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این تحقیق به بررسی اثرپذیری گزارش های مالی از راهبرد حسابداری محافظه کارانه در 
شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران می پردازد. محافظه کاری بر مبنای مدل گیولی هاین 
وکیفیت گزارشگری مالی بر مبنای مدل بیدل، هیالری وردی )2008( اندازه گیری می شود. 

ایــن پژوهش به گونه ی تجربی به تحلیل گران مالی، ســرمایه گذاران، مدیران و ســایر 
استفاده کنندگان اطالعات حسابداری نشــان می دهد که محافظه کاری حسابداری می تواند 
برکیفیت گزارشگری مالی در شــرکت ها اثرگذار باشد. با استفاده از اطالعات صورت های 
مالی 102 شــرکت پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1385 
تا 1389 و با بهره گیری از روش تحلیل رگرســیون خطی چنــد متغیره، به کمك نرم افزار 
19SPSS، نتایج تحقیق نشان داد که بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی 

رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد.

اثرپذیری گزارش های مالی از
راهبرد حسابداری محافظه کارانه

در شرکت های پذیرفته شده در بورس
مصطفی دیلمی پور

حسابدار رسمی

فرامرز محمدی

کارشناس ارشد حسابداری

حمید رضا کردلویی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر 
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1- مقدمه
محافظه کاری یکی از ویژگی های گزارشگری مالی است که 
در قالب یک اصل محدودکننده در چارچوب اصول و مفاهیم 
حســابداری، ایفاگر نقش مهمی در محــدود کردن رفتارهای 
خوش بینانــه ی مدیران در جایــگاه تهیه کننــدگان اطالعات 
از یک ســو و برآوردی از حداقل عایدات ســرمایه گذاران و 
اعتباردهنــدگان در جایــگاه مهم ترین اســتفاده کنندگان، از 
ســویی دیگر است و با توجه به جنبه های اقتصادی اطالعات، 
گزارشگری مالی و سیســتم حسابداری نقشی حیاتی در بازار 
سرمایه ایفا می کند. سرمایه گذاران و استفاده کنندگان با استفاده 
از اطالعات حســابداری عملکرد آتی شرکت را پیش بینی و از 

آن برای ارزش گذاری شرکت استفاده  می کنند.
فلتهام و اوهلســون1 )1995( یکی از عوامل کلیدی ارزیابی 
شــرکت را محافظه کاری در گزارشــگری دارایی های عملیاتی 
عنوان کردند، تعدادی از پژوهشگران تأثیر محافظه کاری بر ارزش 
شــرکت را مورد بررسی قرار دادند. گیولی و هین2  )2000( در 
پژوهشی نشان دادند که شناخت زیان نسبت به سود زودتر انجام 

می شود و میزان محافظه کاری غیرشرطی افزایش یافته است. 
در این میــان، برخی از نظریه پــردازان حوزه ی تحقیقات 
اثباتــی حســابداری نظیر واتــز معتقدند کــه محافظه کاری 
حسابداری به عنوان یک سازوکار مؤثر در تنظیم قرارداد میان 
گروه های مختلف، از طریق به تأخیر انداختن شــناخت اخبار 

خوب مانند سود، رفتار جانبدارانه ی مدیر را در شناسایی سود 
خنثا می ســازد )واتز 2003(. از ایــن رو، هدف این پژوهش 
در درجه ی نخســت بســط مبانی نظری مرتبــط با موضوع 
محافظه کاری حســابداری وکیفیت گزارش های مالی است و 
در درجه ی دوم آن اســت که به گونه ای تجربی به تحلیل گران 
مالی، سرمایه گذاران، مدیران و سایر استفاده کنندگان اطالعات 
حسابداری، نشان دهد که آیا محافظه کاری حسابداری می تواند 

