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چکیده

تجدید ارائه صورتهاي مالی به طور ضمنی حاوي این پیام است که صورتهاي مالی دوره 
گذشته از ویژگی کیفی قابلیت اتکا برخوردار نبوده اند و از این رو این امکان وجود دارد 
تصمیماتی که بر اساس این اطالعات اتخاذ شده اند غلط باشند. تحققات گذشته نشان می 

صل هاي اصلی صورت سود و زیان از اهمیت بیشتري در بین سایر دهد تجدید ارائه سرف
هدف از این پژوهش بررسی این بنابراین سرفصل صورهاي مالی اساسی برخوردار است. 

پذیرفته شده درهايهاي اصلی صورت سود و زیان بر ارزش شرکتتجدید ارائه سرفصل
شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار 90بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، 

اند است. روش آماري مورد مورد بررسی قرار گرفته1391-1383تهران، طی دوره زمانی 



نتایج حاصل از آزمون این فرضیات نشان باشد. میtاستفاده، رگرسیون چند متغیره و ازمون 
هاي پذیرفته شده در هاي اصلی شرکتش شرکت و تجدید ارائه سرفصلمی  دهد بین ارز

بورس اوراق بهادار تهران رابطه غیرمستقیم معناداري وجود دارد.

گزارشگري مالی، تجدید ارائه، ارزش شرکت، سرفصل هاي اصلی صورت : واژگان کلیدي
سود و زیان.

قدمهم

هاي مالی ارائه اطالعاتی تلخیص و صورتگزارشگري مالی ایران، هدف مفاهیم نظريطبق
پذیري مالی واحد تجاري است انعطافشده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی وبنديطبقه

هاي مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادي کنندگان صورتاز استفادهکه براي طیفی گسترده
و "مربوط بودن "مفید واقع گردد. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتواي اطالعات، 

و "مقایسه بودن قابل"و خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطالعات، "اتکا بودن قابل"
است. اطالعاتی که فاقد این خصوصیات باشد، مفید نبوده و یا داراي فایده "فهم بودن قابل"

مفید بودن فهم بودن، بر مقایسه بودن و قابلمحدودي است. ازآنجاکه خصوصیات کیفی قابل
شده و هاي حسابداري بکار گرفتهافزاید، وجود ثبات رویه حسابداري در روشاطالعات می

کند که . استانداردهاي حسابداري ایران مقرر میافشاء مناسب اطالعات الزامی است
اي همراه با ارقام سال جاري ارائه و صورت مقایسههاي مالی را بهها باید ارقام صورتشرکت

. بر این اساس ارقام سال قبل در سال جاري، بار دیگر از سوي شرکت و ]6[کنند افشا 
بندي قرارگرفته و در صورت وجود اشتباهی بااهمیت در حسابرس مورد بازبینی و طبقه

بایست در سال جاري تجدید ارائه شوند. بندي و نیز مبالغ سال قبل، میماهیت و نحوه طبقه
تواند به معناي وجود یک نقص یا اشکال تعبیر شود که در سال بدین ترتیب تجدید ارائه می

هاي حسابداري نباشد. شرط آنکه ناشی از تغییر در رویهشده است؛ البته بهجاري کشف
دهند که درصد باالیی از تجدید ارائه در ایران، به دلیل اصالح مطالعات نیز نشان می

اتکا اعتمادي در بازار سرمایه، غیرقابل ایجاد فضاي بی.]7اشتباهات حسابداري بوده است [



هاي مالی، تالش براي دسترسی به اطالعات در خارج از بورس، زیان تصور شدن صورت
هاي مالی و درنهایت تضییع منابع کنندگان از صورتهاي اشتباه استفادهگیريناشی از تصمیم

مان). بنابراین، تجدید ارائه مستمر اقالم عمومی جامعه، بخشی از پیامدهاي این امر است (ه
هاي مالی، آسیب هاي ایرانی، به اعتبار صورتدرپی و رواج آن میان شرکتهاي پیدر دوره

زند و موجب تخصیص و توزیع ناکارآمد ثروت و کاهش اعتماد مردم به بازارهاي می
.]3[شودسرمایه می

گذاران و افرادي که ها، سرمایهمدیران شرکتگران اوراق بهادار، با توجه به این که تحلیل
در بازار سرمایه مشارکت دارند بیشترین توجه خود را به صورت سود وزیان به عنوان یکی 

تجدید تاثیر مسئله اصلی این مطالعه، بررسی کنند. هاي مالی معطوف میاز عناصر صورت
رس اوراق بهادار تهران و  شده در بوهاي پذیرفتههاي مالی بر ارزش شرکتارائه صورت

درآمدفروش، بهاي تمام شده و اصلی صورت سود وزیان (هايسرفصلتاثیر  تجدید ارائه 
باشد.بر ارزش شرکت میهزینه) 

پژوهشپیشینهونظريمبانی

گذاري مورد اتفاق صاحب نظران جایگاه ارزشمند اطالعات در توسعه اقتصادي و سرمایه
هاي مالی یکی از منابع اطالعاتی در دسترس بازارهاي سرمایه علوم اقتصادي است. صورت

گذاري و افزایش کارایی آن ایفا نماید رود نقش موثري در توسعه سرمایهاست که انتظار می
صورت شفاف و صریح، پیام و عالمتی پیرامون شده بههاي مالی تجدید ارائهصورتاما 
. ]8[نماید. ها ارائه میهاي گذشته و کیفیت پایین آنهاي مالی دورهاتکا نبودن صورتقابل

