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چکیده
تجديد ارائۀ صورتهای مالي ،اصالحات انجام شده در صورتهاای ماالي ها
دليل عدم انطباق ها اصول عمومي پذيرفت شده حساهداری ميهاشاد .تجدياد ارائاۀ
صورت های مالي نشان گر اين مطلب است ک صورتهای ماالي ببلاي از شااافيت
پاييني هرخودار هودهاند .هدف اصلي اين تحقيق هررسي راهطۀ هين هرخي مؤلا هاای
نظام راهبری شرکتي هر روی تجديد ارائۀ صورتهای مالي است .هنااهراين ،در ايان
پژوهش تعداد  521شرکت از شرکتهای پذيرفت شده در هورس اوراق ههادار تهران
ه عنوان نمون انتخاب و اطالعات مالي آنها طي سال های  5831الي  5831جما
آوری شدند .هر اساس مباني نظری و پيشينۀ پژوهش تعداد  1فرضي تدوين و ماورد
آزمون برار گرفت و آزمون فرضي های آماری ها استااده از الگوی رگرسايون داده-
های ترکيبي صورت گرفت است .نتايج آزمون فرضي های پژوهش نشان داد ک هار
چ مؤلا های راهبری شرکتي در يک شرکت بویتار هاشاند ،کيايات گرارشاگری
مطلوب تر و احتمال تجديد ارائۀ صورت های مالي (ک خود يکي از معيارهای پايين
هودن کيايت گرارشهای مالي است) کمتر است.

واژههای کلیدی :تجديد ارائۀ صورتهای مالي ،نظام راهبری شرکتي ،سااختار مالکيات،
تعديالت سنواتي.
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مقدمه

در طول ساليان گذشته ،به اهميت ویژگیهاای مختلاف راهباری شارکتی باه عناوان
مکانيزم نظارتی به منظور کنترل اختيار مدیران توجه رو به رشدی شده است .بخشی از این
تأکيد به فروپاشی شرکت های بزرگی چون انرون ،5ورلدکام 5و پارماالت 9بر اثر تقلبهای
موجود در گزارشگری مالی و بخشی دیگر؛ به ادعاهای مطرح شاده در خواوص تحریاف
آشکار سود شرکت ها توسط مادیران آنهاا ،مرباوی مایشاود (حسااس یگاناه و باوومياان،
.)5934
تئوری نمایندگی نشان می دهد که مدیران هميشه به نفع ساهامداران عمان نمایکنناد.
آنها برای موادره کردن داراییهای شرکت انگيزه دارند ،برای مثال آنها میتوانند باا بباول
پروژه هایی که به نفع خودشان و باه بهاای ثاروت ساهامداران اسات ،باعاث کااهش باازدۀ
ساهامداران و زیاان آنهاا شاوند (فاماا و جنسان .)5339 ،4بيشاتر سارمایهگاذاران و تادوین
کنندگان بوانين اعتقاد دارند که برخی از ویژگیهای راهبری شرکتی (مانند وجود اعضای
وير موظف و مستقن در ترکيب هيئت مدیره) به حفظ مناافع ساهامداران کما

نماوده و

هرگونه تضاد منافع بين آنها و مدیریت را کاهش میدهناد (اباراهيم .)5004 ،2باروز چناين
تضادهایی می تواند منجر به ابداماتی شده که به ارائۀ نادرست صاورتهاای ماالی ،کااهش
کيفياات گزارشااگری مااالی و تقلاابهااای صااورتهااای مااالی و در نتيجااه تجدیااد ارائااۀ
صورتهای مالی بيانجامد (عبداهلل و همکاران.)5050 ،6
با توجه به اهميت این موضوع ،لزوم بررسی ماهيت تجدید ارائۀ صورتهای مالی کاه
شامن حدود ،انواع تجدید ارائه و دالین آن و همچنين راهکارهایی جهت کاهش و کنتارل
ارائۀ مجدد میباشد ،احساس میشود .سؤال اصلی تحقيق این اسات کاه آیاا نظاام راهباری
شرکتی ،تجدید ارائۀ صورتهای مالی را تحت تأثير برار میدهد؟ از این رو در این تحقيق
سعی بر آن است تا تأثير عوامن نظام راهبری شرکتی مانناد اساتقالل هيئات مادیره ،کنتارل
مالکين ،حسابرسی داخلی ،مؤسسۀ حسابرسی و ميازان مالکيات ساهامدار عماده بار تجدیاد
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ارائۀ صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهاران باا هاد
افزایش کيفيت اطالعات مالی مورد بررسی برار گيرد.
بر این اساس ،در ادامه ابتدا چارچوب نظری ،پيشينۀ تحقيق وفرضيهها ارائه مایگاردد.
پس از آن روش تحقيق ،جامعه و نمونۀ آماری و متغيرهای تحقيق بياان گردیاده اسات .در
ادامااه یافتااههااای پژوهش(آزمااون فرض ايههااا) تبيااين شااده اساات .در نهایاات نتيجااهگيااری،
محدودیتها و پيشنهادها بيان شده است.
چارچوب نظری و پیشینۀ تحقیق
چارچوب نظری

تجدید ارائۀ صورتهای مالی ،اصالحات انجام شده در صاورتهاای ماالی باه دليان
عدم انطباق با اصول عمومی پذیرفته شدۀ حسابداری میباشاد (پاالمورس و شاولز5000 ،7؛
افندی و همکاران .)5004 ،3شرکتها هنگام اصالح اشتباهات دورههای گذشاته یاا تغييار
رویههای حسابداری باید صورتهای مالی مقایساهای را تجدیاد ارائاه کنناد .تجدیاد ارائاۀ
صورتهای مالی بر مربوی بودن و توان اتکای اطالعات صورتهای مالی اثر منفی دارد با
این حال ،طی سالهای اخير تجدید ارائۀ صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس رواج زیادی داشته است.