سازوکاری مؤثر در کیفیت گزارش های مالی باشد، یا خیر؟
2- مبانی نظری تحقیق

1-2- تعریف محافظه کاری
باســو )1997( محافظه کاری را الزام به داشــتن درجه ی 

باالیی از تأیید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل 
شــناخت اخبار بد مانند زیان، تعریف می کند. در این تعریف 
محافظــه کاری از دیدگاه ســود و زیان توصیف می شــود. اما 
تعریف دیگر )فلتهام و اولسون 1995(، تعریف محافظه کاری 
از دیدگاه ترازنامه اســت. بر اساس این دیدگاه، در مواردی که 
تردیدی واقعی در انتخاب بین دو یا چند روش گزارشــگری 
وجود دارد، آن روشی باید انتخاب شود که کم ترین اثر مطلوب 
بر حقوق صاحبان ســهام داشته باشــد. تعریف سوم درباره ی 
محافظــه کاری ) گیولی و هین 2000( بر پایه ی دیدگاه ترکیبی 
ترازنامه و ســود و زیان است. در دیدگاه سوم، محافظه کاری، 
یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته ی 
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گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریع تر 
هزینه، ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی باالی بدهی می شــود. 
در این پژوهش از تعریف ســوم برای محاســبه ی شــاخص 
محافظه کاری استفاده شده اســت. دلیل انتخاب تعریف سوم 
برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری به تفصیل در بخش 
متغیرهای مورد مطالعه ی این مقاله ارائه شده است. دسته بندی 
دیگــری برای تعریــف محافظه کاری را رایــان )2006( ارائه 
کرده که عبارت است از محافظه کاری شرطی و محافظه کاری 
غیر شرطی.  محافظه کاری شــرطی، محافظه کاری ای است که 
اســتانداردهای حســابداری آن را الزام آور کرده است. یعنی 
شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و 
عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. مثاًل 
کاربرد قاعده ی اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در 
ارزیابی موجودی کاال، نوعی محافظه کاری شرطی است. به این 
نوع محافظه کاری، محافظه کاری سود و زیان و یا محافظه کاری 
گذشته نگر نیز می گویند. اما محافظه کاری غیرشرطی از طریق 
اســتانداردهای پذیرفته شده ی حســابداری، الزام نشده است. 
این نوع محافظه کاری، کم تر از واقع نشــان دادن ارزش دفتری 
خالص دارایی ها به واســطه ی رویه های از پیش تعیین شــده ی 
حسابداری است. این محافظه کاری، به محافظه کاری ترازنامه 

و یا محافظه کاری آینده نگر نیز معروف است.

2-2- اطالعات حسابداری و گزارشگری مالی
اطالعات حسابداری مدیریت معموالً برای استفاده کنندگان 
داخلی مثل کارکنان و مدیران واحدهای تجاری مفید اســت و 
اطالعات حســابداری مالی برای گروه هــای ذی نفع خارج از 
واحدهای تجاری مانند سهام داران، بانک ها، سایر اعتباردهندگان 
و نهادهای دولتی فراهم می شــود. ســهام دارانی که سرمایه ی 
شــرکت را تأمیــن کرده اند به نحــوه ی کار و آگاهی از نتایج 
عملیات شرکت عالقه مند هستند، اگر آن ها قصد فروش سهام 
خود را داشته باشند باید بتوانند بر مبنای اطالعات حسابداری 
مالی ارزش واقعی ســهام خود را برآورد کنند. اگر شــرکت 
قصد وام گرفتن داشته باشد بانک یا دیگر اعتباردهندگان باید 
بتوانند وضعیت اقتصادی شــرکت را ارزیابی کنند. آن بخش 
از حســابداری که با پردازش و گــزارش اطالعات مالی برای 
تأمین نیازها و خواسته های اســتفاده کنندگان برون سازمانی و 
فراهم کردن مبانی الزم برای تصمیم گیری آنان ســروکار دارند 
اصطالحًا حســابداری و گزارشــگری مالی نامیده می شــوند 

)زاهدی، 1386(.