هاي مالی به دلیل عدم عنوان انجام اصالحاتی در صورتدر ادبیات حسابداري تجدید ارائه به
بیانیه هیأت اصول 13طبق بند . ]25شده حسابداري تعریف شده است [هفترعایت اصول پذیر
ها به علت هاي گذشته شرکتتجدید ارائه سود و سایر اطالعات مالی سالحسابداري امریکا

هاي حسابداري و کارگیري رویهاشتباهات ناشی از محاسبات ریاضی، اشتباهات در به
هاي مالی ورتهاي موجود در زمان تهیه صاقعیتهمچنین تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن و



تجدید ارائه را به معنی اصالح اشتباهات و عدم رعایت هرلی.]23کند[ضرورت پیدا می
کارگیري استاندارد جدید نیز . البته تجدید ارائه ممکن است در نتیجه به]21داند [میمقررات

دارند که تجدید ارائه موجب نگرانی در نظران اعتقاد از صاحببسیاري.]28[انجام گیرد
و بازار به خبر تجدید ارائه، واکنش منفی ]24رد کیفیت گزارشگري مالی شده است[مو

عنوان بازوي حسابرسی، گویی دولتی ایاالت متحده که به. اداره پاسخ]27[دهدنشان می
هایی در د؛ پژوهشکنبازرسی و تحقیقاتی قوه مقننه امریکا (کنگره ایاالت متحده) عمل می

هاي مالی هاي سهام به خبر تجدید ارائه صورتبراي بررسی واکنش قیمت2002هاي سال
هاي سهام تنها چند روز پس از ها حاکی از آن است که قیمتانجام داد. نتایج این پژوهش

همچنین، اگرچه تعیین توجهی سقوط کردند به میزان قابلمشخص شدن اقالم تجدید ارائه 
هم منفی د اثر بلندمدت آنرسبلندمدت تجدید ارائه بسیار مشکل است، اما به نظر میاثر

هاي تجدید ها یکسان نیست، زیرا ویژگیهاي بازار به همه تجدید ارائهواکنش.]18باشد [
هایی ها از چندین جهت مهم با هم تفاوت دارند. تجدید ارائه ممکن است بر حسابارائه

شوند (مثل گذاران براي ارزیابی شرکت بااهمیت تلقی میز نظر سرمایهتأثیر بگذارد که ا
هاي اشتباهی که هایی که اهمیت کمتري دارند (مثل سرقفلی). ارائهدرآمد) یا بر حساب

هاي شوند ممکن است به علت اشتباهات غیرعمدي یا انتخابمنجر به تجدید ارائه می
تواند بر توان هاي گذشته میصالح درآمد دوره. ا]25[هاي حسابداري باشند هدفمند رویه

-سودآوري آتی شرکت نیز اثرگذار باشد؛ بنابراین تجدید ارائه ناشی از اصالح درآمد دوره

تري نسبت به تجدید ارائه به دلیل سایر موارد است. هاي گذشته داراي تأثیرات مخرب
هاي مالی به تجدید ارائه صورتگذاران به دیگر، شواهد حاکی از آن است که سرمایهبیانبه

دلیل اصالح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد نسبت به سایر دالیل، واکنش شدیدتري نشان 
شود تجدید ارائه به دلیل اصالح اشتباه ناشی از شناسایی بینی میدهند. بنابراین، پیشمی

) بر این 2008شولز (.]19بازار سرمایه، در پی داشته باشد [تري از جانب درآمد واکنش منفی
-باور است که شدت واکنش منفی بازار در مواردي شدیدتر است که تجدید ارائه صورت

هاي مالی در مواد مرتبط با تقلب یا اثرگذار بر درآمد شرکت باشد. براي نمونه نتایج 
دهد که اگر به دلیل تجدید ارائه، سود کاهش ) نشان می2004پژوهش پالمرز و همکاران (



ها یافتند که میانگین د واکنش بازار در تاریخ اعالن خبر ارائه مجدد، منفی خواهد بود. آنیاب
درصد 9نرخ بازده غیرعادي انباشته در طی دوره دو روزه بعد از اعالن خبر تجدید ارائه 

) 2006و 2002گویی دولتی ایاالت متحده (هاي اداره پاسخکاهش یافته است. نتایج پژوهش
هاي سهام تنها چند روز پس از مشخص شدن تجدید ارائه به میزان هد که قیمتدنشان می

کننده این موضوع هست که، چن و همکاران بیانپژوهش قابل توجهی سقوط کردند.
شود و همچنین تجدید ارائه هاي مالی باعث کاهش ارزش شرکت میتجدید ارائه صورت

درآمد عملیاتی تأثیرگذار است) بر سود هاي اصلی( بیشتر بر منافع و هزینه و حساب
.]16اي اثر گذارند[هاي فرعی به شکل گستردهسهامداران به نسبت تجدید ارائه حساب

پژوهشنه پیشی

. مطالعات 1بندي کرد: توان در سه گروه طبقههاي مالی را میمطالعات در زمینه تجدید ارائه صورت
هاي . مطالعات مربوط به عوامل و انگیزه2هاي مالی مربوط به پیامدهاي منفی تجدید ارائه صورت

اي مالی هبینی تجدید ارائه صورت. مطالعات براي تشخیص و پیش3هاي مالی تجدید ارائه صورت
شود.اي از مطالعات یاد شده ارائه میدر ادامه خالصه.]12[

هاي مالی بر ارزش شرکت و ) به بررسی اثر تجدید ارائه صورت2014چن و همکاران (
گذاران در اولویت بندي تعدیالت پرداختند. نتیجه این پژوهش نشانکاربرد آن براي قانون