یکی از مهمترین ویژگیهای کيفی اطالعات حسابداری ،اتکاپذیری آن است .طباق
مفااهيم نظاری گزارشاگری ماالی ،اطالعااتی اتکاپاذیر اسات کاه از اشاتباه و تماایالت
جانبدارانه خالی باشد .تحقيقاتی که پيشتر در ایران انجام گرفته است ،نشاان مایدهاد کاه
درصد باالیی از شرکتهای ایرانی به دلين اصالح اشتباهات حسابداری ،صورتهای مالی
را تجدید ارائه و ربمی را تحت عنوان تعدیالت سنواتی گزارش میکنناد (ساروری مهار،
 5932و کردستانی و همکاران .)5933 ،این موضوع نشان میدهد که اطالعات حسابداری
شرکتها از نظر ویژگای عااری از اشاتباه باودن ماورد تردیاد اسات .اساتفادهکننادگان از
صورتهای مالی طيف گستردهای از افراد باا شارایط گونااگون مایباشاند .بارای ایان کاه
تمامی این افراد بتوانند به منظور اتخاذ توميمات صحيح حداکثر استفاده از اطالعات ماالی
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مندرج در صورتهای ماالی را ببرناد؛ اطالعاات ماالی بایاد دارای خووصاياتی باشاند .در
مفاهيم نظری گزارشگری مالی ایران ویژگیهای کيفی اطالعات مالی ،ذکر شده است.
تعدیالت سنواتی که موضوع این پژوهش است با هر چهار ویژگی خووصيات کيفی
(مربوی بودن ،بابن اتکا بودن ،بابن مقایسه بودن ،بابن فهمبودن) مرتبط میباشد .با توجه به
اینکه ابالم مربوی به تجدید ارائه ،در حسابی تحت عنوان تعدیالت سنواتی ثبت میگاردد؛
الزم است واژۀ تعدیالت سنواتی تشریح گردد .طبق بند  97استاندارد شامارۀ  6حساابداری
ایران تعدیالت سنواتی این گونه تعریف میشود :تعدیالت سانواتی یعنای اباالم مرباوی باه
سنوات ببن که در تعدین ماندۀ سود (زیان) انباشته ابتدای دوره منظور میگردد ،باه ابالمای
محدود میشود که از «تغيير در رویاۀ حساابداری« و «اصاالح اشاتباه« ناشای گاردد (کميتاه
تدوین استانداردهای حسابداری.)5933 ،
اثر تعدیالت سنواتی باید از طریق اصالح ماندۀ ساود (زیاان) انباشاته ابتادای دوره در
صورتهای مالی منعکس گردد .ابالم مقایسهای صاورتهاای ماالی نياز بایاد ارائاۀ مجادد
شود ،مگر این که این امر عملی نباشد .از نظر گزارشاگری ،تعادیالت سانواتی در گاردش
حساب سود و زیان انباشته به عنوان تعدین سود (زیان) انباشته ابتدای دوره (ببان از تجدیاد
ارائه) گزارش میشود .سود (زیان) انباشتۀ تعدین شده باید با سود (زیان) انباشته پایان دورۀ
سال ببن (ربم مقایسهای) ،پس از تجدید ارائه یکساان باشاد (کميتاه تادوین اساتانداردهای
حسابداری .)5933 ،نتایج پژوهش وانگ ژیا )5006( 3نشان داد که دلين اصلی ارائاۀ مجادد
صورتهای ماالی ،اصاالح اشاتباه ناشای از شناساایی درآماد در دورههاای گذشاته اسات.
همچنين وو )5005( 50در پژوهش خود به هماين نتاایج دسات یافتاه باود .بعضای از عوامان
احتمال ارائۀ مجدد صورتهای مالی را تا حد زیادی افزایش مایدهناد؛ ایان عوامان شاامن
بدرت سودآوری ضعيف ،کنترل توسط سهامداران دولتی ،مالکيت گساترده ،درجاۀ اهارم
باال ،کوچ

بودن اندازۀ شرکت و تغيير مدیران میباشد.

ارائۀ مجدد برای بازار حاوی اطالعات جدیدی است .از دیدگاه سرمایهگذاران ،اخبار
ارائۀ مجدد فقط بيانگر مشکالت عملکرد دورۀگذشته نيست بلکه نوعی پيشبينی مشکالت
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آتی برای شرکت و مدیریت آن نيز محساوب مایشاود .باه عباارت دیگار ،موجاب سالب
اطمينان سرمایه گذاران نسبت باه اعتباار و شایساتگی مادیریت و کااهش کيفيات ساودهای
گازارش شااده ماایگاردد (ژیااا .)5006 ،بااا توجاه بااه آنچااه بياان شااد ،اسااتفادهکنناادگان از
صورتهای مالی ،به طور معمول نسبت به تجدید ارائۀ صورتهای ماالی واکانش منفای از
خود نشان می دهند .کاهش اعتبار شرکت ،جابجایی مدیران ،روند نزولی ميانگين بازدۀ وير
عادی ،کاهش نرخ تنزین جریانهای نقادی آتای و افازایش نارخ هزیناۀ سارمایۀ همگای از
عالئم واکنش منفی استفادهکنندگان از صورتهای مالی میباشد (شجاعی آرانی.)5935 ،
کااالن و همکاااران ،)5005( 55دالیاان احتمااالی واکاانش منفاای بااازار بااه ارائااۀ مجاادد
صورتهای مالی را اینگونه بر میشمارد:
 .5تجدید ارائه ،اخبار و اطالعات جدیدی حاکی از کاهش جریانهای نقادی ماورد انتظاار
آتی ،به بازار منتقن میکند.
 .5نشانهای از سيستم اطالعاتی و گزارشگری حسابداری ضعيف و احتماالً نقطاۀ عطفای در
ارتبای با بروز مشکالت مدیریتی شرکت است.
 .9عالمتی از رفتار فرصت طلبانه مدیریت است و مبين آن است که باید ساودهای گازارش
شدۀ ببلی به دلين به کارگرفتن روشهاای پذیرفتاه نشاده ،بارآورده و اشاتباهات عمادی و
سهوی اصالح گردند.
تعاریف موجود از راهبری شرکتی در ی
ی