3-2- کیفیت گزارشگری مالی
در این تحقیق به پیروی از وردی )2006( و بیدل، هیالری 
و وردی )2008(، کیفیت گزارشــگری، توان صورت های مالی 
در انتقال اطالعات عملیات شــرکت و به طور خاص پیش بینی 
جریان های نقدی تعریف شده است. هم چنان که در بند 5-1بخش 
مفاهیم گزارشــگری مالی استانداردهای حسابداری ایران اشاره 
شده اســت: اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده کنندگان 
صورت های مالی مســتلزم ارزیابی توان واحد تجاری در ایجاد 
وجه نقد و زمان و قطعیت ایجاد آن اســت. این توان درنهایت، 
تعیین کننــده ی ظرفیت واحد تجاری جهــت ایجاد وجه نقد و 
زمان و قطعیت ایجاد آن است. این توان درنهایت، تعیین کننده ی 
ظرفیــت واحد تجــاری برای انجــام پرداخت هایــی از قبیل 
پرداخت حقوق و مزایــا به کارکنان، پرداخت به تأمین کنندگان 
کاال و خدمــات، پرداخت مخارج مالی، انجام ســرمایه گذاری، 
بازپرداخت تسهیالت دریافتی و توزیع سود بین صاحبان سرمایه 
اســت. ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت 
مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری و استفاده 
از آن  هــا در پیش بینی جریان های نقدی موردانتظار و ســنجش 

انعطاف پذیری مالی، تسهیل می شود.

3- پیشینه ی پژوهش
1-3- پژوهش های داخلی

نهندی، حســن زاده، محمودزاده )1390( با عنوان بررسی 
رابطــه بین برخــی مکانیزم های نظــام راهبری شــرکت ها و 
محافظــه کاری رابطه ی بین برخی ســازوکارهای نظام راهبری 
شــرکت ها و محافظه کاری در گزارشــگری مالی را بررســی 
کرده انــد. محافظــه کاری به طور بالقوه از چنــد طریق بر نظام 
راهبری شرکت ها مفید است: اوالً پرداخت های فرصت طلبانه به 
مدیریت را کاهش می هد. ثانیاً موجب گزارشگری مدیر در مورد 
زیــان حاصل از فروش دارایی ها و توقف عملیات می شــود و 
باالخره از تداوم سرمایه گذاری مدیر در پروژه های دارای خالص 
ارزش فعلی منفی جلوگیری می کند. در این مقاله، محافظه کاری 
با استفاده از دو مدل باسو )1997( و رویچوداری و واتز )2006( 
اندازه گیری شده و مالکیت ســهام داران نهادی، تمرکز مالکیت 
و اســتقالل اعضای هیات مدیره به عنوان ســازوکارهای نظام 
راهبری شــرکت ها در نظر گرفته شــده است. جامعه ی آماری 
این تحقیق شــرکت های پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار 
بوده و با اســتفاده از روش نمونه گیری حذفی، 60 شرکت طی 
دوره ی زمانــی 1380 تا 1387 به عنوان نمونه ی تحقیق انتخاب 
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شده اســت. با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره، نتایج 
بیانگر نبود رابطه بین ســازوکارهای نظام راهبری شرکت ها و 
محافظه کاری در گزارشگری مالی است. البته در این تحقیق آثار 

برخی متغیرهای کنترلی نیز در نظر گرفته شده است.
کرمی وعمرانی )1389( به بررســی تأثیــر چرخه ی عمر 
شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت پرداخته اند وبا استفاده 
از مدل فلتهام و اوهلسون )1995(، تأثیر محافظه کاری بر واکنش 
ســرمایه گذاران به خالص دارایی های عملیاتی و سود عملیاتی 
غیرعــادی در مراحل مختلف چرخه ی عمر شــرکت را مورد 
بررســی قرار دادند. نتایج حاصل از بررســی آن ها برای 450 
شــرکت طی دوره ی زمانی 1382 تا 1387 نشــان می دهد که 

ســرمایه گذاران اهمیت )وزن( بیش تری به خالص دارایی های 
عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکت های در مرحله ی رشد 
نسبت به شــرکت های مراحل بلوغ و افول می دهند. هم چنین 
نتایج نشــان می دهد که در مراحل رشد و بلوغ، سرمایه گذاران 
نســبت به شــرکت هایی که از رویه های حسابداری متهورانه 
اســتفاده می کنند اهمیت )وزن( بیشتری به خالص دارایی های 
عملیاتی و ســود عملیاتی غیرعادی شــرکت های محافظه کار 

می دهند و در مرحله ی افول عکس این موضوع صادق است.
مهرانی،وافی ثانی وحالج )1389( رابطه ی اندازه ی شرکت و 
قراردادهای بدهی با محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران 
را در 85 شــرکت بین ســال های 1382 تا 1385 مورد بررسی 