- ی و با اهمیت بر ارزش شرکت بیشتر از اثر حسابهاي اصلدهد که اثر تعدیالت حسابمی

ها به یک شکل و یک هاي فرعی و بی اهمیت است. در کشور چین تجدید ارائه شرکت
باشد. اندازه تاثیرگذار نمی

) یافتند که پس از تجدید ارائه، هزینه ریسک اطالعات اختیاري 2010کراوِت و شولین (
شود.گذاران میافزایش هزینه مورد انتظار سرمایهیابد که این امر منجر به افزایش می

هاي ) پژوهشی با هدف بررسی دالیل اصلی تجدید ارائه صورت2010پالملی و یوهن (
هاي مالی انجام دادند، و به این نتیجه رسیدند که در بیشتر موارد، دلیل تجدید ارائه صورت

ها است.مالی، اشتباهات رخ داده از جانب شرکت



) کاهش قابل توجه ارزش بازار بالفاصله پس از تجدید ارائه 2004پالمرس و همکاران (
کنند که از دست دادن ارزش بازار را ها استدالل میهاي مالی را نشان دادند. آنصورت

. تجدیدنظر در مورد انتظارات از سودهاي گذشته و 1توان به چندین عامل نسبت داد: می
. ارزیابی 3انداز رشد شرکت. تجدیدنظر در مورد انتظارات از چشم2مورد انتظار آینده 

مجدد از صداقت مدیران و تجدیدنظر در مورد ادراك از کیفیت گزارشگري مالی شرکت.
هـاي اصـلی صـورت سـود و     پژوهشی که همزمان به بررسی رابطه بین تجدید ارائـه سرفصـل  

ه باشد، مشاهده نشد. با این وجود، در زیان و ارزش شرکت بورس اوراق بهادار تهران پرداخت
شــود کــه درزمینــه تجدیــد ارائــه هــاي تجربــی اشــاره مــیاي از پــژوهشاینجــا بــه بیــان پــاره

و به نحوي بـه موضـوع پـژوهش ارتبـاط پیـدا      شدهها انجامهاي مالی یا ارزش شرکتصورت
کارگیري متغیرهـاي  اي بهمنظور ایجاد پشتوانه برها بهکنند. افزون بر این، برخی از پژوهشمی

.استاین پژوهش بیان شده
هاي مالی و ) در پژوهش به بررسی رابطه بین ارائه مجدد صورت1393اخگر و همکاران (

شرکت پذیرفته 111ریسک اختیاري و ذاتی به عنوان نمادهاي ریسک اطالعاتی، در تعداد 
با استفاده از رگرسیون 1391الی 1380هاي شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال

-هاي مالی ناشی از حسابزمانی پرداختند. نتایج حاکی از آن است که ارائه مجدد صورت

هاي اصلی با ریسک اختیاري رابطه معناداري دارد. همچنین ارائه مجدد توسط حسابرس و 
ین تغییرات دفعات تکرار ارائه مجدد نیز ارتباط معناداري با ریسک اطالعاتی دارد که همه ا

هاي بدون شود و ریسک اطالعاتی شرکتموجب تغییر در هزینه سرمایه شرکت نیز می
شوند که نشان از اثر انتقال اطالعاتی دارد.تجدید ارائه در صنایع مشابه می

هاي مالی را مورد ) فراوانی و اهمیت تجدید ارائه صورت1392ساعی و همکاران (
شده در شرکت پذیرفته229هش با استفاده از اطالعات مالی بررسی قرار دادند. در این پژو

، مشخص گردید، بیشترین فراوانی 1387تا 1380هاي بورس اوراق بهادار تهران در سال
هاي است. یافته1384ها؛ صنعت خودرو و قطعات، و سال ها مربوط به بدهیتجدید ارائه

ها، و صنایع ها، در سالدید ارائهدهد که نسبت توزیع فراوانی تجپژوهش نیز نشان می



داري تفاوت ارقام ها، معنیدار است. عالوه بر آن، با بررسی اختالف میانگینمختلف، معنی
شده به تائید رسید.اولیه و تجدید ارائه

کننده طی هاي تجدید ارائه) کیفیت اقالم تعهدي شرکت1392آقایی و همکاران (
ررسی قرار دادند. معیار کیفیت سود در این پژوهش، مورد ب1389الی 1380هاي لسا

هاي پژوهش نشان داد ) است. یافته2002کیفیت اقالم تعهدي مبتنی بر مدل دیچو و دچو (
طور معناداري از دوره تحریف تا دوره بعد از اطالعیه که کیفیت سود (اقالم تعهدي) به

یافته است.تجدید ارائه افزایش

هاها و آزمون فرضیهدادهو تحلیلروش تجزیه

هاي آمار ها از روشها و آزمون فرضیهدر انجام پژوهش حاضر براي تجزیه و تحلیل داده
آوري اطالعات، نخستین گام شده است. پس از جمعتوصیفی و آمار استنباطی استفاده

انگین، میانه ها شامل میباشد. این آمارههاي توصیفی متغیرهاي مورد استفاده میمحاسبه آماره
هاي پژوهش ابتدا به بررسی براي آزمون فرضیهو انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش است. 

