مجله دانش حسابداری /سال هفتم /ش  /62پاییز  /5931ص  7تا 96

بررسی گزارشگری سود اصلی تجاری و ارتباط ارزشی آن در
شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
دکتر مهدی بهارمقدم





سيد رسول حسينی

چکيده
در این مقاله گزارشگری سود اصلی تجاری و ارتباط ارزشیی ن در خصیو
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا مورد بررسی قرارگرفته است.
به منظور نزمو ارتباط ارزشی نسبی و افزایشی از رگرسیو سطوح قیمت و سطوح
بازده که بر مبنای الگوی اولسو ( )5991قرار دارد ،استفاده شده اسیت .در همیین
راستا ،از بین شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهرا  ،تعداد  27شرکت
انتخاب شده و اطالعات ننها برای سال های بین  5837تا  5898مورد استفاده قیرار
گرفت .نتایج رگرسیو سطوح قیمت نشا داد که سود اصلی تجاری در مقایسه بیا
اقالم مستثنی شده از سود اصلی تجاری ،از ارتباط ارزشی افزایشی برخوردار است.
همچنین نتایج حاصل از رگرسیو سطوح بازده بیا کنندۀ این مطلب مییباشید کیه
سود اصلی تجاری در مقایسه با اقالم مستثنی شده از سود اصلی تجاری از ارتبیاط
ارزشی افزایشی برخوردار نیست .در خصو

ارتباط ارزشی نسبی نیز نتایج نزمو

ونگ ( )5939در رگرسیو سطوح قیمت نشا داد که سود اصلی تجاری در مقایسه
با سود پایه از ارتباط ارزشی نسبی بیشتری برخوردار نیست .در رگرسییو سیطوح
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بازده نتایج نزمو ونگ حاکی از این بوده است که سود اصلی تجاری در مقایسه با
سود پایه دارای ارتباط ارزشی نسبی بیشتری بوده است.

واژه های کليدی :سود پیشبینیشده ،سود اصلی تجاری ،اقیالم مسیتثنی شیده از سیود اصیلی
تجاری ،ارتباط ارزشی.

مقدمه

سود گزارششده یک واحد تجاری عبارت است از خالص نتایج مالی فعالیتهای آن
طی دورۀ مالی كه مطابق با اصول پذیرفتهشدۀ حسابداری محاسبه م یگ ردد .از ای ن رو ،از
دیدگاه تاریخی ،زمانی كه اصطالح «سود» 5مورداستفاده قرار میگیرد ،به سود محاسبهشده
بر مبنای اصول پذیرفته شدۀ حسابداری اشاره دارد (امباگو .)6007 ،6پژوهشه ای تجرب ی،
شواهدی قوی در ارتباط با محتوای اطالعاتی سود ارائه نم ودهان د .اول ین پ ژوهش در ای ن
زمینه توسط بال و براون )5321( 9صورت گرفت .بال و براون ( )5321كه رابط ب ین س ود
محاسبهشده ب ر مبن ای اص ول پذیرفت هش دۀ حس ابداری و تغیی رات قیم ت س هاا را بررس ی
نمودند ،نشان دادند كه سود ،دارای محتوای اطالعاتی بوده و بدین ترتیب ،قیم ت س هاا را
تحت تأثیر قرار میدهد .با توجه به این پ ژوهش ،پ ژوهشه ای متع دد دیگ ری رابط ب ین
قیمت سهاا و سود محاسبهشده بر مبن ای اص ول پذیرفت هش دۀ حس ابداری را م ورد بررس ی
قراردادند .در نتیجه ،یک تئوری در خصوص تأثیر اطالعاتی سود بر ارزش ش ركت هه ور
پیدا نمود (امباگو.)6007 ،
مسئل عمده در خصوص سودی كه بر مبن ای اص ول پذیرفت هش دۀ حس ابداری 4تعی ین
میگردد ،آن است كه این سود دربرگیرندۀ اقالا غیرتکراری است و ویژگیه ای س ود را
با ابهاا مواجه میسازد .دیچیو و تن

 )6001( 1ك اهش ویژگ یه ای اص لی س ود از قبی

پایداری و نوسان پذیری را برای یک دورۀ  40ساله مس تند نمودن د .مهران ی و حص ار زاده
( )5930نی ز ب ا اس تفاده از

ار وی نو ری دیچی و و تن

و اطالع ات ش ركته ای

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند كه در بلندمدت محت وای اطالع اتی و
پایداری سود تاریخی كاهشیافته است .نتایج پژوهش مشایخی و منتی ( )5936بهط وركلی
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نشان داد كه قابلیت پیشبینی سود در اثر نوسان پذیری سود كاهشیافت ه و در بلندم دت از
قدرت پیشبینیها كاسته میشود .حقیقت و معتمد ( )5930در پژوهش خود ب ه ای ن نتیج ه
رسیدند كه یک ارتباط منفی بین نوسان پذیری و قابلیت پیشبین ی س ود در كوت اهم دت و
بلندمدت وجود دارد و بنابراین در شرایط ك م نوس ان ،س ود س ال ج اری م یتوان د معی ار
مناسبی برای پیشبینی سودهای آتی باشد .ولی در شرایط پر نوسان ،سود جاری نم یتوان د
روندی یکنواخت داشته باشد تا به مدیران و سایر اس تفادهكنن دگان ص ورته ای م الی در
پیشبینی سودهای آتی كمک كند .از این رو ،وجود اجزای موقت سود موجب م یگ ردد
سود جاری حسابداری جایگزین ضعیفی برای سودهای مورد انتوار آتی باشد.
با توجه به كاستیهای رقم سود كه ب ر مبن ای اص ول پذیرفت هش دۀ حس ابداری تعی ین
میگردد ،دیچیو و تن

