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چكیده
"مهمترين دلیل

پژوهشگران بر این باورند اهمیت جذب سرمایه تا آنجاست که آنها
دستكاري سود" میدانند .همچنین ،تأکید مدیران برای دستیابی به برخی معیارها منجر به
دستکاری صورتهای مالی شده و بروز تجدید ارائه در صورتهای مالی را در پی دارد .بنابراین
 ،هدف این پژوهش بررسی این است که آیا مدیران واحد تجاری ،حساب آراییهای صورت گرفته
در ارتباط با تأمین مالی را در سال بعد از تأمین مالی عمده اصالح میکنند و اثرات منفی تجدید ارائه
را میپذیرند یا آن را به دوره تصدی مدیران بعدی منتقل میکنند؟ در این پژوهش با تفکیك تأمین
مالی (اخذ تسهیالت ،افزایش سرمایه نقدی یا از محل هر دو منبع) شرکتهای موجود در بورس
اوراق بهادار طی سالهای  1389لغایت  ،1394ابتدا با استفاده از روش جونز تعدیلشده ،شرکتهایی
که مدیریت سود داشتهاند انتخاب و سپس با استفاده از آزمونهای کروسکال-والیس ،من-ویتنی،
آزمون مقایسه میانگین چند جامعه و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ،برگشت حساب آرایی
صورت گرفته را موردبررسی قراردادیم .نتایج پژوهش بیانگر رد فرض برگشت سریع مدیریت سود
در سال بعد از تأمین مالی بوده است .به عبارتی طی سالهای موردبررسی نمیتوان ادعا نمود مدیران،
حساب آراییهای مرتبط با تأمین مالی عمده را بهسرعت اصالحکردهاند.
واژههاي كلیدي :مدیریت سود ،تأمین مالی عمده ،تجدید ارائه صورتهای مالی ،اهرم مالی نقدی تعدیلشده
طبقهبندی موضوعیH63 ،M41 ،G32 :

 .1کد  DOIمقاله10.22051/jfm.2017.13189.1226 :
 .2استادیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهدEmail: m.lari@um.ac.ir ،
 .3دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد ،نویسنده مسئولEmail: mo.moeinizadeh@mail.um.ac.ir ،
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مقدمه
یکی از وظایف اصلی مدیران واحدهای تجاری فراهم آوردن اطالعاتی باکیفیت و عاری از
هرگونه سوگیری برای استفادهکنندگان اطالعات حسابداری است ،تا آنجا که مفاهیم نظری
استانداردهای حسابداری اذعان میدارد که اطالعات حسابداری ،میتواند اطالعات سودمندی را
برای ارزیابی وظیفه مباشرت مدیر بهمنظور حفظ یا جایگزینی آنها فراهم آورد (پیوست
استانداردهای حسابداری ،مفاهیم نظری گزارشگری مالی) .در سالهای اخیر و به دنبال رسواییهای
مالی تعدادی از شرکتهای بزرگ ،موضوع کیفیت سود ،موردتوجه ویژه قرارگرفته است.
تحلیلگران مالی و سرمایهگذاران در تعیین جریانهای نقدی آتی تنها به رقم سود حسابداری
بهعنوان تنها شاخص تعیینکننده توجه نمیکنند ،بلکه برای آنها پایداری و تکرارپذیر بودن سود
گزارششده نیز بسیار مهم است .آنها بیشتر از رقم نهایی سود ،به اقالم تشکیل سود واقعی،
سودمندی در پیشبینی سود آتی و همچنین به ثبات ،پایداری و عدم تغییرپذیری سود گزارششده
اشاره دارد (کریمی و صادقی .)1389،بر اساس پژوهشهای انجامشده ازجمله دیچو( )1994یکی از
عوامل تأثیرگذار بر کیفیت سود ،کیفیت اقالم تعهدی است که تفاوت بین سود حسابداری و
جریانات نقدی عملیاتی را نشان میدهد .بخشی از این تفاوت ،ناشی از اعمالنظر مدیریت در
بهکارگیری رویهی حسابداری است .ازیكطرف به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از شرکت ،انتظار
میرود بهگونهای اطالعات تهیه و ارائه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند؛ از
طرف دیگر ممکن است بنا به دالیلی نظیر جذب سرمایه بیشتر و اخذ تسهیالت (و یا سایر عوامل)
مدیر خواسته و ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد .بنابراین سود شرکتها عالوه بر
مبانی گزارشگری ،تحت تأثیر صالحدید مدیریت قرار میگیرد (اعتمادی و همکاران .)1388،به