ریشه واحد از پایایی یا ایستایی متغیرهاي پژوهش پرداخته خواهد شد. بدین منظور از آزمون
شود. چنانچه سطح معناداري آماره آزمون براي هریک ازلوین استفاده مینوع آزمون

براي سپس این متغیرها در طی دوره پژوهش پایا هستند. باشد،05/0متغیرها، کمتر از 
هاي مشترك و منظور انتخاب از بین روش دادهها در مرحله اول آزمون چاو، بهآزمون فرضیه

منظور انتخاب از بین روش شود. در مرحله بعد، آزمون هاسمن بهروش اثرات ثابت انجام می
اگر نتایج این دو مرحله شود.ها یا وجود اثرات تصادفی انجام میثابت در دادهوجود اثرات 

در کنیم.پاگان استفاده میبا هم متفاوت باشد، براي انتخاب روش مناسب از آزمون بروش
هاي پژوهش با استفاده از روش تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون نهایت فرضیه

گیرند.قرار می



هاي پژوهشهفرضی-3-3

منظور دستیابی به اهداف پژوهش و بر اساس مبانی نظري و پیشینه تجربی در این قسمت به
شده است:هاي پژوهش به شرح زیر طراحی و تدوینشده در فصل قبل، فرضیهمطرح

رابطه معناداري وجود شرکتارزشویمالهايصورتارائهدیتجدگزارشین ب:فرضیه اول
دارد.

بین اصلی بودن حساب تجدید ارائه شده و ارزش شرکت رابطه معناداري وجو : دومفرضیه 
دارد.

متغیرهاي پژوهش

هاي پژوهش، ارائه تعریف دقیق و مناسبی از متغیرهایی است اولین گام براي آزمون فرضیه
سازند. گیري خصوصیات مورد توجه در این پژوهش را میسر میکه امکان اندازه

وابستهمتغیر 
توبین، به عنوان معیار ارزش شرکت Qدر این پژوهش از نسبت : )Value(ارزش شرکت

شود. تفاضل میان ارزش بازار حقوق شود. این نسبت به این صورت محاسبه میاستفاده می
ها؛ سپس، نتیجه صاحبان سهام و ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، به اضافه ارزش کل دارایی

.شودهاي شرکت میارزش کل داراییحاصله تقسیم بر
متغیر مستقل

هاي البرینگ و همکاران همانند پژوهش: )Rest(هاي مالی تجدید ارائه صورت
شده است، عنوان یک متغیر مجازي در نظر گرفتههاي مالی به) تجدید ارائه صورت2013(

هایی که و براي شرکت» یک«اند عدد هایی که تجدید ارائه انجام دادهکه براي شرکت
لحاظ شده است. » صفر«اند عدد تجدید ارائه انجام نداده



)Core Accountهاي اصلی  صورت سود وزیان (سرفصلتجدید ارائه 
ها شناسایی درآمد یا اصالح بهاي تمام شده و هزینه  باشد دلیل اصلی و در اگر دلیل تجدید ارائه

شود از این متغیر در پژوهش رحمانی و نجف غیر این صورت غیر اصلی در نظر گرفته می
هاي مالی به عنوان شده است.  تجدید ارائه صورت) نیز با همین تعریف استفاده 1391تومرایی (

هاي اصلی عدد باشد، به این معنی که در صورت تجدید ارائه حسابیک متغیر مجازي می
شود. در نظر گرفته می»صفر«هاي فرعی با عدد و در مقابل آن تجدید ارائه حساب» یک«

متغیرهاي کنترلی
درآمد فروش، بیانگر افزایش یا کاهش در درصد تغییرات : )SG(درصد تغییرات فروش 

.باشددرآمد فروش ساالنه نسبت به سال قبل تقسیم بر درآمد فروش سال قبل می
به طور معمول براي محاسبه متغیر اندازه شرکت از معیارهایی نظیر :)Sizeاندازه شرکت(

شود اما با توجه به شرایط تورمی و نامربوط بودن ها یا فروش استفاده میلگاریتم مجموع دارایی
ها در ایران از لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت به عنوان معیاري از ارقام تاریخی دارایی

. ]9شود [ده میااندازه شرکت استف
اي داللت دارد که یک شرکت از طریق وام یا اهرم مالی به حد و اندازه:)Levاهرم مالی (

هاي اهرم، نسبت بدهی است که از ترین مقیاسیکی از مهم.مالی کرده استاستقراض، تأمین
آید. دست میها بهها به داراییتقسیم  بدهی

) 1385هاي ، نوروش و همکاران (طبق پژوهش: )Operating Cycle(چرخه عملیاتی
شود:چرخه عملیاتی نیز به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده و به شرح زیر محاسبه می

Operating Cycle = Log ( + )
S=فروش،AAP =هاي دریافتنیمیانگین حساب،CGS=بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
میانگین موجودي کاال=AIو

الگوي پژوهش

که این پژوهش در پی یافتن رابطه معناداري بین دو گروه اطالعات (تجدید ارائه ازآنجایی
باشد، بنابراین پژوهش در زمره هاي مالی و ارزش شرکت) در یک جامعه میصورت



لجستیک ها از تحلیل رگرسیونمنظور آزمون فرضیههاي همبستگی قرار دارد و بهپژوهش
.استفاده شود

هاي مالی هر سال پس از پایان سال ( چند ماه پس از پایان سال با توجه به اینکه صورت
هاي مالی بازار سرمایه در مورد تجدید ارائه شوند و در زمان انتشار صورتمالی) منتشر می

گیري ندازها+ 1tو ارزش سال tدهد؛ بنابراین رابطه تجدید ارائه سالبازخورد نشان می
خواهد شد.