( )6001رشد سریع گزارشگری س ود پ یشبین یش ده 2را در ده

 5330در ایالت متحده بهعنوان تالشی در راستای تبیین اهمیت تمایز قائ شدن بین پایداری
و اجزای تکراری 7و غیرتکراری 1سود قلمداد نمودند .سود پیشبینیشده (معی ار ج ایگزین
سودآوری) عبارت است از سود محاسبهشده بر مبنای اصول حسابداری پ

از تع دی  ،از

بابت اقالمی كه به نور مدیران موقت بوده و یا معرف سودهای آتی نیستند (فردریکس ون و
میلر .)6004 ،در این راستا ،شركتها در تالش هستند تا از طریق تفکیک اقالا غیرتکراری
از اقالا تکراری برای اهداف جریانهای نقدی آتی و ارزش شركت ،معی ار بهب ود یافت های
از سود را ارائه نمایند.
برخالف سود خالص كه بر مبنای اصول پذیرفته شدۀ حسابداری تعیین میگردد ،رقم
سود پیشبینیشده توسط خود شركت تعریف میشود (الگ ی و م اركواردت .)6006 ،3در
حال حاضر ،شركتها آزادی عم قاب مالحوهای در محاسب سود پ یشبین یش ده دارن د،
زیرا هیچگونه رهنمود قانونی در خصوص اقالمی كه شركته امیتوانن د ب هط ور معق ولی
مستثنی نمایند وجود ندارد .نتیج این امر آن است كه تغییر زیادی در روشی كه شركته ا
سود پیشبینیشده را محاسبه نمودهاند ،وجود دارد و این مسئله حت ی در ش ركته ای ه م
صنعت نیز مشاهده میشود (فردریکسون 50و میلر.)6004 ،
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عل یرغ م ارائ ه اس تدالله ای متقاعدكنن دهای ك ه در خص وص گزارش گری س ود
پیشبینیشده وجود دارد ،وجود بینومی در گزارشگری این رقم موجب طرح این پرسش
توسط محقق ان گردی ده اس ت ك ه آی ا معی ار دیگ ری ب رای س ود وج ود دارد ك ه بتوان د
جایگزین سودی گردد كه بر مبنای اصول پذیرفتهشدۀ حسابداری محاسبه میگردد؟ مس لما
گزارشگری سودی كه طبق اصول پذیرفتهشدۀ حسابداری تهیه نمیشود تعری ف اس تاندارد
راهحلی برای این مسئله خواهد بود؛ اما تاكنون شواهد تجربی در خصوص ای ن موض وت ت ا
ان دازۀ زی ادی حاص

نش ده اس ت .ب دین ترتی ب ،كاس تی رق م س ود پ یشبین یش ده در

گزارشگری سود خالص منجر به تدوین مفهوا سود اص لی تج اری 55گردی د .س ود اص لی
تجاری ،بهطور مؤثری برخی از اقالا غیرتکراری را مستثنی م ینمای د .از آن جاك ه مط ابق
شواهد تجربی ،محتوای اطالع اتی و پای داری آن دس ته از س ودهایی ك ه ب ر مبن ای اص ول
پذیرفتهشدۀ حسابداری محاسبهشدهاند ،كاهشیافته است و با در نو ر گ رفتن ای ن موض وت
كه رقم سود اصلی تجاری میتواند جایگزینی برای سودی كه بر مبنای اصول پذیرفتهش ده
محاسبهشده است ،قرار گیرد .در ای ن پ ژوهش قص د داری م ت ا از دی دگاه تجرب ی ارتب اط
ارزشی اجزای سود را ك ه از تعری ف س ود اص لی تج اری ناش ی م یگ ردد ،در خص وص
شركتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار ده یم .بررس ی ای ن
موضوت به تدوین ار وبی برای گزارشگری سود اصلی تجاری كمک خواهد نمود.
مبانی نظری ،ادبيات و فرضيهها
سود اصلی تجاری