عبارتی چنانچه مدیران برای گمراه کردن اسـتفادهکننـدگان صورتهای مـالی ،از طریـق اعمال
اختیارات خود در زمینة گزینشهای حسابداری در گزارشـگری مـالی انگیـزههـایی داشـته باشند،
احتمال میرود مدیریت سود رخ دهد (نوروش و حسینی .)1388،برخی پژوهشگران معتقدند مدیران
از اختیارشان برای استفاده از رویههای حسابداری متفاوت جهت تحت تأثیر قرار دادن توافقات
قراردادی و دیدگاه اعتباردهندگان استفاده میکنند(لینك و همکاران.)2006 ،
یکی دیگر از مباحثی که درنتیجه رسواییهای گزارشگری موردتوجه قرارگرفته ،تجدید ارائه
اطالعات صورتهای مالی است .پژوهشگران بر این اعتقادند که تجدید ارائه اطالعات صورتهای
مالی از قابلیت اتکای آنها میکاهد .به عبارتی تجدید ارائه عالمتی از رفتار فرصتطلبانه مدیریت
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و به عبارتی نشانگر اقدامات مدیریت برای افزایش سود گزارششده با استفاده از روشهای
غیرقابلقبول یا اشتباهات عمدی است(کالن و همکاران  .)2005به همین دالیل عکسالعمل
استفادهکنندگان نسبت به موضوع تجدید ارائه منفی است .به عبارتی تجدید ارائه ،شاخصی برای
سرمایهگذاران و اعتباردهندگان است که نشان میدهد مدیران قابلاعتماد نیستند و گزارشهای آنها
نیز فاقد ویژگی قابلاتکا بودن است(رحمانی و نجف تومرایی.)1391 ،
با توجه به مطالب پیشگفته ،هدف این پژوهش شناسایی رویکرد مدیران در رابطه بازمان اصالح
مدیریت سودهایی است که در راستای تأمین مالی عمدهی شرکت صورت پذیرفته است.
بهبیاندیگر ،این پژوهش بررسی میکند آیا مدیران واحد تجاری ،حساب آراییهای صورت گرفته
در ارتباط با تأمین مالی را در مدت مدیریت خود اصالح میکنند و اثرات منفی تجدید ارائه را
میپذیرند یا آن را به دوره تصدی مدیران بعدی انتقال میدهند؟
مباني نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
مدیریت سود نوعی اقدام آگاهانه باهدف طبیعی نشان دادن سود شرکت جهت رسیدن به یك
سطح مطلوب و موردنظر است .مدیریت سود زمانی اتفاق میافتد که مدیران با استفاده از
قضاوت(تشخیص) در گزارشگری مالی و ساختار مبادالت ،جهت گمراه نمودن بعضی از دی نفعان
(سهامداران ،اعتباردهندگان ،سرمایهگذاران و  )...درباره عملکرد اقتصادی شرکت با تحت تأثیر قرار
دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری وابسته است در گزارشگری مالی تغییر ایجاد کنند(جونز
و شارما  .)2001همانطور که عنوان شد ،به اعتقاد کالن و همکاران( ،)2005این تالش مدیران
بهوسیلهی تجدید ارائه پوشش داده میشود .پالمروس و شولز ( )2004انگیزه تجدید ارائه هدفمند
صورتهای مالی را به سه دستهی (الف) بهبود عملکرد شرکتهایی با نقدینگی و سودآوری پایین،
(ب) برآورده ساختن انتظارات اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه و (ج) انگیزههای قراردادی تقسیم
کردهاند .همچنین تأکید مدیران برای دستیابی به برخی معیارها و استانداردها و درنتیجه دستکاری
صورتهای مالی توسط مدیران میتواند احتمال بروز تجدید ارائه در صورتهای مالی را افزایش
دهد(کیلور  .)2006در مقابل ،از دیدگاه سرمایهگذاران ،تجدید ارائه صورتهای مالی بیانگر کاهش
کیفیت گزارشگری مالی شرکت میباشد(حیدری  .)1393با عنایت به مطالب ذکرشده و با توجه به
اثرات منفی تجدید ارائه ،شناسایی رویکرد مدیران نسبت به برگشت مدیریت سود مرتبط با تأمین
مالی ضروری به نظر میرسد.
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توان جذب سرمایه و منابع مالی ،به وضعیت مالی شرکت وابسته است .یکی از مهمترین ابزارهای
سنجش وضعیت مالی شرکت ،ارقام و اطالعات حسابداری است .این امر به مدیریت شرکت انگیزه
میدهد که از طریق دستکاری ارقام حسابداری ،وضعیت مالی شرکت را بهتر نشان دهد و سرمایه