شده است.استفاده1اول از الگوي براي آزمون فرضیه

VALU i,t = Β0 +Β1 REST i,t-1 + Β2 GROWTH i,t-1 +  Β3 SIZE i,t-1+ Β4 DEBT i,t-1 + Β5 OperCycle

i,t-1

شده است.استفاده2سوم از الگوي براي آزمون فرضیه

VALU i,t = Β0 +Β1 d-core  i,t-1 + Β2 GROWTH i,t-1 +  Β3 SIZE i,t-1+ Β4 DEBT i,t-1 + Β5 OperCycle

i,t-1

ه پژوهشجامعه آماري و نمون-3-7

تهران بهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههايشرکتپژوهش حاضر کلیهآماريجامعه
گیري آماري استفادهاست. در پژوهش حاضر از نمونه1391الی1383طی بازده زمانی

اند:شدههاي زیر انتخابهاي مورد بررسی بر اساس محدودیتنشده است اما شرکت

باشد.به پایان اسفند ماه میها منتهیسال مالی آن)1
در بازده زمانی مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند. )2
هاي مالی نباشند.جز صنعت واسطه)3

1383شرکت در دوره زمانی 90هاي یاد شده، تعداد با توجه به شرایط و اعمال محدودیت
عنوان نمونه انتخاب شده است.به1391الی 



آمار توصیفی
و انحراف معیار تعداد مشاهدات، میانگین، حداکثر، حداقل هاي توصیفی شامل آماره

نشان داده شده است. 1متغیرهاي مورد بررسی در جدول 
هاي توصیفی متغیرهاي پژوهشآماره: 1جدول 

هاي پژوهشآزمون فرضیه
ها در گردد. براي آزمون فرضیههاي پژوهش ارائه میدر این بخش نتایج آزمون فرضیه

منظور انتخاب آزمون هاسمن بهام استفاده شده است. سپسغقابلیت ادمرحله اول از آزمون 
در آخر نیز شود.میها یا وجود اثرات تصادفی انجام از بین روش وجود اثرات ثابت در داده

هاي پژوهش و بیان نتایج آن پرداخته شده به آزمون ناهمسانی واریانس و آزمون فرضیه
است.

آزمون فرضیه اول
شرکت رابطه معناداري وجود دارد. ارزش هاي مالی و فرضیه اول: بین تجدید ارائه صورت

تعداد نام متغیر
مشاهدات

انحراف معیارحداقلحداکثرمیانگین

792/0گزارش تجدید ارائه 951.0002/2
7921/489/1631/119/1ارزش شرکت
79212/843/2089/93/1اندازه شرکت

792/0اهرم مالی 6672.115/02/0
79217/9194/2598/75/22چرخه عملیاتی

هاي اصلی صورت تجدید ارائه سرفصل
سود وزیان

792/0 951000/02/7

9217/0- 7922618/09749/19935/0درصد تغییرات فروش



آزمون هاسمن
آزمونازاستتربرآورد مناسبروش مدل اثرات ثابت یا مدل اثرات تصادفی جهت

باشد: میصورتبدینهاسمنآزموندرصفرکنیم. فرضیهمیاستفادههاسمن
H0:1داراي اثر تصادفی

H1:2داراي اثر ثابت

هاي مدل اثرات تصادفی و اثرات ثابت زنندهفرضیه صفر بیانگر آن است که تخمین
داري با یکدیگر ندارند و هردو سازگار هستند ولی روش اثرات ثابت ناکارا اختالف معنی

هاي مدل اثرات تصادفی و اثرات ثابت به طور زناست. فرضیه صفر این است که تخمین
رند. اگر فرضیه صفر رد شود نتیجه می گیریم که روش اثرات اساسی تفاوتی با یکدیگر ندا

تصادفی مناسب نیست و بهتراست از روش اثرات ثابت استفاده کنیم، آماره هاسمن داراي 

دو(–توزیع کاي
2 .با درجه آزادي برابر تعداد ضرایب تخمین زده شده در مدل می باشد (

دو جدول بزرگتر باشد در این -در سطح احتمال معین از توزیع کاياگر آماره محاسبه شده
شده و لزوم استفاده از ارائه2. نتایج این آزمون در جدول شودصورت فرضیه صفر رد می

درصد کمتر 5داري این آزمون از دهد، چراکه سطح معنیروش اثرات ثابت را نشان می
شده است.

: آزمون هاسمن فرضیه اول2جدول 

نتیجه سطح معناداري آماره فرضیه اول
ثابتاثرات  0000/0 6660/46

آزمون ناهمسانی واریانس
در ادامه کار براي مشخص نمودن عدم وجود ناهمسانی واریانس از آزمون ناهمسانی 

هاي رگرسیون عدم وجود فرضواریانس با استفاده از نرم افزار استاتا نموده ایم. یکی از پیش
باشد. با توجه به مانده میناهمسانی واریانس و عدم خودهمبستگی جمالت اخالل یا باقی

1 Random Effects
2 Fixed Effects



ی واریانس بر برآورد، انحراف معیار و استنباط آماري، الزم است تا قبل از تأثیر مهم ناهمسان
پرداختن به هرگونه تخمین وجود و یا عدم وجود ناهمسانی واریانس تحقق یابد. براي آزمون 

شود. ) استفاده می1LR(هاي تابلویی، آزمون نسبت درست نمایی ها در دادهبرابري واریانس
5شود احتمال بدست آمده از این آزمون کمتر از مالحظه می5همانگونه که در جدول 

شود. باشد و بیانگر این است که ناهمسانی واریانس در مدل تایید میدرصد می

: آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه اول3جدول 

نتیجه سطح معناداري آماره فرضیه اول
وجود ناهمسانی واریانس در مدل 0000/0 93/4

هاي تابلویی با اثرات هاي قبل براي آزمون فرضیه اول از مدل دادهبا نتایج آزمونبا توجه
) استفاده شده است.GLSیافته (ثابت و حداقل مربعات تعمیم