نخس تین تعری ف س ود اص لی تج اری در انگلس تان توس ط كمیت های از تحلی گ ران
سرمایهگذاری در سال 5339و در بیانی شمارۀ  5فعالیت سرمایهگذاری 56ارائه گردید .بیانی
شمارۀ  5فعالیت سرمایهگ ذاری بی ان م یكن د ك ه ع الوه ب ر رق م س ود ج امع ك ه توس ط
استاندارد گزارشگری مالی شمارۀ  ،9یعنی گزارشگری عملکرد مالی (كه اقالا غیرعادی را
دربرمی گیرد) ،الزامی گردیده است ،بیشتر سرمایهگذاران خواستار معی اری از س ود پای دار
شركت بهعنوان مبنایی برای پیشبینی ،مقایسهها و محاسب نسبت قیمت ب ه س ود م یباش ند.
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سرمایهگذاران همچنین نیازمند یک معیار واقعی از سود تاریخی میباشند كه بتواند بهعنوان
معیاری برای نتایج مبادله در یک سال معین باشد (ونتر.)6055 ،59
در اص  ،اصطالح سود اصلی تجاری در بیانی شمارۀ  5فعالیت سرمایهگذاری بهعنوان
سود ایجادشده توسط فعالیتهای تجاری یک بنگاه تعریف گردیده نه سودی كه بر اساس
سرمای پایه 54آن بهدستآمده است .سرمای پایه ی ک واح د تج اری ش الودهای اس ت ك ه
فعالیت تجاری بر مبنای آن صورت میگیرد .از ای نرو ،اق الا درآم دی 51در س ود اص لی
تجاری لحاظ شده است؛ این در حالی است كه سود حاص از اق الا س رمایهای 52از س ود
اصلی تجاری مستثنی میگردد (ونتر .)6055 ،در این مورد میتوان به سود حاص از فروش
ماشینآالت اشاره نمود كه بهعنوان سود اقالا سرمایهای در نور گرفت ه ش ده و در ص ورت
سود و زیان انعکاس مییابد .ساختار نوری سود اصلی تجاری در شک شماره  5ارائه ش ده
است:
شکل شماره  .1ساختار نظری سود اصلی تجاری

سود و زیان اقالا سرمایه

سود اصلی تجاری

ای
درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی

هزینههای عملیاتی

بهای تمااشده كاالی فروش رفته

فروش

سود ناخالص
سود عملیاتی

قواعد محاسبۀ سود اصلی تجاری

سود خالص

تعریف سود اصلی تجاری در بیانی شمارۀ  5فعالیتهای سرمایهگذاری شام قواعدی
میباشد كه بر مبنای آن اقالا در سود اصلی تجاری لحاظ شده یا از آن مستثنی م یگ ردد.
اقالا مستثنی شده از سود اصلی تجاری ،اقالمی میباشند ك ه ناش ی از ان دازهگی ری مج دد
اقالا سرمایهای بوده و برای یکبار اتفاق میافتد.
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مط ابق آخ رین تعری ف از س ود اص لی تج اری ،س ود اص لی تج اری ب ه س ود
پایه57به استثنای اندازهگیریهای مجدد قاب شناسایی 51اشاره میكند .از این رو ،این تعریف
بیان میكند كه تمامی اقالمی كه مج ددا ان دازهگی ری 53م یش وند از س ود اص لی تج اری
مستثنی م یگردن د .در ای ن ج ا ،ان دازهگی ری مج دد عب ارت اس ت از مبل د س ود و زی ان
شناساییشده (اعم از تحققیافته و تحققنیافته) در اثر تغییر در مبل د دفت ری ی ک دارای ی ی ا
بدهی كه بعد از شناسایی اولیه این قبی دارایی با بدهی به وقوت میپیون دد .ب ا وج ود ای ن،
برخی از اقالمی كه مجددا اندازهگیری میشوند در سود اصلی تج اری لح اظ م یگردن د؛
زیرا آنها به اقالا سرمایه در گردش ارتباط داشته و از ماهیت عملیاتی و معامالتی برخوردار
هستند .به عنوان مثال ،كاهش ارزش دفتری موج ودی م واد و ك اال در نتیج ه ب هك ارگیری
قاعده اق بهای تمااشده و خ الص ارزش ف روش در محاس ب س ود اص لی تج اری منو ور
میشود .اقالمی كه باید برحسب مبانی نو ری س ود اص لی تج اری و الزام ات گزارش گری
طبق استانداردهای حسابداری ایران مستثنی گ ردد ،ب ه ش رح زی ر م یباش د (اس تانداردهای
حسابداری ایران ،نشریه  520سازمان حسابرسی):
 .5كاهش ارزش داراییها به دلی

ان دازهگی ری مج دد در زم ان شناس ایی ك اهش ارزش

دارایی.
 .6سود و زیان كنار گذاری داراییها به دلی

ان دازهگی ری مج دد در زم ان كن ار گ ذاری

داراییها.
 .9سود و زیان عملیات متوقفشده به دلی اندازهگیری مجدد در زمان توقف عملیات.
 .4سود و زیان معامالت ارزی به دلی اندازهگیری مجدد نرخ ارز.
 .1سود و زیان معامالت فروش و اجاره مجدد به دلی اندازهگیری مجدد ناشی از ف روش و
اجارۀ مجدد.
 .2اقالا استثنایی به دلی اثر موقت آنها.
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ارتباط ارزشی سود حسابداری

