سال تجديد ارائه
(سالهای  t+6و  )t +1مقايسه و تغییر کیفیت اقالم تعهدی اندازه گیری شده است .در اين
تحقیق عوامل مرتبط با تغییر کیفیت سود يعنی ويژگیهای حاکمیت شرکتی ،کیفیت
حسابرسی و ويژگیهای ذاتی شرکتها در مدل اصلی تحقیق کنترل شدهاند .فرضیه اصلی
تحقیق پیشبینی میکند که کیفیت اقالم تعهدی در دوره بعد ازسال تجديد ارائه نسبت به
دوره تحريف (دوره دو ساله قبل تجديد ارائه) بیشتر است .طبق نتايج مدل رگرسیونی (نگاره
شماره  ،)63فرضیه اصلی تحقیق تايید میشود .نتايج حاصل از تحقیق نشان میدهد که از بین
يازده متغیر مستقل مورد نظر که جهت توضیح تغییرات متغیر وابسته يعنی تغییر کیفیت سود
انتخاب شده اند؛ هفت متغیر تغییر اندازه شرکت ،تغییر فروش شرکت ،تغییر جريانهای نقدی
حاصل از عملیات ،سطح اهمیت تجديد ارائه ،تغییر نسبت بدهی ،تغییر درصد سرمايهگذاران
نهادی و مدت تصدی مديريت عامل دارای رابطه معناداری با تغییر کیفیت اقالم تعهدی
هستند .همچنین تغییر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ،دارای رابطه مثبت معناداری با تغییر
کیفیت اقالم تعهدی می باشد .متغیرهای استقالل هیاتمديره ،دوگانگی وظیفه مديرعامل و
تغییر کیفیت حسابرسی رابطه معناداری با تغییر کیفیت سود ندارند.
دلیل عمده عدم معنادارشدن استقالل هیات مديره؛ اين است که طبق دادههای گردآوری
شده از وضعیت و ترکیب اعضای هیاتمديره شرکتهای نمونه بجز  1مورد که تعداد اعضاء
هیات مديره  9نفر بوده است در ساير شرکتها ،تعداد اعضاء هیات مديره  1نفر بوده و در اين
ترکیب با توجه به نگاره شماره ( )5که ترکیب موظف و غیر موظف بودن هیات مديره
مقايسهشده است؛ نشان می دهد که تغییر عمدهای در اين مقاطع زمانی در اين ترکیب رخنداده
است و اغلب شرکتها بطور متوسط دارای  1يا  3عضو غیر موظف هستند .درمورد دوگانگی
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وظیفه مدير عامل همانطور که نگاره شماره ( )5نشان داده شده است؛ ازآنجا که در کشور ما
طبق قوانین و مقررات موضوعه کشوری ،مديران عامل همزمان نمی توانند ريیس هیاتمديره
شرکت نیز باشند لذا بجز در  1شرکت در دورههای مورد نظر که دوگانگی وظیفه وجود
داشته؛ درسايرشرکت ها اين دوگانگی وجود نداشته است .لذا تغییرات پايین در دوگانگی
وظیفه مدير عامل يکی از داليل عدم معناداری اين متغیر بوده است.
کیفیت اقالم تعهدی بعد از تجديد ارائه ،بطور معناداری برای شرکتهای دارای تغییر
مديريت (مدت تصدی مدير عامل) ،دارای درصد باالتر سرمايهگذاران نهادی و شرکتهای
بزرگتر و نیز شرکتهای دارای اهرم مالی باالتر بیشتر است .از طرف ديگر تغییر کیفیت
حسابرس نتوانسته است؛ رابطه مثبت معناداری با بهبود کیفیت اقالم تعهدی داشته باشد .اين
يافتهها تاکیدی بر نقش عوامل بنیادی از قبیل ويژگیهای حاکمیت شرکتی ،و ويژگیهای
ذاتی شرکتها در تعیین کیفیت سود و در نتیجه بهبود کیفیت گزارشگری مالی و ارتقاء
تصمیمات سرمايهگذاران و ساير استفادهکنندگان دارد و سهمی به ادبیات کیفیت سود و
حاکمیت شرکتی میافزايد.
محدوديتهای تحقیق
يکی از محدوديتهای تحقیق ،عدم استفاده از اطالعات شرکتهايی است که طی سالهای
متوالی تجديد ارائه داشتهاند؛ لذا در طرح تحقیق اين شرکتها حذف شدهاند .از طرف ديگر
در صورت وجود اين نوع شرکتها در اجرای طرح تحقیق امکان سنجش دقیق تاثیر تجديدارائه
صورتهای مالی بطور خاص بر کیفیت سود شرکتهای موردنظر به سهولت امکان پذير نبود.
محدوديت ديگر تحقیق ،نبود پايگاه دادههای مرتبط با تجديد و نیز عدم وجود نهادی مستقل جهت
پیگیری پیامدهای تجديد در سالهای گذشته در کشور است .محدوديت بعدی عدم امکان
بکارگیری تعداد بیشتری از ويژگیهای حاکمیت شرکتی بداليل محدوديتهای ذاتی همچون عدم
وجود شرايط ايجابی اين ويژگیها بوده است .بطور نمونه عدم وجود کمیته حسابرسی ،عدم وجود
حسابرسی داخلی در اغلب شرکتهای بورسی ،ثابت بودن تعداد اعضاء هیات مديره بطور متوسط
 1نفر در شرکتها و غیره.

644

تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر کیفیت ...

پیشنهاد برای تحقیقات آتی
به منظور استفاده هرچه مطلوبتر از نتايج تحقیق و کمک به روشن شدن تاثیر تجديد
ارائه بر کیفیت سود و با مدنظر قراردادن عوامل بنیادی تاثیر گذار بر کیفیت سود در آينده
می توان به تحقیق پیرامون موضوعات زير توجه نمود:
.6تاثیر تجديد ارائه صورتهای مالی بر ساير معیارهای کیفیت سود
.1واکنش بازار بورس اوراق بهادار تهران به اطالعیههای تجديد ارائه صورتهای مالی
.3بررسی تاثیر تجديد ارائه صورتهای مالی بر کیفیت سود با تاکید بر نقش داليل ايجادی
تجديد ارائه
.4مطالعه تاثیر تجديد ارائه صورتهای بر کیفیت سود با توجه به نوع صنعت
.1بررسی کیفیت سود در شرکتهای دارای استمرار تجديدصورتهای مالی
.1روند تجديد ارائه صورتهای مالی قبل و بعد از اجرای استانداردهای حسابداری ايران
.9رابطه بین تجديد ارائه صورتهای مالی و ويژگیهای حاکمیت شرکتی
.5رابطه بین استمرار تجديد ارائه صورتهای مالی و مدت تصدی حسابرس
.3تاثیر تجديد ارائه صورتهای مالی بر درصد تقسیم سود در شرکتهای بورس اوراق
بهادارتهران
.61تاثیر تجديد ارائه صورتهای مالی با تاکید بر تفکیک نقش مديريت و حسابرس
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