طيف وسيع شامن دیدگاههای محادود در

سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طيف بارار دارناد .در دیادگاههاای محادود،

راهبری شرکتی به رابطۀ شرکت و سهامداران محدود مایشاود .ایان یا

الگاوی بادیمی

است که در بالب تئوری نمایندگی بيان میشاود .در آن ساوی طياف ،راهباری شارکتی را
میتاوان باه صاورت یا

شابکه از رواباط دیاد کاه ناه تنهاا باين شارکت و مالکاان آنهاا

(سااهامداران) بلکااه بااين شاارکت و عاادۀ زیااادی از ذینفعااان از جملااه کارکنااان ،مشااتریان،
فروشندگان ،دارندگان اوراق برضه و  ...وجاود دارناد .چناين دیادگاهی در بالاب تئاوری
ذینفعان دیده میشود (حساسیگانه.)5934 ،
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بررسی کلی تعاریف راهبری شرکتی در متون علمی نشان میدهد که تمام آنها دارای
ی

ویژگی مشترک و معينی هستند که یکی از آنهاا پاساخگویی اسات .تعااریف محادود

راهبری شرکتی متمرکاز بار بابليات هاای سيساتم باانونی یا

کشاور بارای حفاظ حقاوق

سهامداران ابليت میباشند(مثالً پارکينسون .)5334 ،ایان تعااریف اساسااً بارای مقایساۀ باين
کشوری مناساب هساتند و باوانين هار کشاوری ،نقاش تعياينکننادهای در سيساتم راهباری
شرکتی دارد (حساسیگانه .)5934 ،در یا

نگااه کلای راهباری شارکتی ،شاامن ترتيباات

حقوبی ،فرهنگی و نهادی میشود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعياين
میکند .عناصری که در ایان صاحنه وجاود دارد ،عباارت اسات از ،ساهامداران و سااختار
مالکيت آنها ،اعضای هيئت مدیره و ترکيب آنها ،مدیریت شرکت که توسط مدیرعامن یاا
مدیر ارشد اجرایی هدایت میشود و سایر ذینفعان که امکان اثرگذاری بر حرکت شارکت
را دارند (نمازی و کرمانی.)5937 ،
پیشینۀ پژوهش

در ادامه به برخی مطالعات انجام شدۀ مشابه و مرتبط با موضوع پژوهش ارائه میشود.
وانااگ و وو ،)5055( 55در تحقيااق خااود بااا عنااوان«کيفياات گزارشااگری مااالی در چااين از
دیاادگاه تجدیااد ارائااه« ،تجدیااد ارائااۀ صااورتهااای مااالی را نشااانهای از کيفياات پااایين
گزارشهای مالی در گذشته دانستهاند .طبق نتایج تحقيق آنها ،شرکتهایی کاه ساودآوری
کمتر و مالکيت دولتی بيشتر دارند ،کيفيات گزارشاگری پاایينتاری دارناد .همچناين آنهاا
دریافتند که عکسالعمانهاای سارمایهگاذاران در مقابان اطالعاات ساال جااری ،بيشاتر از
اطالعات سالهای مالی ببن است .اشميد و همکااران ،)5055(59در پژوهشای تحات عناوان
«راهبری شرکتی و ارزش شرکت« به بررسی رابطۀ ميان راهباری شارکتی و ارزش شارکت
در  55کشور توسعه یافته در طی سال های  5009تا  5007پرداختند .آنهاا در پاژوهش خاود
به این نتيجه رسيدند که برای هر سه معيار حاکميتی رابطۀ معنادار و مثبتی ميان نظام راهبری
شرکت و ارزش شرکت وجود دارد.
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گلی سن و همکاران ،)5003(54در تحقيقی با عنوان «تاأثير ارائاۀ مجادد صاورتهاای
مالی بر شرکتهای مشابه در همان صنعت« دریافتند که تجدید ارائه ،اطالعاتی را در ماورد
بدتر شدن وضع ابتوادی در صنعت مربوطه انتقاال مای دهاد .باه بياان دیگار ،تجدیاد ارائاه
توسط شرکت های بزرگ باعث می شود که سارمایه گاذاران در ماورد کيفيات حساابداری
دچار ابهام بيشتری شوند و واکنش شدیدتری از خود نشاان دهناد .واناگ ژیاا ( ،)5006در
پژوهشی با عنوان «تجدید ارائۀ صورتهای مالی :مقایسه بين چين و ایاالت متحده آمریکاا«
به این نتيجه رسيد که بدرت سودآوری ضعيف ،کنترل توسط سهامداران دولتای ،مالکيات
گسترده ،درجۀ اهرم باال ،کوچ

بودن اندازۀ شارکت و جابجاایی مادیران،احتمال وباوع

ارائۀ مجدد صورت های مالی را تا حد زیادی افزایش می دهند .در ضمن این پژوهش نشاان
داد ،دلين اصلی ارائۀ مجدد صاورت هاای ماالی ،اصاالح اشاتباه ناشای از شناساایی درآماد
دورههای گذشته میباشد.
نيکبخت و رفيعی ( ،)5935درپژوهشی به تدوین الگوی عوامن مؤثر بار تجدیاد ارائاۀ
صورتهای مالی در ایران پرداختند .نخستين عامن مؤثر بر تجدید ارائۀ صورتهای مالی از
طریق مواحبه با  20نفر از خبرگان شناسایی ،و سپس با استفاده از رگرسيون لجستي