ارتباط ارزشی 60اطالعات حس ابداری در درج اول ب ا نق ش حس ابداری در ارزی ابی
س هاا در ارتب اط اس ت (ب ار  65و همک اران .)6005 ،معی ار م ورد نو ر در بس یاری از
پژوهشهای ارتباط ارزشی ،سود یا برخی از اجزای سود میباشد .در بخش قاب ت وجهی از
ادبیات حسابداری ،شواهدی ارائه گردیده اس ت ك ه س ود محاس به ش ده ب ر مبن ای اص ول
پذیرفته شدۀ حسابداری از ارتباط ارزشی برخوردار میباشد (بارتون و همکاران.)6050 ،
با توجه به اهمیت سود ،تحقیقات حسابداری ،شواهدی را ارائه نموده است ك ه نش ان
میدهد آگاهیدهندگی سود بهعنوان رقم پیشبینی كنندۀ س ود در بلندم دت ك اهشیافت ه
است (دیچیو و تن

 .)6001 ،بسیاری از افراد معتق د هس تند ك ه ك اهش آگ اهیدهن دگی

س ودی ك ه ب ر مبن ای اص ول پذیرفت هش دۀ حس ابداری گردی ده اس ت ،در نتیج دی دگاه
ترازنامهای تدوینكنندگان استاندارد و افزایش در شناسایی تعدیالت ارزش جاری در س ود
م یباش د (اولس ون6002 ،؛ دیچی و و تن

 .)6001 ،ك الینز 69و همک اران ( )5337ك اهش

قاب مالحوهای در ارتباط ارزشی س ودی را ك ه ب ر مبن ای اص ول پذیرفت هش دۀ حس ابداری
محاسبه گردیده است ،برای یک دورۀ  45ساله بررسی نمودند .آنه ا اس تدالل نمودن د ك ه
این كاهش تا حدی به دلی افزایش اقالا غیرتک راری ب وده اس ت .دونلس ون 64و همک اران
( )6055نیز دیدگاهی مشابه با این موضوت داشتهاند.
دیدگاه ترازنامهای تدوینكنندگان استاندارد ،موجب ك اهش پای داری س ود گردی ده
است ،زیرا نیازمند افزایش استفاده از ارزش منصفانه میباشد كه هم ین ام ر موج ب لح اظ
نمودن شوکهای موقت در سود میش ود (رام اک ریش نان و توم اس5331 ،61؛ اس کیرر و
وینسنت .)6009 ،62از آنجا كه این اقالا به صورت تصادفی در طی زمان توزیع م یگ ردد،
موجب ایجاد مشکالتی برای سرمایهگذاران خواهد شد .عالوه بر این ،دونلسون و همکاران
( )6055ب ه اف زایش اق الا غیرتک راری ك ه م یتوان د درنتیج تغیی رات اقتص ادی از قبی
جهانیسازی به وقوت بریوندد ،اشاره نمودند .این اقالا غیرتکراری زمانی كه با دیگر اجزای
پایدار سود در صورتهای مالی تركیب میشوند ،موجب میگردد كه س ودمندی س ود در
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راستای پیشبینی عملکرد آتی كاهش یابد .افزایش پایداری سود میتواند منجر به ق ویت ر
شدن رابط بین سود جاری و ارزش شركت گردد .بی ات و همک اران ( )5934در پ ژوهش
خود رابط پایداری سود و ارتباط ارزشی را موردبررسی قراردادن د و ب ه ای ن نتیج ه دس ت
یافتند كه با افزایش تکرارپ ذیری س ود حس ابداری ،ارتب اط ارزش ی اطالع ات حس ابداری
افزایش مییابد و به طور كلی ناپایداری سود ،سبب كاهش ارتباط ارزشی سود خواهد شد،
زیرا سهامداران نمیتوانند بر سود اتکا نمایند.
پژوهشهای پيشين و فرضيههای تحقيق
فرضيۀ اول :ضریب زاویۀ رگرسيون سود

این فرضیه به حساسیت ضریب زاویه دو جزء سود ،یعنی سود اص لی تج اری و اق الا
مستثنی شده از سود اصلی تجاری ،در رگرسیون قیمت (بازده) سهاا ب ر روی ای ن دو ج زء
مربوط میشود .در پژوهشهای اخیر ب ین دو ج زء س ود یعن ی س ودهای دائم ی ی ا پای ه و
سودهای موقت (غیرتکراری) تمایز قائ شدهان د ( مب رز 67و همک اران .)6007 ،س ودهای
پایه به فعالیتهای مستمر واحد تجاری مربوط میشود كه انتوار میرود در سالهای آتی ب ه
وقوت بریوندد و از این رو در پیشبینی سودهای آتی آگاهیدهن ده خواه د ب ود ( مب رز و
همکاران .)6007 ،اصطالح سودهای موقت ب ه آن دس ته از روی دادهایی ك ه تنه ا ی کب ار
وقوت میپیوندد ،مربوط میشود و انتوار نمیرود ك ه تک رار ش وند و دیگ ر ای نك ه ب رای
اهداف پیشبینی سودهای آتی آگاهیدهنده نخواهند بود ( مبرز و همکاران.)6007 ،
محققان مختلفی شواهدی سازگار با ای ن ادع ا ك ه اق الا پای دار دارای ض ریب زاوی ه
بزرگتری از اقالا غیرتکراری دارند ،ف راهم نم ودهان د .ك الینز و همک اران ( )5337نش ان
دادند كه ضریب زاویه سود در رگرسیون قیمت سهاا بر روی سود و ارزش دفتری حق وق
صاحبان سهاا در مورد شركتهایی كه در آنها اقالمی كه تنها یکبارب ه وق وت م یپیون دد
وجود ندارد ،در مقایسه با شركتهایی كه این اق الا در آنه ا وج ود دارد ،تقریب ا دو براب ر
است .ن