بیشتری جذب کند .اهمیت جذب سرمایه تا آنجاست که دیچو و همکاران ( )1996آن را "مهمترين

دلیل دستكاري سود" میدانند .برخی پژوهشهای پیشین داخلی نیز اینگونه نشان دادند که

محدودیت در جذب سرمایه و تأمین مالی نقش مهمی در شکلدهی رفتار گزارشگری مالی مدیران
ایفا میکند(ابراهیمی و احمدیمقدم  .)1394هرچند هنوز مقرر کردن محدودیتهای وابسته به ارقام
حسابداری در قراردادهای تسهیالت مالی در ایران رواج نیافته است ،لیکن با توجه به اینکه
سرمایهگذاران و اعتباردهندگان ترجیح میدهند وجوه خود را در اختیار شرکتهای موفقتر قرار
دهند تا نسبت به جریانهای نقدی آتی اطمینان بیشتری داشته باشند ،تأمین مالی میتواند بهعنوان
یکی از انگیزههای مدیریت سود و درنتیجه تعدیالت سنواتی آتی مدنظر قرار گیرد (نیکبخت و
رفیعی  .)1391بهعبارتدیگر با توجه به اهمیت صورتهای مالی خصوصاً صورت سود و زیان در
تصمیمگیری جهت اعطای وام و اعتبار ممکن است مدیران برای جلب نظر مساعد اعتباردهندگان،
وضعیت مطلوبی از سودآوری شرکت را به نمایش بگذارند تا ضمن جذب سرمایه الزم بتوانند هزینه
بدهی را نیز کاهش دهند(ژیراپورن و همکاران  .)2008در مقابل بر اساس پژوهش زارع بهنمیری و
همکاران ( ) 1394مدیریت سود چه از نوع واقعی و یا تعهدی نیز رابطه مثبتی با هزینه سرمایه دارد.
بررسی پژوهشهای پیشین برخی پژوهشگران نیز مؤید همین مطلب است که مدیران با اهداف خاص
درصدد مدیریت سود برآمدهاند(دی جورج و همکاران  ،1999هلی و والن  ،1999اسکات ،2009
ژانگ  .)2012مرادی و همکاران ( )1395نشان دادند مدیریت سود بهمنظور رعایت آستانههای سود
انجام میپذیرد و آگاهی از این مطلب میتواند در دیدگاه تأمینکنندگان و سرمایهگذاران مفید واقع
شود .ایزدی نیا و همکاران ( )1394نشان دادند در شرایط درماندگی مالی ،مدیران اقدام به مدیریت
سود واقعی میکنند.
برخی پژوهشگران(لو  ،2003لینك و همکاران  )2006معتقدند یکی از مهمترین دالیل تجدید
ارائه صورتهای مالی مدیریت سود و دستکاری حسابها به جهت تحت تأثیر گذاشتن توافقهای
قراردادی از قبیل تأمین مالی و یا پاداش است .از طرفی باید اذعان نمود تجدید ارائههای مالی
تردیدهایی را درباره درستکاری مدیریت مطرح میکند(گلسون  .)2008به عبارتی تجدید ارائه
نوعی آگاهی و تائید عمومی از این است که صورتهای مالی گزارششده مطابق اصول پذیرفتهشده
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حسابداری تهیه نگردیده و یا با دستکاری سود همراه بوده است(پالمروس و شولز  .)2004این امر
باعث ایجاد اثرات منفی در دید سرمایهگذاران و اعتباردهندگان است .پژوهشهای قبلی نشان
میدهد پس از تجدید ارائه صورتهای مالی ،شرکتها با نتایج نامناسبی مواجه میشوند .حتی،
تجدید ارائه ممکن است به افزایش هزینه سرمایه منتج گردد(ویویك و میونگسو  .)2013بهعنوانمثال
ژانگ و سانجیان ( )2006با بررسی تجدید ارائه در بورس نیویورک اینگونه نتیجهگیری کردند که
سرمایهگذاران در اوراق بدهی نسبت به تجدید ارائه صورتهای مالی واکنش منفی نشان دادند
بهطوریکه منجر به افزایش هزینه سرمایه اینگونه شرکتها شده است .گراهام و همکاران ()2008
اثر تجدید ارائه صورتهای مالی را بر قراردادهای وام بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که
بانكها از قراردادهای محکمتر و سختگیرانهتر (شامل قراردادهای با نرخ باالتر یا لزوم ارائه
تضمین بیشتر و یا  )...به دلیل استنباط ریسك باالتر (ازجمله نامتقارن بودن اطالعات) شرکتهای
دارای تجدید ارائه بیشتر استفاده میکنند .پارک و وو ( )2008اثر تجدید ارائه صورتهای مالی بر
بازار ثانویه تأمین مالی را موردبررسی قرار داده و واکنش منفی معنیدار را مشاهده کردند .به اعتقاد
آنها در اثر تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت وامگیرنده حتی سهام بانك وامدهنده را با بازده
منفی روبرو کرده است.
برخی پژوهشهای نیز حکایت از آن دارد که نتایج منفی ناشی از تجدید ارائه متوجه مدیران
شرکت است .آگروال و کوپر ( )2007نشان دادند شرکتهای تجدید ارائهکننده نسبت به سایر
شرکتها از گردش مدیریتی بیشتری برخوردارند.
بر اساس دستورالعملهای شماره  200/21012مورخ  1391/10/25و  201/7070مورخ
 1382/06/22تعدیالت سنواتی را با حفظ شرایطی میتوان بهعنوان هزینههای قابلقبول مالیاتی اعمال
کرد .همچنین مطابق با مفاد مادههای  109و  116اصالحیه قانون تجارت ،مدت مدیریت مدیران از
دو سال تجاوز نخواهد نمود و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دورهی مالی شرکت
بهمنزلهی مفاصا حساب مدیران برای همان دورهی مالی است و پسازآن سهام وثیقهی مدیران خود
به خود آزاد میشود .در این خصوص رویکرد مدیران میتواند یکی از حاالت متصور زیر باشد:
 .1اجتناب از اثرات منفی تجدید ارائه (از قبیل کاهش اعتماد سرمایهگذاران ،کاهش کارایی
سرمایهگذاری ،افزایش هزینه سرمایه و غیره) در طول مدت کوتاه مدیریت.
 .2استفاده از مزایای مالیاتی ناشی از تعدیل سنواتی.
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طراحی این پژوهش در راستای درک رویکرد فعلی مدیران شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
صورت گرفته است .بر اساس جستجوی بهعملآمده در منابع کتابخانهای و اینترنتی پژوهشهای پیشین،
تاکنون پژوهشهای عمدهای در خصوص زمان برگشت مدیریت سود صورت نپذیرفته است .تنها پژوهش
مشابه مربوط به شارپ در سال  2007بوده که خصوص زمان افشاء تجدید ارائه بررسیهایی انجام داد و به
این نتیجه رسید که شرکتها تجدید ارائه مقادیر کاهندهی بزرگ درآمد را با تأخیر اعالم میکنند و به طور
معمول تعدیالت کوچك کاهندهی سود را ترکیب و با نتیجه یك درآمد غیرمترقبه بزرگ بهصورت یکجا
اعالم مینمایند .همچنین شرکتهایی که بیشتر مورد کنترل قرار میگیرند دارای تأخیر کمتری در خصوص
افشاء تجدید ارائه هستند و تجدید ارائههای ناقص کمتری نیز انجام میدهند .با توجه به عدم بررسی زمان
برگشتپذیری مدیریت سود توسط پژوهشگران داخلی ،مقاله حاضر باهدف بررسی رویکرد مدیران نسبت
به اصالح مدیریت سود بالفاصله پس از یك تأمین مالی عمده صورت پذیرفته است.
فرضیههاي پژوهش
بهمنظور شناخت رویکرد مدیران در رابطه با زمان اصالح مدیریت سودهایی است که در راستای
تأمین مالی عمدهی شرکت صورت پذیرفته و با توجه به مبانی نظری ذکرشده و اهداف پژوهش،
فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوینشده است:
فرضیه اول :مدیران بالفاصله بعد از تأمین مالی عمده از محل اخذ تسهیالت ،اقالم عملیاتی سود
را تعدیل میکنند.
فرضیه دوم :مدیران بالفاصله بعد از تأمین مالی عمده از محل اخذ تسهیالت ،اقالم غیرعملیاتی
سود را تعدیل میکنند.
فرضیه سوم :مدیران بالفاصله بعد از تأمین مالی عمده از محل افزایش سرمایه نقدی ،اقالم
عملیاتی سود را تعدیل میکنند.
فرضیه چهارم :مدیران بالفاصله بعد از تأمین مالی عمده از محل افزایش سرمایه نقدی ،اقالم
غیرعملیاتی سود را تعدیل میکنند.
روششناسي پژوهش
همانطور که پیشتر بیان شد ،هدف از این پژوهش ،بررسی برگشتپذیری مدیریت سودهای
مرتبط با تأمین مالی عمده است .در بیان کلی ،ابتدا باید گروه اصلی شامل شرکتهایی که تأمین