و به

روش دادههای تلفيقی ،الگوی مورد نظر تخمين زده شد .الگوی تخمين زده نشان داد کاه
سودآوری ،اهرم مالی ،طول دورۀ تودی مدیریت ،تغيير مدیریت ،تغيير حسابرس و اندازۀ
مؤسسۀ حسابرسی بر وبوع تجدید ارائۀ صورتهای مالی مؤثر است .تأثير افزایش سرمایه،
پاداش مدیریت و اندازۀ شرکت بر وبوع تجدید ارائۀ صورتهای ماالی در ساطح اطميناان
 32درصد تأیيد نشد.
کاااظمی ( ،)5933در مطالعااهای بااا عنااوان «ماادلی باارای ساانجش تااأثير ارائااۀ مجاادد
صورتهای مالی بر محتوای اطالعاتی سود« به بررسی کاهش بلند مدت محتوای اطالعاتی
سود ،متعابب تجدید ارائۀ صورت های مالی و ارائه مدلی جهت سنجش تأثير تجدیاد ارائاۀ
صورت های مالی بر محتوای اطالعاتی سود پرداخته است .نتایج تحقيق او حاکی از آن بود
که شرکت هایی که عمده ترین دليان تجدیاد ارائاۀ آنهاا اصاالح اشاتباه ناشای از شناساایی
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درآمد است ،کاهش بيشتری در محتوای اطالعاتی سود خواهناد داشات .مفااخری آردهاه
( ،)5933به بررسی چگاونگی تاأثير تغييار حساابرس بار تعادیالت سانواتی و تجدیاد ارائاۀ
صورت های مالی دوره های گذشته پرداخت .او هم چنين ،شواهد تجربی در رابطاه باا تاأثير
تغيياار ادواری حسااابرس مسااتقن باار افاازایش بابلياات اتکااای صااورتهااای مااالی و کيفياات
گزارشگری مالی ،را مورد بررسی برارداد .نتایج پاژوهش او نشاان داد کاه تغييار حساابرس
مستقن بر احتمال انجام تعدیالت سنواتی و اهميت نسبی تعدیالت سنواتی در شارکت هاای
بورس اوراق بهادار تأثيری ندارد.
فرضیههای تحقیق

با توجه به مبانی نظری و برای دستيابی باه هاد

تحقياق ،فرضايههاایی باه شارح زیار

تدوین شده است:
فرضيۀ اول :درصد سهام سهامدار عمده با تجدید ارائۀ صورتهای مالی ،رابطۀ منفی دارد.
فرضيۀ دوم :شرکتهایی که تحت کنترل مالکين دارای سهام بيش از  %20هستند نسابت باه
شاارکتهااایی کااه تحاات کنتاارل مااالکين دارای سااهام باايش از  %20نيسااتند،
صورتهای مالی خود را بيشتر تجدید ارائه میکنند.
فرضيۀ سوم :نسبت اعضای وير موظف هيئت مدیره با تجدید ارائۀ صورتهای مالی ،رابطاۀ
منفی دارد.
فرضاايۀ چهااارم :شاارکتهااایی کااه دارای واحااد حسابرساای داخلاای ماایباشااند نساابت بااه
شرکتهایی که فابد واحد حسابرسی داخلی میباشند ،صورتهای ماالی خاود
را کمتر تجدید ارائه میکنند.
فرضيۀ پنجم :شرکتهایی که حسابرسی آنها توسط سازمان حسابرسی انجام میشود نسبت
به شرکتهایی که حسابرسی آنهاا توساط مؤسساات عضاو جامعاۀ حساابداران
رسمی ایران حسابرسی میشود ،صورتهای ماالی خاود را کمتار تجدیاد ارائاه
میکنند.
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روش پژوهش

پااژوهش حاضاار از لحااا هااد  ،نااوعی تحقيااق کاااربردی اساات و از لحااا نحااوۀ
گردآوری داده هاا باه دليان اینکاه باه توصايف شارایط و پدیادۀ ماورد بررسای (تعادیالت
سنواتی) پرداخته میشود؛ ی

تحقيق توصيفی است و چون هد  ،پايشبينای یا

متغيار

وابسته ازطریق متغير مستقن است؛ پژوهش از نوع تحلين رگرسيون میباشد .دادههای مورد
نياز جهت آزمون فرضيات با استفاده از روش ميادانی و از طریاق مراجعاه باه صاورتهاای
مالی شرکتهای عضو جامعۀ آماری استخراج شده است .در ایان پاژوهش بارای باهدسات
آوردن متغيرهای مورد نياز ،از مدارک و اسناد موجود در وبسایتهای وابسته به ساازمان
بورس اوراق بهادار تهران از جمله ،متن صورتهای مالی ،یادداشتهاای هماراه ،گازارش
فعاليات هيئات مادیره باه مجماع عماومی عاادی سااليانه ،صورتجلساات مجاامع ،گازارش
حسابرسی شرکتها و سایر اطالعات موجود از نرمافزار اطالعاتی تدبيرپارداز فاراهم آماده
است.
جامعه و نمونۀ آماری

بلمرو زمانی پژوهش حاضر ،محدودۀ زمانی سالهای مالی  5937الی 5930؛ همچنين
بلمرو مکانی این پژوهش ،شامن کليۀ شارکتهاای پذیرفتاه شاده در باورس اوراق بهاادار
تهران بوده و جامعۀ آماری پژوهش  ،صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در باورس
اوراق بهادار تهران میباشد .برای انتخاب نمونۀ آمااری در تحقياق حاضار از روش حاذ
سيستماتي

استفاده گردیده است ،به طوری که شرکتهایی که واجاد کلياۀ شارایط زیار

باشند ،نمونۀ آماری را تشکين میدهند:
 .5ببن از سال  5937در بورس پذیرفته شده باشند.
 .5سال مالی آن ها منتهی به  53اسفند ماه باشد.
 .9جزء شرکتهای واسطهگری مالی شامن بان
ليزینگ نباشد.
 .4دادههای مورد نياز آنها در دسترس باشد.