 61و همکاران ( )5332ش واهدی را ارائ ه نمودن د ك ه بی ان م ینم ود س ودهای

موقت تأثیر نهایی كمت ری ب ر ب ازدهه ای غیرع ادی در مقایس ه ب ا س ودهای دائم ی دارن د.
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ایستون 63و همکاران ( )6000نشان دادند كه ضریب سود برای شركته ایی ك ه اقالم ی را
یک باربه وقوت میپیوندد گزارش میكنند ،به طور قاب مالحوهای كمتر از برآورد ض ریب
سود برای شركتهایی میباشد ك ه ای ن اق الا را گ زارش نم یكنن د .در پژوهش ی ،ل ین و
والکر )6000( 90و لین ( )6002شواهدی فراهم نمودند كه نشان میداد س ود اص لی تج اری
در مقایسه با سود پایه در انگلستان از ارتباط ارزشی بیش تری برخ وردار اس ت .ب ا توج ه ب ه
نتایج پژوهشهای فوق میتوان فرضی اول را به صورت زیر بیان نمود:
فرضی اول :اقالا مستثنی شده از سود اص لی تج اری در مقایس ه ب ا س ود اص لی تج اری از
ارتباط ارزشی پایینتری برخوردار میباشد.
فرضی شمارۀ  5اساسا آزمونی از ارتباط ارزشی افزایشی میباش د ،زی را س ؤال م رتبط
این است كه آیا محتوای اطالعاتی سود اصلی تجاری و اقالا مس تثنی ش ده از س ود اص لی
تجاری بهطورقاب مالحوهای از یکدیگر متفاوت میباشد تا افش ای جداگان ه اق الا مس تثنی
شده از سود اصلی تجاری را در صورتهای مالی توجیه نماید؟
فرضيۀ دوم :ارتباط ارزشی نسبی

در این بخش ،این سؤال مطرح میگردد كه كداایک از ارقاا سود (سود پایه یا س ود
اصلی تجاری) محتوای اطالعاتی بیشتری را برای سرمایهگذاران فراهم م یكن د .از ای نرو،
در این حالت ،سؤال پ ژوهش طب ق اس تدالل بی دل 95و همک اران ( )5331ب ه ج ای ارتب اط
ارزشی افزایشی ،حالت نسبی دارد.
پژوهشهای اخیر نشان می دهد كه محتوای اطالعاتی سود ب ا اف زایش پای داری س ود
افزایش مییابد .به عن وان مث ال ،برادش او و اس لوان )6006( 96ش واهدی را ارائ ه نمودندك ه
نشان میداد معیارهای مختلف سود در مقایسه با سودی ك ه ب ر مبن ای اص ول پذیرفت هش دۀ
حس ابداری محاس به م یگ ردد از ارتب اط ارزش ی بیش تری برخ وردار اس ت .ب راون و
سیواكومار )6009( 99یافتههای مشابه ای ب ا ای ن پ ژوهش را گ زارش نمودن د .باتا اری ا 94و
همکاران ( )6009نیز در پژوهش خود ب ه ای ن نتیج ه رس یدند ك ه س ود پ یشبین یش ده در
مقایسه با سودی كه بر مبنای اص ول پذیرفت هش دۀ حس ابداری محاس به م یش ود از آگ اهی
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دهندگی و پایداری بیشتری برخوردار است .یافتهه ای حاص از ای ن پ ژوهشه ا ،ممک ن
است بیانكنندۀ آن باشد كه سود اصلی تجاری باید در مقایسه با سود پایه از ارتباط ارزشی
بیشتری برخوردار باشد .با وجود این ،این پژوهشهای ب ر آن دس ته از معیاره ای س ود ك ه
بهصورت داوطلبانه افشا ش ده ی ا توس ط تحلی گ ران از روی ص ورته ای م الی ش ركت
محاسبهشده است ،تمركز نمودهاند.
ب ارتون و همک اران ( )6050ارتب اط ارزش ی هش ت معی ار خالص ه عملک رد را در 42
كشور مورد ارزیابی قراردادند .نتایج پژوهش آنها حاكی از این بود كه معیارهایی كه اق الا
بسیار موقت را مستثنی میكنن د در مقایس ه ب ا س ایر معیاره ای خالص ه عملک رد از ارتب اط
ارزشی بیشتری برخوردار می باشد .بر مبنای ش واهد ارائ هش ده توس ط ب ارتون و همک اران
( ،)6050ممکن است سود پایه و سود اصلی تج اری ،ارتب اط ارزش ی مش ابهی را م نعک
نمایند .بر مبنای بحث فوق ،فرضی دوا را میتوان بهصورت زیر بیان نمود:
فرضی دوا :سود اصلی تجاری در مقایسه با سود پایه از ارتب اط ارزش ی بیش تری برخ وردار
است.
روش پژوهش
جامعه و نمونۀ آماری