قرار دادنــد. آن ها در این پژوهش دریافتنــد که رابطه ی مثبت 
معناداری بین بدهی و محافظه کاری در دو معیار مبتنی بر اقالم 
تعهدی و مبتنی بر ارزش بــازار وجود دارد. همچنین، رابطه ی 
منفی اندازه ی شــرکت و محافظه کاری تنهــا در معیار مبتنی بر 
ارزش بازار در تحقیقات آن ها مورد تأیید قرار گرفت. براساس 
نتیجه گیری آن ها، نمی توان استنباط کرد که بین اندازه ی شرکت 

و محافظه کاری رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد.

2-3- برخی پژوهش های خارجی
در پژوهش ارزش گذاری و محافظه کاری دیوید آشــتون 
)2010(، مدل درآمد باقی مانده پیوند نظری مهمی بین ارزیابی 

ســهام و متغیرهای مالی اســت. در حالی که محققان مختلف 
مدل درآمد باقی مانده را توســعه داده اند، چگونگی حسابداری 
اثرات سیاســت در ساختار مدل را پشــتیبان تجربی برای این 
مدل می دانند، برای این مــدل بهترین حالت ضعیف و اغلب 
متناقض اســت. در واقع مدل کلی درآمد باقی مانده وابستگی 
بین پارامترهای ارزیابی این مدل و ســاختار پویایی اطالعات 

درآمد و محافظه کاری حسابداری را شناسایی می کند.
)گــری، ماری و فرانــک-2010( در بررســی رابطه بین 
محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی نشان می دهند 
که رابطه ی معکوســی بین محافظه کاری نامشــروط و ریسک 
ورشکســتگی وجود دارد. همچنین رابطه ی بین محافظه کاری 
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مشروط و ریسک ورشکستگی نیز معکوس است.

4-فرضیه های تحقیق و نتیجه گیری
فرضیه ی اول: بیــن محافظه کاری حســابداری و کیفیت 

گزارشگری مالی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
فرضیه ی دوم: بین محافظه کاری حسابداری و اقالم تعهدی 

رابطه ی معنی داری وجود دارد.
فرضیه ی ســوم: بین محافظه کاری حسابداری و وجه نقد 

نگهداری شده رابطه ی معنی داری وجود دارد.
فرضیه ی چهارم: بین محافظه کاری حسابداری و تغییرات 

در نسبت بدهی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
فرضیه ی پنجم: بین محافظه کاری حســابداری و وجه نقد 

حاصل از سرمایه گذاری رابطه ی معنی داری وجود دارد. 
خالصــه تجزیــه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه نشــان 
می دهــد که رابطه ی معنــی داری بین محافظــه کاری و کیفیت 

گزارشــگری مالی وجود دارد، شرکت هایی که به دنبال رشد و 
پیشرفت هستند،باید سطح کیفیت گزارشگری باالتری را انتخاب 
کنند تا مشتریان و طرف های تجاری با استفاده از صورت های 
مالی بتوانند جریان های نقدی آتی شرکت را پیش بینی کنند و با 
اطمینان خاطر باالتری با شرکت مراوده ی تجاری داشته باشند. 
همچنین رابطه ی محافظه کاری با اقالم تعهدی نشــان داد که در 
شرکت هایی که محافظه کاری حسابداری افزایش می یابد اقالم 
تعهدی غیرعملیاتی کاهش می یابد. براساس فرضیه های تحقیق 
پیش بینی شــده بود که با افزایش وجه نقد در بین شــرکت ها 
محافظــه کاری افزایش یابد که با بررســی هــای به عمل آمده 
مشــاهده گردید رابطه ی معنی دار و مســتقیمی بین وجه نقد و 
محافظه کاری حســابداری وجود دارد و با افزایش وجه نقد در 
شرکت محافظه کاری نیز افزایش می یابد. در ادامه، به این نتیجه 
رســیدیم که رابطه ی معناداری بین نســبت بدهی، جریان نقد 
حاصل از سرمایه گذاری با محافظه کاری حسابداری وجود دارد. 
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