برگشتپذیری مدیریت سودهای مرتبط با تأمین مالیهای عمده

61

مالی عمده داشتهاند را شناسایی و برگشتپذیری مدیریت سودهای مثبت در سال پس از تأمین مالی
را با شرکتهای گروه کنترل (فاقد تأمین مالی عمده) مقایسه نماییم .روش آزمون فرضیهها در قالب
بخشهای ذیل ارائهشده است:
تجزيه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
الف) مديريت سود

در این مقاله برای سنجش مدیریت سود از اقالم تعهدی اختیاری استفاده گردیده است .تاکنون
مدلهای متعددی برای محاسبه اقالم تعهدی اختیاری مورداستفاده قرارگرفته که میتوان به مدلهای
هیلی ،دیآنجلو ،جونز ،جونز تعدیلشده ،مدل صنعت ،مدل بنیش ،مدل جریانهای نقدی جونز،
مدل فرآیند حسابداری ،مدل مك نیکولز ،مدل فروارد لوکینگ و مدل منطبق با عملکرد اشاره نمود.
ازآنجاییکه در این پژوهش دقت و حساسیت مدلها مدنظر نبوده است و مناسب بودن مدل سنجش
مدیریت سود در درجه نخست اهمیت قرار ندارد استفاده از هر یك از مدلهای مذکور قابل توجیه
میباشد .با توجه به آنکه اکثر مطالعات مشابه در این حوزه از مدل تعدیلشده جونز برای محاسبه
اقالم تعهدی اختیاری بهره بردهاند در این پژوهش نیز از مدل تعدیلشده جونز به شرح زیر
استفادهشده است (دیچاو و همکاران: )1995 ،
رابطه ()1

𝑡𝑖𝐴𝑇
1
𝑡𝑖𝐶𝐸𝑅∆ ∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 −
𝑡𝑖𝐸𝑃𝑃
( = 𝛼1
( ) + 𝛼2
( ) + 𝛼3
𝑡𝑖𝜀 ) +
𝐴𝑖𝑡−1
𝐴𝑖𝑡−1
𝐴𝑖𝑡−1
𝐴𝑖𝑡−1

که در آن  TAمجموع اقالم تعهدی است و از تفاضل سود عملیاتی و خالص جریان نقد عملیاتی
محاسبهشده است و سایر متغیرها به شرح زیر تعریف میشود:
𝑡𝐴 :مجموع داراییها

𝑉𝐸𝑅∆ :تغییر در درآمدهای شرکت
𝐶𝐸𝑅∆ :تغییر در مطالبات شرکت
𝐸𝑃𝑃 :داراییهای ثابت شرکت
در رابطهی فوق 𝑡𝑖𝜀 بیانگر اقالم تعهدی غیر اختیاری ( 𝑡𝐴𝐷𝑁) است .با استفاده از رابطه اقالم
تعهدی اختیاری یا همان متغیر مدیریت سود محاسبه میگردد:
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رابطه ()2

𝑡𝐴𝐷𝑁 𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡 = 𝑇𝐴𝑡 −

ب) تأمین مالي عمده

برگرفته از بند  35استاندارد حسابداری شماره ( 2صورت جریان وجه نقد) و ماده  158اصالحیه
قانون تجارت ،فعالیتهای تأمین مالی در  2بخش کلی و در قالب نگاره زیر میباشد:

اخذ تسهیالت

استقراض

فعالیتهای تامین مالی

صدور اوراق مشارکت
افزایش سرمایه نقدی

(استاندارد حسابداری شماره )2

افزایش سرمایه
(ماده  158قانون تجارت)

تبدیل مطالبات نقدی حال شده
انتقال از سود انباشته یا اندوخته یا عواید
اضافه ارزش سهام جدید
تبدیل اوراق قرضه به سهام

نمودار  .1تأمین مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و قانون تجارت
با توجه به این فرض حاکم بر پژوهش که مدیران جهت توجیه اعتباردهندگان و سرمایهگذاران
به تأمین مالی ،مدیریت سود میکنند ،تأمین مالی مدنظر این پژوهش شامل تأمین مالی عمده ناشی
از استقراض (اخذ تسهیالت) و تأمین مالی عمده ناشی از افزایش سرمایه نقدی بوده است.
ب )1-تأمین مالي عمده ناشي از استقراض

یکی از نسبتهای پرکاربرد جهت تعیین سطح بدهیها ،اهرم مالی است که از تقسیم کل بدهیها بر
کل داراییها محاسبه میشود .رضایی و صابر فرد ( )1395نشان دادند که اهرم مالی بر هریك از معیارهای

63

برگشتپذیری مدیریت سودهای مرتبط با تأمین مالیهای عمده

مدیریت سود تأثیرگذار بوده است .با توجه به اینکه یکی از اهداف این پژوهش تعیین سطح تسهیالت
اخذشده طی سال است ،لیکن با استفاده از اطالعات تسهیالت اخذشده طی سال (مندرج در قسمت پنجم
صورت جریان وجه نقد -جریان نقدی ورودی یا خروجی ناشی از فعالیتهای تأمین مالی) و میانگین
ارزش روز داراییها طی دوره ،از نسبت جدیدی با عنوان اهرم مالي تعديلشده نقدي بهعنوان شاخصی
برای تعیین سطح تأمین مالی از محل تسهیالت استفادهشده است:
𝑡𝑛𝑎𝑜𝐿
𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎𝑉𝑀𝑔𝑣𝐴