در این پژوهش ،جامع آماری معادل ك شركته ای پذیرفت هش ده در ب ورس اوراق
بهادار تهران بوده است .نمون آماری نیز با استفاده از روش حذفی سیستماتیک و ب ا اعم ال
شرایط زیر حاص گردید:
 .5پایان سال مالی شركتها مقارن با پایان سال تقویمی باشد .علت ای ن ام ر خنث ی ك ردن
تأثیر رخههای تجاری مؤثر بر عملکرد و وضعیت مالی شركتهامیباشد.
 .6شركتهای موردنور جزو بانکها ،شركتهای بیمه و سرمایهگذاری مالی نباشند .دلی
این موضوت ،ماهیت متفاوت عملیات این شركتها میباشد.
 .9دادههای موردنیاز در تحلی ها توسط شركتها ارائهشده باشند.
 .4شركتها قب از سال  5916در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفتهشده باشند.
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 .1شركتها نباید در فاصله سالهای  5916تا  ،5939تغییر سال مالی داده باشند.
 .2معامالت شركتها در طول دورۀ پژوهش ،یعنی فاصل سالهای  5916تا  ،5939نبای د
در بورس اوراق بهادار تهران د ار وقف بیش از سه ماه شده باشد.
با توجه به شرایط فوق ،از بین شركته ای پذیرفت هش ده ب ورس اوراق به ادار ته ران
تعداد  76شركت انتخ ای گردی د و اطالع ات آنه ا ب رای س اله ای  5916ت ا  5939م ورد
استفاده قرار گرفت.
الگوی رگرسيون سطوح قيمت و سطوح بازده

در مطالعات ارتباط ارزشی دو الگوی رگرسیونی كه بهص ورت مت داول مورداس تفاده
قرار میگیرد عبارت است از الگوی س طوح قیم ت و الگ وی س طوح ب ازده .اگر ه بنی ان
نوری این دو الگوی مشابه است ،اما نتایج حاص از این دو الگوی رگرسیون گاهی اوقات
ممکن است متفاوت از یکدیگر باشد .این مس ئله در الگ وی س طوح قیم ت غالب ا ب ه دلی
اثرات مقیاس 91و در الگوی سطوح بازده به دلی ت أخیر در شناس ایی حس ابداری 92و س ود
موق ت 97مط رح م یگ ردد .اث رات مقی اس ب ر ی ک رابط س اختگی و جعل ی در الگ وی
رگرسیون سطوح قیمت كه میتوانددرنتیجه عدا كنترل مقیاس متغیرها ایجاد گردد ،اش اره
دارد .به عبارتی سادهتر ،شركتهای بزرگ (كو ک) دارای متغیرهای ب زرگ (كو ک)
بوده و از این رو الزا است تا تفاوت اندازه بین شركتها بهاندازه ك افی كنت رل گ ردد .در
الگوی سطوح بازده ،بازدههای دورۀ جاری بر روی سودهای دورۀ مشابه برازش میگ ردد.
با وج ود ای ن ،روی دادهای ارتب اط ارزش ی مش اهدهش ده توس ط ب ازار و م نعک ش ده در
بازدههای جاری ممکن است به دلی اصول حسابداری از قبی احتیاط 91و قابلیت اتک ا 93در
سود دوره مشابه منعک

نشده باش د .ای ن مس ئله ب ه ت أخیر در شناس ایی حس ابداری اش اره

مینماید .عالوه بر این ،سودهای دورۀ جاری شام اجزای موقت از قبی اقالا غیرع ادی و
اقالا غیرمترقبه میباشد .اجزای موقت سود انتوار نم یرود ك ه دائم ی باش د و بن ابراین در
مقایسه با اجزای دائمی سود رابط ضعیفتری با بازدهها خواهد داشت .این مسئله به موق ت
بودن سود اشاره دارد .در راستای كاهش این مسائ روشهایی توسط پژوهش گران مط رح
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گردیده است .با وجود این ،هیچیک از این روشها به ح كام این مسائ منج ر نش ده و
نیز پاسخ به این سؤال كه كداا الگوی نسبت به دیگری برتری دارد بیپاسخ باقیمانده است
(كوجا اوتا.)6009 ،40
روش انجام آزمون فرضيهها

از پژوهش اولس ون ( )5331اغل ب ب هعن وان مبن ای نو ری بس یاری از پ ژوهشه ا در
خصوص ارتباط ارزشی اطالعات حسابداری اس تفاده م یش ود .ای ن پ ژوهشه ا ب ر مبن ای
تغییرات رگرسیون خطی سطوح قیمت 45زیر قرار دارند:
Pr ice t  0  1BVE t  2EARNt   t

()5
در الگوی فوق،

  Pr ice tقیمت بازار سهاا شركت در زمان ،46 t

  BVE tارزش دفتری حقوق صاحبان سهاا در زمان  ،49 tو

  EARN tسود شركت در زمان  tاست.