: الگوي برآورد فرضیه اول4جدول 
VALU i,t = Β0 +Β1 REST i,t-1 + Β2 GROWTH i,t-1 +  Β3 SIZE i,t-1+ Β4 DEBT i,t-1 + Β5 OperCycle

i,t-1

معناداريtآماره خطاي استانداردضرایبمتغیرها
0139/22584/07928/70000/0مقدار ثابت

0881/0- 0133/07083/1- 0228/0گزارش تجدید ارائه
0604/00160/07615/30002/0درصد تغییرات فروش

1248/0- 0137/05372/1- 0210/0اندازه شرکت
0000/0- 0061/02727/4- 0260/0اهرم مالی

1901/00553/04330/30000/0چرخه عملیاتی
F :0000/0معناداري آماره F :7125/27آماره

1 .Likelihood Ratio



واتسون- دوربینشدهضریب تعیین تعدیلضریب تعیین
8096/07804/080/1

باید معنادار بودن معادله رگرسیون مورد آزمون قرار در یک معادله رگرسیون چند متغیره
مالحظه 4طور که در جدول شماره . همانشودانجام میFگیرد. این کار با استفاده از آماره 

و سطح معناداري مربوط به این آماره، بیانگر این است که فرضیه Fشود، مقدار آماره می
شود و بودن تمام ضرایب) است، رد میمعنا بودن کل مدل (صفرصفر آماري که همان بی

بزرگتر 2مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است، چراکه آماره این آزمون از عدد 
ضریب تعیین نیز معیاري است که درصد شده است . 5داري این آزمون نیز کمتر از و معنی

کند. مقدار این تشریح میمیزان تأثیرپذیري متغیر وابسته از متغیرهاي مستقل و کنترلی را 
کننده آن است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط ضریب در واقع مشخص

است. یعنی 8096/0شود. در این مدل، ضریب تعیین برابر با متغیرهاي مستقل توضیح داده می
ت. درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل و کنترلی قابل توضیح اس96/80

و 500/1است، در فاصله بین 8/1واتسون مدل که برابر با - همچنین، مقدار آماره دوربین
دهنده این است که بین خطاهاي مدل خودهمبستگی وجود ندارد. قرار دارد و نشان500/2

شود.در ادامه، نتایج حاصل از بررسی ضرایب متغیرهاي مدل توضیح داده می

-Pشود مالحظه می4شمارهجدول در که گونههمان Value مربوط به متغیر مستقل بزرگتر
است که حاکی از معنادار نبودن رابطه گزارش تجدید ارائه و ارزش شرکت در 05/0از 

بوده که در سطح قابل 2مربوط به این متغیر کمتر از tدرصد است. همچنین آماره 95سطح 
بنابراین متغیر مستقل و وابسته است.باشد که خود بیانگر عدم وجود رابطه بینقبول نمی

شود. درصد تایید می90شود اما در سطح درصد تأیید نمی95فرضیه اول پژوهش در سطح 

دومآزمون فرضیه 
هاي اصلی صورت سود وزیان و ارزش شرکت رابطه بین تجدید ارائه سرفصل: فرضیه دوم

معناداري وجود دارد.



سوم: الگوي برآورد فرضیه 5جدول
VALU i,t = Β0 +Β1 d-core  i,t-1 + Β2 GROWTH i,t-1 +  Β3 SIZE i,t-1+ Β4 DEBT i,t-1 + Β5 OperCycle i,t-1

معناداريtآماره خطاي استانداردضرایبمتغیرها
9329/12263/05406/80000/0مقدار ثابت

هاي اصلی صورت تجدید ارائه سرفصل
سود وزیان

0413/0 -0130/01756/3 -0016/0

0614/00143/02833/40000/0درصد تغییرات فروش
2947/0- 0175/00487/1- 0184/0اندازه شرکت

2264/00558/00523/40001/0اهرم مالی
0003/0- 0067/06273/3- 0246/0چرخه عملیاتی

F :0.0000معناداري آماره F         :1090/27آماره 
واتسون- آماره دوربینشده: ضریب تعیین تعدیلضریب تعیین: 

8062/07764/090/1

باید معنادار بودن معادله رگرسیون مورد آزمون قرار در یک معادله رگرسیون چند متغیره
مالحظه 5طور که در جدول شماره . همانشودانجام میFگیرد. این کار با استفاده از آماره 

و سطح معناداري مربوط به این آماره، بیانگر این است که فرضیه Fشود، مقدار آماره می
شود و معنا بودن کل مدل (صفر بودن تمام ضرایب) است، رد میصفر آماري که همان بی

بزرگتر 2مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است، چراکه آماره این آزمون از عدد 
ضریب تعیین نیز معیاري است که درصد شده است . 5ي این آزمون نیز کمتر از و معنی دار

کند. مقدار این میزان تأثیرپذیري متغیر وابسته از متغیرهاي مستقل و کنترلی را تشریح می
کننده آن است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط ضریب در واقع مشخص

است. یعنی 8062/0ود. در این مدل، ضریب تعیین برابر با شمتغیرهاي مستقل توضیح داده می
درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل و کنترلی قابل توضیح است. 62/80

و 500/1است، در فاصله بین 9/1واتسون مدل که برابر با - همچنین، مقدار آماره دوربین



ن خطاهاي مدل خودهمبستگی وجود ندارد. دهنده این است که بیقرار دارد و نشان500/2
شود. در ادامه، نتایج حاصل از بررسی ضرایب متغیرهاي مدل توضیح داده می