رابطهی ()3

= 𝑣𝑒𝐿𝐶𝑎𝑠ℎ

 :CashLevاهرم مالی تعدیلشده نقدی
𝑡𝑛𝑎𝑜𝐿 :وجه نقدی ورودی ناشی از اخذ تسهیالت
𝑡𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎𝑉𝑀𝑔𝑣𝐴 :میانگین ارزش روز داراییها که از طریق رابطهی زیر محاسبه شده است:

رابطهی ()4

) 𝑡𝑏𝑎𝑖𝐿 (𝑀𝑉𝑡−1 + 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑡−1 ) + (𝑀𝑉𝑡 +
2

= 𝑡𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎𝑉𝑀𝑔𝑣𝐴

𝑡𝑉𝑀 :ارزش روز حقوق صاحبان سهام
𝑡𝑏𝑎𝑖𝐿 :ارزش دفتری بدهیهای شرکت
الزم به ذکر است با توجه به اینکه بدهیها به ارزش دفتری تسویه خواهند شد ،جهت محاسبه
میانگین ارزش روز داراییها ،از ارزش دفتری بدهیها استفادهشده است .پس از محاسبهی نسبت
رابطهی ( )4برای هرسال شرکت ،چارک چهارم را بهعنوان شرکتهایی که تأمین مالی عمده از
محل تسهیالت داشتهاند ،برگزیدیم.
ب )2-تأمین مالي عمده ناشي از افزايش سرمايه

با توجه به اینکه بر اساس مبانی نظری پژوهش ،این فرض وجود دارد که مدیران با هدف توجیه
مجمع عمومی شرکت جهت افزایش سرمایه نقدی ،اقدام بهحساب آرایی کنند ،بنابراین صرفاً
افزایش سرمایه نقدی مدنظر قرارگرفته است .برای این منظور نسبت افزایش سرمایه از رابطهی ()5
محاسبهشده است:
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رابطهی ()5

𝑡𝑙𝑎𝑡𝑖𝑝𝑎𝐶𝐶𝑎𝑠ℎ
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡−1

= 𝑜𝑖𝑡𝑎𝑅𝑙𝑎𝑡𝑖𝑝𝑎𝐶𝐶𝑎𝑠ℎ

𝑡𝑙𝑎𝑡𝑖𝑝𝑎𝐶 :𝐶𝑎𝑠ℎافزایش سرمایه نقدی طی دوره
 :𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡−1ارزش اسمی سرمایه پرداختشده ابتدای دوره
افزایش سرمایه نقدی از تفاوت مانده حساب سرمایه در ابتدا و انتهای سال پس از حذف افزایش سرمایه از
محل سود انباشته محاسبهشده است .درصورتیکه نسبت افزایش سرمایه نقدی شرکت از  25%ارزش اسمی سهام
در جریان باالتر باشد بهعنوان تأمین مالی عمده در نظر گرفتهشده است (هندریکسن و ونبرادا).
جامعه مطالعاتی پژوهش دربرگیرنده شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و
قلمرو زمانی پژوهش سالهای بین  1389تا  1393میباشد .لیکن جهت بررسی تأمین مالی عمده در
سال  ،1389از اطالعات ترازنامهای سال  1388و جهت بررسی سرعت برگشت مدیریت سود سال
 ،1393از اطالعات سال  1394نیز بهره بردهایم .برای انتخاب نمونه ،محدودیتهای زیر بر روی
شرکتهای جامعه آماری اعمال میشود:
 .1در طول دوره موردبررسی سال مالی آن شرکت تغییر نکرده باشد.
 .2ازجمله شرکتهای سرمایهگذاری ،بانكها ،واسطه گران مالی ،بیمه ،لیزینگ و ( ...به دلیل
ماهیت خاص فعالیتشان) نباشند.
 .3سایر دادههای موردنیاز پژوهش برای آن شرکت در دسترس باشد.
بنابراین با توجه به موارد مذکور دربندهای  1الی  3تعداد  1879سال شرکت بهعنوان جامعه
باقیمانده پژوهش انتخابشده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
جهت آزمون فرضیههای پژوهش ،ابتدا با استفاده از روش جونز تعدیلشده ،برای هرسال شرکت مورد
رسیدگی ،مدیریت سود دوره ماقبل را محاسبه کرده و صرفاً شرکتهایی که مدیریت سود مثبت داشتهاند انتخاب
و بقیه شرکتها از نمونه موردبررسی حذفشدهاند .سپس شرکتهایی که طی سال مورد رسیدگی تأمین مالی
عمده داشتهاند را در سه گروه اصلی تأمین مالی از محل تسهیالت ،تأمین مالی از محل افزایش سرمایه نقدی و
تأمین مالی از هر دو حالت(تسهیالت و تأمین مالی) تفکیك کرده و برای هرسال شرکت ،گروه کنترلی
انتخابشده است .شایانذکر است برخی پژوهشگران بر این باورند که نوع صنعت (زیگنفاس و همکاران ،2006
ساعی و همکاران  )1392و همچنین اندازهي شركت (دیفوند و جیامبالوو  ،1991پالمروس و همکاران  )2004در
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وقوع و اندازهی تجدید ارزیابی مؤثر است ،بنابراین گروه کنترلی ازنظر اندازه و نوع صنعت مشابه با گروه اصلی
انتخابشده است و تفاوت آنها در تأمین مالی عمده است .با توجه به اینکه اطالعات سود و زیانی بیشتر از
اطالعات ترازنامهای ارزشهای جاری را نشان میدهند برای اندازهی شرکت از لگاریتم فروش(درآمد) بهره
بردهایم.
پس از مشخص شدن گروه اصلی و گروه کنترل پژوهش ،برای هرسال شرکت نسبت تعدیالت سنواتی
درآمدها و هزینههای عملیاتی و غیرعملیاتی سال بعد را با استفاده از کسر زیر محاسبه نمودیم:
برای بهای تمامشده:

برای درآمدها و سایر اقالم عملیاتی و
غیرعملیاتی:
رابطه()7
عدد تجدید ارائه شده
عدد ارائه اولیه