ها ،شارکتهاای سارمایهگاذاری ،بيماه و
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 .2شرکتهایی که حدابن در ی

سال از بلمرو زمانی پژوهش ،صورتهای مالی خاود را

تجدید ارائه کرده باشند.
پس از بررسی های الزم و اعمال محدودیتهای باال ،مشخص گردید که تعاداد 200
سال شرکت حائز کليۀ شرایط فوق بودند که به عنوان نمونه انتخاب شدند.
الگو و متغیرهای پژوهش

به منظور تعيين تأثير نظام راهبری شرکتی بر تجدید ارائۀ صورتهای ماالی از الگاوی
شمارۀ  5استفاده شده است:
()5

Prob(Restatei=1) = α0 + α1Blocki + α2Indi+ α3IAi + α4Controli +
α5Auditi + α6ROAi + α7Levi + α8Sizei + εi

همچنين ،در این پژوهش سعی شده است به منظور بررسی عوامن نظام راهباری ماؤثر
بر تجدید ارائۀ صاورتهاای ماالی شارکتهاای پذیرفتاه شاده در باورس اوراق بهاادار ،از
متغيرهایی استفاده شود که دارای پشتوانۀ نظری بوده و در عمان نياز در تواميمگياریهاای
استفادهکنندگان گازارشهاای ماالی ماورد اساتفاده بارار گيرناد ،بناابراین متغيرهاای ماورد
استفاده در الگوی پژوهش به شرح زیر بودهاند:
متغیر وابسته

تجدید ارائه ( :)Restateاگر شرکت صورتهای مالی خود را تجدید ارائه کرده باشد این
شاخص برابر با  5و در وير این صورت صافر اسات .تعادیالت سانواتی یعنای تعادین ساود
انباشتۀ ابتدای دوره و تجدید ارائۀ ابالم مقایسهای صورتهای مالی شرکتهاا کاه از تغييار
رویۀ حسابداری و اصالح اشتباه ناشی مایشاود (کردساتانی و همکااران .)5933 ،بناابراین،
شرکتهایی که صورتهای مالی خود را در گازارشهاای سااالنۀ شارکت در طاول دورۀ
مورد بررسی تنظيم و ارائۀ مجدد کردهاند ،از طریق جستجوی کلمات کليدی تنظيم و ارائاۀ
مجدد  ،تعدین و اصالح کردن ،تجدید ارائه شده ،یا تعدین سال ببن ،برای شاواهد تنظايم و
ارائۀ مجدد در هر گزارش سااالنه و هامچناين ،باا توجاه باه تعریاف اداره حساابداری کان
امریکا ( )GAOاز تجدید ارائۀ صورتهای مالی ،مشخص خواهند شد (موسوی.) 5935 ،
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متغیرهای مستقل

متغيرهای مستقن تحقيق عبارتند از:
بلوک سهام ) :(Blockدرصد سهام تحت مالکيات ساهامدار عماده اسات .در ایان تحقياق
سهامداران عمده ،اشخاص حقيقی یا حقوبی هستندکه حدابن پنج درصد از سهام شارکت
را در دست دارند (زانگ و همکاران .)5007 ،52برای محاسبۀ این متغير ،از مجموع درصد
سهام این افراد استفاده شده است.
استقالل هیئت مدیره ) :(Indنسبت تعداد اعضای وير موظف هيئات مادیره باه کان اعضاا
میباشد.
حسابرس داخلی ) :(Internal Auditorاگار شارکت دارای حساابرس داخلای باشاد ایان
شاخص برابر  5و در وير این صورت صفر است.
کنترل ) :(Controlاگر شرکت تحت کنترل مالکين دارای سهام بايش از  20درصاد باشاد
این شاخص برابر  5و در وير این صورت صافر اسات .در اساتاندارد حساابداری شامارۀ 53
صورتهای مالی تلفيقی و حسابداری سارمایهگاذاری در واحادهای تجااری فرعای مقارر
گردیده است« :کنترل ،توانایی راهبری سياستهای مالی و عملياتی ی
منظور کسب منافع از فعاليتهای آن میباشد .هنگامی که ی

واحد تجااری باه

واحاد تجااری اصالی ،باه

طور مستقيم یا ويرمستقيم از طریق واحدهای تجااری فرعای دیگار خاود ،مالا
نوف سهام با حق رأی ی

واحد تجااری باشاد ،فار

بايش از

بار وجاود کنتارل بار آن واحاد

تجاری است ،مگر در موارد استثنایی که بتاوان آشاکارا نشاان داد چناين ماالکيتی ،سابب
کنترل واحد تجاری نمیشود« (کميته تدوین استانداردهای حسابداری.)5933 ،
نوع حسابرس ) :(Auditاگر شرکت توسط سازمان حسابرسی ،حسابرسای شاود برابار  5در
وير این صورت صفراست.
متغیرهای کنترلی

متغيرهای کنترلی تحقيق عبارتند از:
بازدۀ داراییها ) :(ROAجمع بازدۀ داراییهای شرکت است.
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اهرم ) :(Levبرابر با نسبت بدهیها به داراییهای شرکت میباشد.
اندازۀ شرکت ) :(Sizeبرابر با لگاریتم طبيعی جمع داراییهای شرکت است.
یافتههای پژوهش
نتایج آمار توصیفی

یکی از کاربردهای عمدۀ آمار توصيفی که بهوسيلۀ آن میتوان اطالعات جماعآوری
شده را تنظيم ،طبقه بندی و خالصه نمود ،تسهين در فهم و حفظ نتایج حاصن از مشاهده هاا
است .به همين منظور آمارههای توصيفی مربوی باه متغيرهاای تحقياق در جادول شامارۀ 5
ارائه شدهاند .ميانگين  0/66و ميانه  0/6استقالل هيئت مدیره بيانگر استقالل بيش از نيمی از
نمونۀ مورد بررسی میباشد و میتواند نقش اعضای ويرموظف در نظاام راهباری و تجدیاد
ارائۀ گزارش مالی را نشان دهد .نزدیکی ميانه و ميانگين این متغير ،نشاندهندۀ توزیع نرماال
آن نيز میباشد.
جدول شمارۀ  .1آمار توصیفی پژوهش