شود، ضریب متغیر مستقل بیانگر این است که مالحظه می5طور که در جدول شماره همان
داراي تأثیر منفی بر ارزش شرکت است. هاي اصلی صورت سود وزیانتجدید ارائه سرفصل

دهنده این است که این و معناداري مربوط به این آماره نشانtهمچنین مقدار آماره 
داري و سطح معنی2بیشتر از عدد tتأثیرگذاري از لحاظ آماري معنادار است، چراکه آماره

درصد تایید 99فرضیه سوم پژوهش  در سطح . بنابراین، باشددرصد می5نیز کمتر از 
دهنده این مربوط به متغیرهاي کنترلی نیز نشانtشود. ضرایب و سطح معناداري آماره می

است که چرخه عملیاتی شرکت داراي تأثیر منفی و معنادار، و متغیرهاي رشد و اهرم مالی 
باشند. دار بر ارزش شرکت میشرکت داراي تأثیر مثبت و معنی

گیرينتیجه

هاي اصلی هاي مالی و تجدید ارائه سرفصلتجدید ارائه صورتبا توجه به نتایج فرضیه
صورت سود وزیان (درامد فروش، بهاي تمام شده کاالي فروش رفته و هزینه هاي مالی و 

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداري اداري) و ارزش شرکت
) و 2014درصد با  پژوهش چن وهمکاران (90هاي اول در سطح نتایج فرضیه.وجود دارد

درصد مطابقت ندارد، در 95) مطابقت دارد اما در سطح 2002اندرسون و همکاران (
هاي مالی و هاي بیان شده، به این مورد اشاره شده است که بین تجدید ارائه صورتپژوهش

- وجود دارد یعنی با افزایش تجدید ارائه صورتارزش شرکت رابطه غیرمستقیم معناداري 

درصد با پیشینه 99در سطح دومیابد. نتیجه فرضیههاي مالی ارزش شرکت کاهش می
) مطابقت دارد، در پژوهش چن و 2014چن و همکاران(نظري، پیشینه تجربی و پژوهش

منافع و هزینه (بیشتر برهايحسابتجدید ارائههمکاران به این مورد اشاره شده است که 
تجدید ارائهنسبتبهو ارزش شرکتسهامدارانسودودرآمد عملیاتی تاثیر گذار هستند) بر

. ابندییمبروزمتفاوتطیشرادرکهي اثرگذار تر هستنداگستردهشکلفرعی بهيهاحساب



ارزشبامالیاهرمودرصد تغییرات فروشمتغییربیندهد کهها نشان مینتایج فرضیه
وداراییبهنسبتبدهیافزایشباکهمعنیاینبه. داردوجودمعناداريمثبتیرابطهشرکت

همچنین.یابدمیافزایششرکتارزشقبل،سالبهنسبتساالنهفروشدرآمدافزایشبا
با توجه به آمار . داردوجودداريمعنیومنفیرابطهشرکتارزشوعملیاتیچرخهبین

هاي عضو نمونه اقدام به تجدید ارائه درصد از شرکت95طور متوسط بهتوصیفی 
دهنده آن است که متوسط اند. همچنین میانگین متغیر وابسته نشانهاي مالی کردهصورت

درصد است.91ارزش شرکت برابر با 
هاي آیندهپیشنهادهایی براي پژوهش

تر شدن تأثیر تجدید ز کمک به روشنمنظور استفاده هر چه بیشتر از نتایج پژوهش و نیبه
هاي زیر توجه توان به موضوعها، در آینده میهاي مالی بر ارزش شرکتارائه صورت

بیشتري نمود:
ها به تفکیک در صنایع شرکتهاي مالی و ارزش بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت)1

مختلف.
هاي پذیرفته شده در هاي مالی در شرکتبررسی راهکارهاي کاهش تجدید ارائه صورت)3

بورس اوراق بهادار تهران.
هاي پذیرفته شده در هاي مالی در شرکت)بررسی سایر پیامدهاي تجدید ارائه صورت4

بورس اوراق بهادار تهران.

منابع

هاي مالی بر بررسی تاثیر ارائه مجدد صورت"). 1393علیخانی، آرزو. (اخگر، محمدامید ،)1
فصلنامه علمی . "هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانریسک اطالعاتی شرکت

.88- 39، صص)22(6، پژوهشی حسابداري مالی
تأثیر "). 1392اصغر انواري رستمی. (علیزلقی، حسن، اعتمادي، حسین ،آقایی، محمدعلی،)2

هاي تجربی پژوهش. "ي مالی بر کیفیت اقالم تعهديهاتجدید ارائه صورت
.147-119، صص )7(2، حسابداري



سودکیفیتايمقایسهبررسی").1391آبادي. (دولتمهدیه،مهديبهار مقدم،)3
، )14، (حسابرسیوحسابداريتحقیقاتمجله. "شدهتجدید ارائهسودباشدهگزارش

.1- 19صص 
هاي مالی و ریسک تجدید ارائه صورت"). 1391نجف تومرایی، المیرا. (رحمانی، علی، )4

.33- 54،  صص )34،(فصلنامه مطالعات تجربی حسابداري مالی. "اطالعاتی
). 1392موسوي بایگانی، سید ناصر.(اد، باقرپور والشانی، محمد علی،ساعی، محمدجو)5 هاي له پژوهشمج. "هاي مالیبررسی فراوانی و اهمیت تجدید ارائه صورت"