1−

−1

عدد تجدید ارائه شده
عدد ارائه اولیه

شایانذکر است با توجه به اینکه منطبق بر مبانی نظری پژوهش ،این فرض وجود دارد که شرکتها پس از تأمین
مالی عمده ،سود خود را برگشت میدهند ،بنابراین صرفاً نسبت تجدید ارائههای مثبت در مقایسه استفاده گردیده است.
درنهایت با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 1نرمال بودن دادهها موردبررسی
قرارگرفته است ،با توجه به نتایج آزمون مذکور که بیانگر غیر نرمال بودن دادهها است ،از
آزمونهای کروسکال-والیس(2آزمون  )Hو من-ویتنی( 3آزمون  )Uکه آزمونهای نا پارامتری
آماری هستند ،برای آزمون فرضیههای پژوهش بهره جستهایم.
از تعداد  1879سال شرکتی که پس از اعمال محدودیتهای مندرج در روش پژوهش انتخاب گردید،
در طی سالهای مورد رسیدگی تعداد  1165سال شرکت مدیریت سود مثبت داشتند که از این تعداد ،پس
از محاسبه شاخصهای اهرم مالی تعدیلشده نقدی و نسبت افزایش سرمایه نقدی و اعمال معیارهای مندرج
در بخش روش پژوهش 264 ،سال شرکت تأمین مالی عمده ناشی از استقراض 86 ،سال شرکت تأمین مالی
عمده ناشی از افزایش سرمایه و  33سال شرکت از هر دو نوع تأمین مالی به شرح جدول  1بهره بردهاند.

1. Kolmogrov-Smirnov
2. Kruskal-Wallis Test
3. Mann-Whitney Test
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جدول  .1نحوه تأمین مالی شرکتهای دارای مديريت سود مثبت
فاقد تأمین مالی عمده

تأمین مالی عمده ناشی از

استقراض

افزایش سرمایه نقدی

هر دو منبع

سال تأمین مالی

مدیریت سود مثبت در

سال 1390

33

4

5

-

24

سال 1391

169

35

8

3

125

سال 1392

264

56

12

4

192

سال 1393

330

66

27

12

225

سال 1394

369

70

34

14

251

1165

231

86

33

817

سایر شرکتها

714

-

37

-

677

جمع کل شرکتها

1879

229

123

33

1494

شرکتهای دارای مدیریت سود
مثبت

سال قبل از تأمین مالی

جدول  ،1انواع تأمین مالی (بدون در نظر گرفتن عالمت مدیریت سود) به تفکیك هر یك از
صنایع ارائه مینماید:
جدول  2بیان میکند بیشترین مقدار تأمین مالیهای عمدهی صورت گرفته (حدود 70درصد)
مربوط به صنایع دارویی ،خودرو و قطعات ،فلزات اساسی ،صنایع شیمیایی ،صنایع غذایی و
ماشینآالت و تجهیزات بوده و سایر صنایع شامل استخراج نفت گاز بهجز اکتشاف ،پیمانکاری

صنعتی ،صنایع چوب ،محصوالت چرمی ،هتل و رستوران وسایل ارتباطی فاقد تأمین مالی عمده
میباشند.
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جدول  .2توزيع انواع تأمین مالی عمده به تفکیک صنايع
تعداد تأمین مالی عمده صورت گرفته از محل
جمع کل

نوع صنعت

صنعت

افزایش سرمایه

هر دو

نقدی

منبع

دارویی

48

16

11

75

خودرو و قطعات

38

11

10

59

فلزات اساسی

27

13

0

40

صنایع شیمیایی

17

13

3

33

صنایع غذایی

25

14

3

31

15

4

1

20

6

4

3

13

0

12

0

12

کاشی و سرامیك

11

1

0

12

سیمان آهك گچ

11

0

0

11

سایر صنایع

33

35

2

70

جمع

231

123

33

387

استقراض

ماشینآالت و
تجهیزات
الستیك و پالستیك
استخراج کانههای
فلزی
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پس از بررسی نحوهی توزیع تأمین مالی عمده در نمونه مورد آزمون ،شاخصهای آماری کلیه
شرکتهای موردبررسی به شرح جدول  3ارائهشده است:
جدول  .3شاخصهای آمار توصیفی نمونه موردبررسی
شاخص
آماری

اهرم مالی
تعدیلشده

نسبت تعدیالت سنواتی
نسبت افزایش
هزینه

اقالم

عملیاتی

غیرعملیاتی
-134

سرمایه نقدی

درآمد

بهای تمامشده

میانگین

5.01 E-07

0/16

2/05

-1/15

-7961

میانه

1.28 E-07

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

انحراف معیار

4.33 E-05

65/58

0/89

0/91

45/57

6/07

کمینه

صفر

صفر 1

-1525

-201

-4730100

-35977

بیشینه 2

1.82 E-05

59/11

100

1578

489638

607

چولگی

6/86

10/33

9/87

10/61

1/66

6/13

کشیدگی

7/4

14/4

12/5

13/9

7/5

10/4

نقدی

ب) آمار استنباطي

جهت آزمون فرضیههای پژوهش ،ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف توزیع
دادهها را به تفکیك هریك از انواع تأمین مالی مورد بررسی قرار میدهیم .جدول  4نتایج این آزمون
را نشان میدهد:

 .1در این قسمت با توجه به دیدگاه حاکم بر تحقیق ،صرفاً افزایش سرمایه مدنظر قرار گرفته است و موارد کاهش سرمایه لحاظ
نگردیده است .در غیر اینصورت ،کمینه عدد  -2خواهد بود.
 .2با توجه به اینكه مانده تعداد کم اهمیتی از اقالم مورد بررسی در سال قبل صفر بوده و در تجدید ارائه دارای مانده میباشد،
نتیجه رابطهی شماره  ، 7بینهایت میشود ،بنابراین این مقادیر در محاسبه مقدار بیشینه لحاظ نشدهاند.
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جدول  .4نتايج بررسی نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
درآمد

محل تأمین مالی

بهای تمام شده

هزینه عملیاتی

اقالم غیرعملیاتی

Z

Sig.