متغيرها

ميانگين

ميانه

حداکثر

حدابن

انحرا

IND

0/66

0/60

5

0/00

0/50

LEV

0/66

0/62

5/72

0/55

0/52

OWN

0/20

0/20

5

0/07

0/55

ROA

0/03

0/03

0/42

-0/99

0/55

SIZE

2/37

2/77

3/03

4/96

0/64

AU_TYPE

0/54

0/00

5/00

0/00

0/49

CTRL

0/20

5/00

5/00

0/00

0/20

I AUDIT

0/53

0/00

5/00

0/00

0/42

RE

0/35

5/00

5/00

0/00

0/93

معيار

ميانگين اهرم مالی نشان میدهد که شرکتها  %66منابع ماورد نيااز خاود را از طریاق
بدهی تأمين میکنند ،انحرا

معيار  0/52آن نيز پراکندگی کم دادههاای ماورد بررسای را

نشان میدهد .بهطور متوسط  0/53شرکتهای مورد بررسی دارای حسابرس داخلی باوده و
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از طریق آنها اعمال کنترل ،نظارت و کاهش تجدید ارائه وجود دارد .ميانگين پایين و مياناه
صفر این متغير میتواند بر نتایج تحقيق و عدم وجود رابطۀ تاثيرگذار باشد .باهطاور متوساط
 0/54شرکتهای نمونه توسط سازمان حسابرسی ،حسابرسی شده و اکثر شرکتهاا توساط
سایر مؤسسهها ،بنابراین انتظار میرود ،صورتهای مورد بررسی ساازمان حسابرسای کمتار
مورد تجدید ارائه برار گيرد .با توجه باه آماار توصايفی 0/2 ،شارکتهاا دارای ساهامداران
بيش از  %20مالکيت سهام میباشد ،در حالی که ميانه ی

نشاندهندۀ آن است که بيش از

نيمی از دادهها دارای سهامداران با مالکيت بيش از  %20مایباشاد کاه مایتوانناد بار نحاوۀ
گزارشها در ی

دوره و تجدید ارائه آن در دورۀ بعد مؤثر باشد .حداکثر انادازۀ شارکت

 3/03و حدابن آن  4/96میباشد ،به عبارتی نموناه ،دارای انادازههاای متفااوت باوده ولای
نزدیکی ميانگين و ميانه آن نيز  2/37و  2/77بيانگر توزیع متقارن دادهها است.
برای بررسی وجود و جهت همبستگی خطی بين متغيرهاای تحقياق ،آزماون ضارایب
همبستگی انجام شده و نتایج آن در جدول شمارۀ  5ارائه شده است .در ایان بخاش نياز ،از
آن جا کاه همبساتگی باين متغيرهاای دو ارزشای و ساایر متغيرهاا ،ارزش اطالعااتی نادارد،
متغيرهای دو ارزشی ارائه نشدهاند.
جدول شمارۀ  .2جدول ضرایب همبستگی

متغيرها

IND

IND

5

LEV

-0/03
()0/06

OWN
ROA
SIZE

LEV

OWN

ROA

SIZE

5

-0/55

-0/06

()0/00

()0/55

0/06

-0/66

0/52

()0/56

()0/00

()0/00

0/05

0/05

-0/03

0/03

()0/69

()0/37

()0/04

()0/06

سطح معناداری در داخن پرانتز آورده شده است.

5
1
5
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نتایج ارائه شده در جدول شمارۀ  5نشاان مایدهاد کاه باين اساتقالل هيئات مادیره و
متغيرهای نسبت اهرم ( )-0/03و مالکيت عمده ( )-0/55به ترتيب همبساتگی معنااداری در
سطح  50%و  5%وجود دارد .ضریب همبستگی بين نسبت اهرم و باازدۀ دارایایهاا ()-0/66
است که در سطح  ،5%معنادار است .مالکيت عمده باا دو متغيار باازدۀ دارایایهاا ( )0/52و
انادازۀ شاارکت ( )-0/03باه ترتيااب در ساطح  5%و  2%همبسااتگی معنااداری دارد .ضااریب
همبستگی بين بازدۀ داراییها و اندازۀ شرکت ( )0/03نيز در سطح  50%معنادار میباشد.
نتایج برآورد الگوی پژوهش به روش اثرات ثابت ،آزمون لیمر و آزمون هاسمن

نتایج برآورد الگوی پژوهش با الگوی لوجيستي

اثرات ثابت و آزماونهاای ليمار و

هاسمن در جدول شمارۀ  9ارائه شده است .معناداری آمارۀ ليمر ( )99/72در سطح  5%نشان
میدهد که داده ها از نوع تابلویی هستند .حال باید به این موضوع پرداخته شود کاه الگاوی
اثرات ثابت بر الگوی اثرات توادفی نيز برتری دارد یا خير .بدین منظور از آزمون هاسامن
استفاده میشود .معناداری آمارۀ هاسمن ( )537/64در سطح  5%نشان مایدهاد کاه الگاوی
اثرات ثابت بر الگوی الگوی اثرات توادفی نيز برتری معنااداری دارد .بناابراین ،باه منظاور
آزمون فرضيههای پژوهش ،بر نتایج برآورد الگو با استفاده از اثرات ثابت تکيه میشود.
نتایج ارائه شده نشان میدهند که ضریب متغيرهای مالکيت عماده ( ،)-5/09اساتقالل
هيئت مدیره ( ،)-0/33وجود واحد حسابرسی داخلی ( ،)-5/45کنترل توسط مالکين دارای
سهام بيش از  20درصد ( ،)0/32ناوع حساابرس ( ،)-0/22انادازۀ شارکت ( )5/05و نسابت
اهرم ( ،)-0/47همگی در سطح  5%معنادارند .همچنين ،معناداری آماره نسبت راستنماایی
( )904/47بيانگر معناداری کلی الگوی پژوهش است .منفی و معناادار باودن ضاریب متغيار
مالکيت عمده ( )-5/09نشان می دهد که بين مالکيات عماده و تجدیاد ارائاۀ صاورتهاای
مالی رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد .این موضوع به معنای عدم رد فرضيۀ اول پاژوهش
است .مثبت و معنادار بودن ضاریب متغيار کنتارل توساط ماالکين دارای ساهام بايش از 20
درصد ( )0/32نشان میدهد که باين متغيار کنتارل توساط ماالکين دارای ساهام بايش از 20