در این پژوهش  ،به پیروی از شواهد ارئه شده توسط بار و كلی نچ ( )6003از تع داد
سهاا بهعنوان تعدی كنندۀ رگرسیون سطوح قیمت استفاده شده است .در ار وی ارتباط
ارزشی ،یک رقم حس اب داری در ص ورتی از ارتب اط ارزش ی برخ وردار اس ت ك ه ض ریب
رگرسیون آن ازلحاظ آماری متفاوت از صفر باشد و این در حالی است ك ه ض ریب تعی ین
رگرسیون معیارهای ارتباط ارزشی مجموعه اقالا حسابداری در معادله لحاظ گردیده باشد.
فرضيۀ اول :ضریب زاویۀ رگرسيون سود

در فرضی اول بیان گردید كه اقالا مستثنی شده از س ود اص لی تج اری در مقایس ه ب ا
سود اصلی تجاری از پایداری پایینی برخوردار میباشد .در راستای فراهم نمودن شواهد در
خصوص این فرضیه ،الگوی شمارۀ  5بهصورت زیر تعدی میگردد:
()6

Pr ice t  0  1BVE t  2HEARNt  3 HEXCLt   t

در رابط فوق،
  Pr icetقیمت بازار سهاا شركت در زمان ، t
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  BVEtارزش دفتری حقوق صاحبان سهاا در زمان ، t
  HEARN tسود اصلی تجاری قاب انتسای به سهامداران عادی 44در زمان  ، tو
  HEXCLtاقالا مستثنی شده از سود اصلی تجاری قاب انتسای به سهامداران عادی 41در زمان  tاست.

سود اصلی تجاری عبارت است از تفاوت بین س ود پای ه قاب

انتس ای ب ه س هامداران

عادی و اقالا مستثنی شده از سود اصلی تجاری قاب انتسای ب ه س هامداران ع ادی .تم امی
متغیرهای مستق در الگوی شمارۀ  6از طریق تعداد س هاا ع ادی منتشرش ده در پای ان س ال
همگن میگردد .در صورتیكه   2  3باش د ،ش واهدی در خص وص اینک ه س ود اص لی
تجاری در مقایسه با اقالا مس تثنی ش ده از س ود اص لی تج اری از ارتب اط ارزش ی بیش تری
برخوردار میباشد ،فراهم میگ ردد .ایس تون ( )5333همچن ین اس تدالل نم ود ك ه الگ وی
اولسون ( )5331منطقی را برای رگرسیون بازدۀ زیر ارائه میكند:

RETt  0  1EARNt  B2EARNt   t

()9
در رابط فوق،
  RETtبازدۀ سهاا در زمان ، t
  EARN tتغییر سود در زمان  ، tو
  EARNtسود شركت در زمان  tاست.

در این پژوهش ،با استفاده از الگوی بازده نیز استداللهای مطرح ش ده م ورد بررس ی
قرار میگیرد .برای همین منوور ،الگوی شمارۀ  9بهصورت زیر تعدی شده است:
()4

RETt   0  1HEARN t  B2 HEARN t  3 HEXCLt   4 HEXCLt   t

در رابط فوق،
  RETtبازدۀ سهاا در زمان ، t
  HEARN tسود اصلی تجاری متعلق به سهامداران عادی در زمان ، t
  HEARN tتغییرات ساالنه سود اصلی تجاری متعلق به سهامداران عادی در زمان ، t
  HEXCLtاقالا مستثنی شده از سود اصلی تجاری متعلق به سهامداران عادی در زمان  ، tو
  HEXCLtتغییرات ساالنه اقالا مستثنی شده از سود اصلی تجاری متعلق به سهامداران عادی در زمان

 tاست.
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تمامی متغیرهای مستق با اس تفاده از تع داد س هاا ع ادی منتشرش ده در پای ان س ال و
سر

از طریق قیمت سهاا در ابتدای دوره بازده همگن می گردند .در الگوی حاضر م ورد

آزم ون م یگ ردد ك ه آی ا  1متف اوت از   3و   2متف اوت از   4م یباش د؟ تغیی رات
(HEXCL) HEXCL

ه م اق الا مس تثنی ش ده از دورۀ ج اری و ه م اق الا مس تثنی ش ده

برگشت دادهشده دورۀ قب را شام می گردد .به دلی ماهیت پیچیده این متغیر ،پ یشبین ی
خاصی در نور گرفته نمیشود.
فرضيۀ دوم :ارتباط ارزشی نسبی