Z

Sig.

Z

Sig.

Z

Sig.

استقراض

7/307

0/00

7/293

0/00

6/406

0/00

6/428

0/00

افزایش سرمایه نقدی

4/525

0/00

4/906

0/00

4/291

0/00

4/664

0/00

هر دو منبع

2/433

0/00

2/698

0/00

2/843

0/00

3/030

0/00

گروه کنترل

5/550

0/00

6/602

0/00

6/669

0/00

5/873

0/00

با توجه به صفر شدن (کمتر از 5درصد) مقدار احتمال تمامی ستونها ،فرض صفر یعنی ادعای
نرمال بودن توزیع دادهها قابلپذیرش نیست .به همین دلیل جهت آزمون فرضیههای پژوهش ،از
آزمون کروسکال-والیس و همچنین آزمون من -ویتنی به شرح زیر استفادهشده است:
جدول  .5آمارههای آزمون کروسکال -والیس

آماره آزمون

درآمد

بهای تمامشده

ساير اقالم عملیاتی

اقالم غیرعملیاتی

Chi-Square

7/207

1/558

14/009

4/974

df

3

3

3

3

Sig.

0/066

0/669

0/003

0/174

آزمون کروسکال -والیس از سری آزمونهای آنالیز واریانس و متناظر غیر پارامتری آزمون  Fاست
و زمانی مورداستفاده قرار میگیرد که میخواهیم بیش از دو گروه را مقایسه کنیم .گروههای موردبررسی
در آزمون فوق شامل تأمین مالی از محل استقراض ،تأمین مالی از محل افزایش سرمایه نقدی ،تأمین مالی
از محل هر دو منبع و گروه کنترل میباشد .نتایج جدول  5نشان میدهد برای درآمد و سایر اقالم عملیاتی
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صورت سود و زیان مقدار احتمال ( )Sig.کمتر از  5درصد حاصلشده است ،بنابراین برای اقالم مذکور
میتوان ادعای یکسان نبودن میانگین درصد تغییرات آنها را پذیرفت.
برای بررسی بیشتر میانگین هریك از انواع تأمین مالی و مقایسه با گروه شاهد ،از آزمون من-
ویتنی به شرح زیر استفاده نمودهایم:
جدول  .6آمارههای آزمون  Uمن  -ويتنی به تفکیک انواع تأمین مالی و متغیرهای پژوهش
متغیر
موردبررسی

تأمین مالی از محل
آماره آزمون

تفاوت میانگین با
درآمد

گروه کنترل
Sig.

بهای
تمامشده

سایر اقالم
عملیاتی

اقالم
غیرعملیاتی

تفاوت میانگین با
گروه کنترل
Sig.

تفاوت میانگین با
گروه کنترل
Sig.

تفاوت میانگین با
گروه کنترل
Sig.

افزايش

هر دو

سرمايه نقدی

منبع

13/86

()8/76

()0/04

0/186

0/192

0/994

()15/90

()11/47

0/42

0/186

0/075

0/909

()35/19

()21/49

()1/36

* 0/002

* 0/003

0/767

()1/12

4/78

0/00

0/921

0/501

1/000

استقراض

آزمون من-ویتنی یك آزمون مقایسهای برای مقایسه وضعیت دو گروه مستقل است .فرض H0

آزمون من -ویتنی تساوی میانگینهای دو جامعه موردبررسی است .بنابراین نتایج این آزمون به شرح
جدول  6نشان میدهد موارد مشخصشده با عالمت * کمتر از  5درصد بوده و درنتیجه برای آنها،
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فرض صفر پذیرفته نمیشود .درنتیجه در هر دو حالت تأمین مالی از محل استقراض و افزایش سرمایه
نقدی ،ادعای عدمتساوی میانگین درصد تغییرات سایر اقالم عملیاتی پذیرفته میشود .در سایر موارد
جدول ،احتمال ( )Sig.باالی  5درصد حاصلشده که بیان میکند فرض صفر مبنی بر تساوی میانگین
گروه اصلی و گروه کنترل پذیرفته میشود .همچنین در هر دو حالت مشخصشده فوق ،میانگین
درصد تغییرات گروه کنترل (فاقد تأمین مالی عمده) بیشتر بوده که بیانگر عدم پذیرش فرضیههای
پژوهش است.
بهمنظور تقویت شواهد الزم جهت اظهارنظر ،کلیه دادههای مرتبط با نسبت تغییرات
را استاندارد کرده و سپس از آزمونهای پارامتریك ( نظیر  ANOVAو  )T-testاستفاده
میکنیم .خروجی آزمون مقایسه میانگین چند جامعه به شرح جدول  7گزارششده
است:
جدول  .7آمارههای آزمون مقايسه میانگین چند جامعه ()ANOVA
آماره آزمون

درآمد

بهای تمامشده

ساير اقالم عملیاتی

اقالم غیرعملیاتی

F

0/703

0/171

0/481

3/750

df

3

3

3

3

Sig.

0/550

0/550

0/696

0/11

نتایج آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای درآمد ،بهای تمامشده و سایر اقالم عملیاتی بیانگر
وجود تفاوت معنیدار بین میانگین جوامع مختلف است که تا حدودی نتایج آزمون کروسکال-
والیس (جدول  )5را تائید میکند .درنهایت هریك از گروههای تشکیلشده را از طریق آزمون
مقایسه میانگین دو جامعه با گروه شاهد مقایسه نمودیم که نتایج آن به شرح جدول  8ارائهشده است:
فرض صفر آزمون مقایسه میانگین دو جامعه بیانگر تساوی میانگین دو جامعه است .همانطور

که از آمارههای آزمون مقایسه میانگین دو جامعه در جدول  8مشاهده میشود ،مقدار احتمال ()Sig.
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تأمین مالی از هر دو منبع برای اقالم غیرعملیاتی کمتر از 5درصد است .به عبارتی به غیر از تأمین
مالی عمده از هر دو منبع در اقالم غیرعملیاتی ،فرض صفر آزمون مبنی بر تساوی میانگین دو جامعه
پذیرفته میشود .نتایج این آزمون مؤید نتایج آزمون من -ویتنی مندرج در جدول  6است.
جدول  .8آمارههای آزمون مقايسه میانگین دو جامعه
تأمین مالی از محل
متغیر موردبررسی

افزايش

آماره آزمون

استقراض

هر دو

سرمايه

منبع

نقدی
درآمد

بهای تمامشده

تفاوت میانگین با گروه کنترل

-0/08333

-0/15341



-0/020334

F

0/006

0/531



1/196

Sig.