مجله دانش حسابداری /سال هفتم /ش  /21تابستان 551/5831

درصد و تجدید ارائۀ صورتهای مالی ،رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .این موضوع به
معنای عدم رد فرضيۀ دوم پژوهش است.
جدول شمارۀ  .3نتایج برآورد الگوی پژوهش

متغير
عر

از مبدأ

ضریب متغير

آمارۀ Z

سطح معناداری

---

---

---

OWN

-5/09

-6/44

0/00

IND

-0/33

-2/35

0/00

IAudit

-5/45

-3/59

0/00

Control

0/32

6/35

0/00

Au_Type

-0/22

-7/94

0/00

SIZE

5/05

7/45

0/00

LEV

-0/47

-5/37

0/00

ROA

0/95

5/52

0/52

آمارۀ نسبت راستنمایی ( سطح معناداری)

)0/00( 904/47

آمارۀ ليمير (سطح معناداری)

)0/00( 99/72

آمارۀ هاسمن (سطح معناداری)

)0/00( 537/64

منفی و معنادار بودن ضریب متغير استقالل هيئت مدیره ( )-0/33نشان میدهد که بين
استقالل هيئت مدیره و تجدید ارائۀ صورتهای مالی رابطۀ منفای و معنااداری وجاود دارد.
این موضوع به معنای عدم رد فرضيۀ سوم پژوهش است .منفی و معنادار بودن ضریب متغيار
وجاود واحااد حسابرساای داخلاای ( )-5/45نشااان ماایدهااد شاارکتهااایی کااه دارای واحااد
حسابرسی داخلی میباشند نسبت به شرکتهای فاباد واحاد حسابرسای داخلای مایباشاند،
صورتهای مالی خود را کمتر تجدید ارائه میکنند .این موضوع به معنای عادم رد فرضايۀ
چهارم پژوهش است .منفای و معناادار باودن ضاریب متغيار ناوع حساابرس ( )-0/22نشاان
میدهد شرکتهایی که حسابرسی آنها توسط سازمان حسابرسی انجام مایشاود نسابت باه
شرکتهایی که حسابرسی آنهاا توساط مؤسساات عضاو جامعاۀ حساابداران رسامی ایاران
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حسابرسی میشوند ،صورتهای مالی خود را کمتر تجدید ارائه مایکنناد ایان موضاوع باه
معنای عدم رد فرضيۀ پنجم پژوهش است.
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

بر اساس فرضيۀ اول پژوهش ،پيشبينی شد که درصد سهام سهامدار عمده باا تجدیاد
ارائۀ صورتهای مالی ،رابطۀ منفی دارد .نتایج برآورد الگوی پژوهش که در جدول شمارۀ
 9آورده شده است نشان میدهد که ضریب متغير مالکيت عمده ،منفی و معنادار است .این
موضوع بيان میکند که هر چاه درصاد مالکيات عماده بيشاتر باشاد ،احتماال تجدیاد ارائاۀ
صورتهای مالی کاهش مییابد .این موضوع بيانگر تأثير مثبت مالکيات عماده بار کيفيات
گزارشگری مالی باشد .ژی ژونگ و همکااران ،)5055(56در پاژوهش خاود باه ایان نتيجاه
رسيدند که بين درصد بزرگترین سهامدار عمده باا تجدیاد ارائاۀ صاورتهاای ماالی رابطاۀ
منفی وجود دارد؛ بنابراین نتایج آزمون این فرضيه با نتایج پژوهش مذکور سازگار است.
بر اساس فرضيۀ دوم تحقيق ،پيشبينی شد شرکتهایی که تحت کنترل مالکين دارای
سهام بيش از  20درصد هستند نسبت به شرکتهایی که تحت کنتارل ماالکين دارای ساهام
بيش از  20درصد نيستند صورتهای مالی خود را بيشتر تجدید ارائه میکنند .نتایج برآورد
الگوی پژوهش مندرج در جدول شمارۀ  9نشان میدهد که ضریب متغيار کنتارل ،مثبات و
معنادار است .این موضوع بيان میکند ،در شرکتهایی که توسط مالکين دارای سهام بيش
از  20درصد کنترل میشوند احتمال تجدید ارائۀ گزارشهای مالی بيشتر از سایر شرکتهاا
است.
بر اساس فرضيۀ سوم تحقيق ،پيشبينی شد که نسبت اعضای وير موظف هيئت مادیره
که باال بودن آن نشانۀ کيفيت باالی راهبری شرکتی است -با تجدیاد ارائاۀ صاورتهاایمالی رابطۀ منفی دارد .نتایج برآورد الگاوی پاژوهش کاه در جادول شامارۀ  9آورده شاده
نشان میدهد که ضریب متغير استقالل هيئت مدیره ،منفی و معنادار است .این موضوع بياان
میکند ،در شرکتهایی که نسبت اعضای هيئت مدیره ويرموظف بيشتری دارناد ،راهباری
شرکتی بویتر بوده و کيفيت گزارشگری مالی باالتر است .به همين دلين ،در شرکتهاای
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مذکور احتمال تجدید ارائۀ صورتهای مالی ،کمتر از سایر شرکتها اسات و باا توجاه باه
نتایج به دست آمده از پژوهش ژی ژونگ و همکاران ( ،)5055افزایش نسبت اعضای ويار
موظف هيئت مدیره دارای تأثير منفی بر تجدید ارائۀ صورتهای مالی میباشد ،که با نتایج
پژوهش حاضر همخوانی دارد.
بر اساس فرضيۀ چهارم پژوهش ،پايشبينای شاد شارکتهاایی کاه واحاد حسابرسای
داخلی دارند نسبت به شرکتهایی که فابد واحد حسابرسای داخلای هساتند ،صاورتهاای
مالی خود را کمتر تجدید ارائه میکنند .نتایج بارآورد الگاوی پاژوهش منادرج در جادول
شمارۀ  9نشان میدهد که ضریب متغيار وجاود واحاد حسابرسای داخلای ،منفای و معناادار
است .این موضوع بيان میکند ،در شرکت هایی که واحد حسابرسی داخلی دارند ،راهبری
شرکتی بویتر بوده و موجب ارائۀ گزارشهای مالی با کيفيتتر میشود .این موضوع خود
موجب کاهش احتمال تجدید ارائۀ گزارشهای مالی میگردد.
بر اساس فرضيۀ پنجم پژوهش ،پيشبينی شد شرکتهایی که حسابرسای آنهاا توساط
سازمان حسابرسی انجام میشود ،نسبت به شرکتهایی که حسابرسی آنها توسط مؤسسات
عضو جامعۀ حسابداران رسمی ایران حسابرسی میشوند ،صورتهاای ماالی خاود را کمتار
تجدید ارائه میکنند .نتایج برآورد نتایج برآورد الگاوی پاژوهش (جادول شامارۀ  )9نشاان
میدهد که که ضریب متغير نوع حسابرس ،منفی و معنادار است .این موضوع بيان میکناد،
شرکتهاایی کاه حسابرسای گازارشهاای ماالی آن هاا توساط ساازمان حسابرسای انجاام
میشود ،دارای کيفيت بااالتری باوده و کمتار تجدیاد ارائاه مایشاوند .نيکبخات و رفيعای
( ، )5935در پژوهش خود به این نتيجه رسيدند که اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی با تجدیاد ارائاۀ
صورتهای مالی ،رابطۀ منفی دارد؛ به عبارت دیگر در شرکتهایی که توسط مؤسساات
بزرگ حسابرسی میشوند ،تجدید ارائۀ صورتهاای ماالی از ساایر شارکتهاا کمتار رخ
میدهد.
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نتیجهگیری و پیشنهادها