.86- 67، صص)1(5، حسابداري مالی
انتشارات ."استانداردهاي حسابداري".)1388(.کمیته تدوین استانداردهاي حسابداري)6

) ، تهران.16، (سازمان حسابرسی
اهمیتتجربیآزمون").1389(.، محبوبهکاظمیعبداله ،آزاد،کردستانی، غالمرضا،)7

. 62-73، صص )8، (حسابداريتحقیقاتمجله."هسرمایبازاردرسنواتیتعدیالت
هاي مالی: عوامل مؤثر و واکنش نسبت به تجدید ارائه صورت"). 1390کاظمی، حسین. ()8

.18-23، صص )24،(دانش و پژوهش حسابداري. "هاآن
-کیفیت گزارشگري مالی و کارایی سرمایه").1387(حصارزاده، رضا.مدرس، احمد،)9

.116-85ص )،2،(ورس اوراق بهادارفصلنامه ب. "گذاران
سودمندي متغییرهاي حسابداري در پیش بینی "). 1383(خواجوي، شکراهللا.نمازي، محمد،)10

هاي بررسی. "هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانریسک سیستماتیک شرکت
.93، 11، بداري و حسابرسیحسا

کیفیت اقالم تعهدي و سود با تاکید ").1385(حیدري، مهدي. نوروش، ایرج، ناظمی، امین،)11
،  )43.(هاي حسابداري و حسابرسیبررسی. "برنقش خطاي برآورد اقالم تعهدي

. 160-135صص 
تدوین الگوي عوامل مؤثر بر تجدید ارائه "). 1391(نیکبخت، محمدرضا.، رفیعی، افسانه.)12

.9،30،دانش حسابداري. "هاي مالی در ایرانصورت



13) Abdul Rahman, R, Mohamedmali, F. H. Board .(2006).” Audit

Committee, Culture And Earnings Management: Malaysia
Evidence”. Managerial Duditing Journal, 21(7), 783-804.

14) Anderson, K, Yohn, T.(2002). “The effect of 10-K restatements
on firm value, information asymmetries, and investors’ reliance
on earnings”. Working Paper, Georgetown University.

15) Albring, S.M, Huang, S.X., Pereira, R., Xu, X. (2013).”The
Effects Of Accounting Restatements On Firm Growth”.
Journal Of Accounting And Public Policy, 32 (5), 357–376.

16) Chen, M, Kraten, M, Zhang, J, Wang, P. (2014).”The Chinese
Experience: The Impact of Financial Restatements of Firm Value
And Its Implictions on The Investigatory Practices of
Regulators”. Journal Homepage: Www.Elsevier.Com.

17) Fazzari ,S.(2000). “Investment-Cash Flow Sensitivities Are
Useful: A Comment On Kaplan And Zingalas”. The Quartely
Journal Of Economics. 595-705.

18) Government Accountability Office. (2002).”Financial
restatements: Update of public company trends, market impacts,
and regulatory enforcement activities”. Technical report, United
States Government Accountability Office.

19) Gertsen, F, Van, Riel C. Berens, G. (2006).”Avoiding Reputation

Damages In Financial Restatements, Long Range Planning”.  39(
3), Pp. 429-456.

20) Gaio, C, Raposo, C.(2011). “Earnings Quality And Firm
Valuation: International Evidence”. Accounting & Finance,
51(2), 467-499.

21) Herly, M. (2012). Earnings Quality In Restating Firms: Empirical

Evidence”. Master Thesis, The Aarhus University.
22) Kravet, T, And Shevlin, T. (2010). “Accounting Restatements

And Information Risk”. Review Of Accounting Studies, 15,
264–294.

23) Lev, B.(2003).”Corporate Earnings: Facts And Fiction”. Journal
Of Economic Perspectives, 17(2), 27-50.



24) Palmrose, Z. V, Scholz, S.(2000). “Restated financial Statements
And Auditor Litigation”. Working Paper, University Of
Southern California, Los Angeles, CA, Available At SSRN:
Http://Ssrn.Com/Abstract¼248455, Available Online 15 October
2010.

25) Palmrose, Z. V, Richardson, V. J, Scholz. S. (2001).”
Determinants Of Market Reactions To Restatement
Announcements”. Working Paper, University Of Southern
California, Los Angeles, CA. Available At SSRN:
Http://Ssrn.Com/Abstract=265009, Available Online 15 June
2010.

26) Plumlee, M, Yohn. T. (2010). “An Analysis Of The Underlying
Causes Attributed To Restatements”. Accounting Horizons.
24(1), 41-64.

27)Richardson, S; Tuna, I; and M. Wu (2002). “Predicting earnings
management: The case of earnings restatement”, Working paper,
University of Pennsylvania, Pennsylvania, PA, Available at
SSRN:http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=33868
1, Available online 15 October 2011.

28) Scholz, S, (2008). “The Changing Nature and Consequences of
Public Company Financial Restatements”. Available at:
http://www.treasury.gov/press-center/press-
releases/documents/financialrestatements_1997_2006.pdf,
Available online 5 August 2013.



Environmental Accounting

Abstract
By daily increasing in firms' numbers and their pollutions, accounting
must do its rule to remove or improve this disaster. This aim has been
done in new approach in accounting that called environmental
accounting. This research review concepts, benefits, applications and
objectives of environmental accounting. Then it has reviewed its
background and status in Iran. In the last it has recommend that an
accounting standard must been amending for uniformity and
consistency.

Keywords: Environmental Accounting, Applications of Environmental
Accounting, Concepts of Environmental Accounting, Objectives of
Environmental Accounting, Environmental Accounting in Iran