0/937

0/467



0/275







تفاوت میانگین با گروه کنترل

-0/01550

-0/080203



-0/00728

F

0/315

0/075



0/781

0/575

0/784



0/378

Sig.




سایر اقالم عملیاتی









تفاوت میانگین با گروه کنترل

0/48271

0/47185



0/47249

F

4/611

1/868





0/665

0/032

0/173



0/416











تفاوت میانگین با گروه کنترل

-0/0118

0/05204



0/35881

F

0/001

0/1



17/715

0/977

0/752





Sig.

اقالم غیرعملیاتی

Sig.



نتیجهگیري و بحث
همانطور که پیشازاین بیان شد ،پژوهشهای پیشین نشان دادند که یکی از اهداف مدیران از حساب آرایی
و مدیریت سود ،مثبت جلوه دادن وضعیت شرکت باهدف جذب منابع مالی بوده است .همچنین پژوهشگران
اذعان دارند که مدیران باهدف اصالح(برگشت) مدیریت سود ،در سالهای بعد ناگزیر از تجدید ارائه
صورتهای مالی هستند .حالآنکه این پرسش مطرح است که چه زمان برگشت مدیریت سود رقم میخورد.
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پرسش اصلی پژوهش پیش رو بررسی همین مطلب بود که آیا مدیران بالفاصله پس از تأمین مالی اقدام به برگشت
مدیریت سودهای پیشین میکنند و آثار سوء تجدید ارائه را میپذیرند یا آن را به مدیران بعدی منتقل میکنند .به
همین منظور با توجه به منبع تأمین مالی (اخذ تسهیالت یا افزایش سرمایه) ،شرکتهایی که پس از مدیریت سود
اقدام به تأمین مالی عمده کردهاند را با یك گروه کنترل مشابه (از نظر مدیریت سود ،صنعت و اندازه) مقایسه
کردیم .نتایج آزمونهای آماری صورت گرفته نشان میدهد بین میانگین درصد برگشت (تعدیل) اقالم اصلی
گزارش عملکرد مالی در شرکتهایی که تأمین مالی عمده دارند با سایر شرکتها تفاوت معنیداری وجود ندارد.
برگرفته از نتایج جدول  6میتوان اینگونه استنباط نمود در هر دو حالت استقراض و افزایش سرمایه نقدی ،سایر
اقالم عملیاتی گروه اصلی و کنترل باهم تفاوت معنیداری دارند .آمارههای این جدول نشاندهندهی رد فرضیههای
 2و ( 4تعدیل اقالم غیرعملیاتی بالفاصله پس از تأمین مالی از محل تسهیالت و افزایش سرمایه نقدی) است ،لیکن
دقت در آمارههای جدول مذکور نشان میدهد میانگین درصد تغییرات گروه کنترل (فاقد تأمین مالی عمده) بیشتر
بوده که بیانگر عدم پذیرش فرضیههای  1و  3پژوهش (تعدیل اقالم عملیاتی بالفاصله پس از تأمین مالی از محل
تسهیالت و افزایش سرمایه نقدی) نیز است .آمارههای آزمونهای اضافه شامل آزمون مقایسه میانگین چند جامعه
( )ANOVAو آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مندرج در جداول  7و  8نیز بیانگر عدم پذیرش هر چهار فرضیه
طراحیشده در این پژوهش بوده است .به عبارتی بر اساس آزمونهای صورت گرفته نمیتوان بیان کرد که مدیران
حساب آرایی صورت گرفته جهت تأمین مالی را بالفاصله تعدیل مینمایند .این نتایج تا حدی مؤید نتایج پژوهش
شارپ ( )2007بوده که عنوان میکند تجدید ارائه صورتهای مالی با تأخیر صورت میگیرد .مجدداً یادآور
میشویم این نتیجه بیانگر رد فرضیههای تدوینشده در پژوهش بوده بهطوریکه میتوان گفت مدیران پس از
تأمین مالی ،حاضر به اصالح و تعدیل صورتهای مالی و پذیرش آثار منفی تجدید ارائه صورتهای مالی نیستند.
استنتاج فوق نتایج پژوهش آگروال و کوپر ( )2007مبنی بر آثار منفی تجدید ارائه را نیز تائید مینماید .به عبارتی
مدیران حاضر به پذیرش آثار سوء تجدید ارائه حساب آرایی صورت گرفته نیستند و ترجیح میدهند این تبعات
منفی را به مدیران بعدی منتقل نمایند .این نتایج نشاندهنده لزوم برقراری قوانین بازدارنده بهمنظور پیشگیری از معوق
نمودن تعدیالت الزم جهت اصالح حساب آراییهای صورت گرفته است .همچنین مدیران را ملزم میکند قبل
از قبول سکان هدایت شرکت ،مخاطرات مرتبط با تحمیل حساب آرایی مدیران قبلی را در نظرگیرند .در پایان
متذکر میشویم طراحی این پژوهش بهگونهای بوده که صرفاً برگشت مدیریت سود یك سال پس از تأمین مالی
را موردبررسی قرار میدهد .لیکن ممکن است در سالها دوم به بعد برگشت مدیریت سود انجام پذیرد که بررسی
این امر و همچنین ترکیب تجدید ارائه پس از تأمین مالی را به سایر پژوهشگران میسپاریم.
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