نتایج آزمون فرضيههای پژوهش نشان میدهد هر چه مؤلفههاای راهباری شارکتی در
ی

شرکت باویتار باشاند ،کيفيات گزارشاگری بااالتر مایرود و احتماال تجدیاد ارائاۀ

صورتهای مالی (که خود یکی از معيارهای پایين بودن کيفيت گزارشهاای ماالی اسات)
کاهش مییابد.
هر پژوهشی به طور آشکار یا نهان متأثر از عواملی میباشد .این عوامن بعضااً موجاب
کاهش دبت و کسب نتایج نادرست میشوند .در این تحقياق نياز محادودیتهاایی وجاود
داشته که احتماالً نتایج تحقيق را دستخوش تغييراتای کاردهاناد .در زیار باه تعادادی از ایان
محدودیتها اشاره میگردد:
 .5عدم تعدین صورتهای مالی به واسطه آثار تورم :اباالم منادرج در ماتن صاورتهاای
مالی باه واساطۀ آثاار تاورم تعادین نشاده اسات و از آنجاا کاه واحادهای تجااری در
زمانهای متفاوت تأسيس شدهاند و اباالم دارائایهاای خاود را در زماانهاای مختلاف
تحوين نمودهاند ،بنابراین کيفيت بابليت مقایسهای ابالم میتواند بر نتاایج پاژوهش اثار
گذارد و تعميم نتایج را با محدودیتهایی همراه سازد.
 .5نتایج پژوهش با توجه به دادههاای شارکتهاای پذیرفتاه شاده در باورس اوراق بهاادار
تهران و بدون تفکي

شرکتها بر اساس نوع فعاليت و صنعت مربوطه به دسات آماده

است و ممکن است در خووص هر ی

از صنایع به طور مجزا ،نتایج متفاوتی حاصان

شود.
 .9در ای اران در ارتبااای بااا تجدیااد ارائااۀ صااورتهااای مااالی و موضااوعات پيرامااون آن
پژوهش های محدودی انجام پذیرفتاه ،کاه ایان امار موجاب شاده تاا مناابع الزم جهات
تدوین مبانی نظری بسيار محدود باشد.
باا توجاه باه نتاایج پاژوهش ،بااه ساازمان حسابرسای ،ساازمان باورس اوراق بهااادار و
شرکتها توصيه میشود که به تقویت مؤلفههای راهبری شرکتی توجه ویژه داشاته باشاند،
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چرا که تقویت راهبری شرکتی موجب افزایش کيفيت گزارشگری مالی شاده و از رخاداد
.تقلب و سوء استفادههای مالی جلوگيری مینماید
،همچنين به محققان توصيه میشود در جهت تکمين مسايرهای آتای پاژوهش حاضار
:موارد ذین را مورد بررسی برار دهند
. تأثير نقش خووصی سازی حسابرسی در بازار سرمایه بر تجدید ارائۀ صورتهای مالی.5
ورشکستگی شرکت بر رابطاۀ باين مؤلفاههاای راهباری شارکتی و

 بررسی تأثير ریس.5

.احتمال تجدید ارائۀ گزارشهای مالی
. رابطۀ بين استمرار تجدید ارائۀ صورتهای مالی و مدت تودی حسابرس.9
.نقش مدیریت و حسابرس

 تأثير تجدید ارائۀ صورتهای مالی با تأکيد بر تفکي.4
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