در فرضی دوا بیان گردید كه كداایک از ارقاا سود (سود پایه یا سود اصلی تجاری)
دارای ارتباط ارزشی نسبی بیشتری میباشد .به منوور ارائه شواهد در خصوص این فرض یه،
قدرت تبیین الگوهایی محاسبه میگردد كه در الگوهای ( )5و ( )9سود پایه بهعن وان متغی ر
مستق مورد نور و در الگوهای ( )6و ( )4سود اصلی تجاری ب هعن وان متغی ر مس تق م ورد
نور میباشد .الگویی كه مقدار ضریب تعیین تعدی ش ده بیش تری را داش ته باش د ،محت وای
اطالعاتی نسبی بیشتری خواهد داشت.
با وجود این ،مقایسه مقادیر ضریب تعیین شواهد قاب اتک ای آم اری را در خص وص
اینكه كداا معیار عملکرد دارای محت وای اطالع اتی بیش تری اس ت ،ف راهم نم یكن د .ب ه
منوور ایجاد تمایز اساسی ب ین دو الگ و ،در ای ن پ ژوهش از آم ارۀ  zون

 )5313( 42ك ه

توسط دیچو ( ،)5334براون و س یواكومار ( )6009و ب ار  ،ك راا و نلس ون- )6005( 47ب ه
منوور تعیین اینکه كداا الگو قدرت تبیین بیشتری دارد ،مورد اس تفاده ق رار گرف ت -به ره
گرفته خواهد شد.
یافتههای پژوهش
آمارههای توصيفی

جدول شمارۀ  5آمارههای توصیفی متغیرهای مورداستفاده در تجزیه و تحلی را نش ان
میدهد .میانگین و میان قیمت سهاا به ترتیب برابر با  1797ریال و  4621ریال میباشد .این
در حالی است كه میانگین و میان ارزش دفتری حقوق صاحبان سهاا به ترتیب  6452ری ال
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و  6011ریال نشان دادهشده است .این نتایج نشاندهندۀ آن اس ت ك ه ارزش ب ازار ش ركت
بیشتر از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهاا میباشد .از سوی دیگر ،میانگین و میان سود هر
سهم به ترتیب  311ریال و  771ریال و میانگین و میان سود اصلی تجاری ه ر س هم نی ز ب ه
ترتیب  361ریال و  746ریال بوده است .در نهایت ،می انگین و میان اق الا مس تنثی ش ده از
سود اصلی تجاری هر سهم نیز به ترتیب  17ریال و  6/67ریال محاسبه گردیده است.
جدول شمارۀ  .1آمارههای توصيفی

متغیرها

میانگین

میانه

انحراف استاندارد

حداق

حداكثر

Price

1797

4621

4457

311

60750

BVE

6452

6011

5632

212

55539

EARN

311

771

162

-15

2276

HEARN

361

746

390

-1723

2436

HEXCL

17

6/67

471

-131

3263

جدول شمارۀ  .2ضریب همبستگی اسپيرمن

متغیر
Price
BVE

BVE

EPS

HEARN

HEXCL

Price
5

0/4

0/17

0/16

-0/09

0/000

0/000

0/000

0/000

0/916

5

0/22

0/13

-0/001

0/000

0/000

0/191

5

0/12

0/011

0/000

0/000

5

-0/42

EARN
HEARN

0/000
HEXCL

5
0/000

سطح معناداری در زیر ضریب آورده شده است.
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ج دول ش مارۀ  6ض ریب همبس تگی اس ریرمن را ب رای متغیره ای مورداس تفاده در
رگرس یون س طوح قیم ت نش ان م یده د .در ج دول م ذكور ،ب هغی راز رابط ب ین  BVو
 ،HEXCLرابط ب ین  EPSو  HEXCLو رابط ب ین  Priceو  HEXCLك ه معن ادار
نیست ،بین متغیرهای پژوهش در سطح معناداری  %5ارتباط وجود دارد.
نتایج آزمون فرضيهها

در این پژوهش برای آزمون فرضیهه ا از اطالع ات ش ركته ای عض و ب ورس اوراق
بهادار تهران طی ساله ای  5916ت ا  5939اس تفادهش ده اس ت .ض رایب متغیره ای الگ وی
شمارۀ  5در جدول شمارۀ  9آورده شده است .در ارتباط با الگوی شمارۀ  5تمامی ض رایب
در سطح  %5معنادار بوده و ضریب تعیین تعدی شده نیز برابر با  0/9173میباش د .همچن ین،
مقدار آمارۀ  Fمعادل  63/111میباش د ك ه بی انكنن دۀ معن اداری كل ی الگ وی رگرس یون
میباشد.
جدول شمارۀ  .3نتایج برآورد الگوی شمارۀ 1

Pr ice t  0  1BVE t  2EARNt   t
متغیر

ضریب متغیر

خطای استاندارد

آمارۀ t

سطح معناداری

مقدار ثابت

6537/042

900/1251

7/9031

0/000

EARN

6/7502

0/6612

56/0564

0/000

BVE

0/9131

0/5435

6/4551

0/0525

ضریب تعیین

0/9709

ضریب تعیین تعدی شده

0/9173

آمارۀ F

63/111

سطح معناداری F

0/000

آزمون فرضيۀ اول  -رگرسيون سطوح قيمت

به منوور آزمون فرضی اول ،ضرایب الگوی شمارۀ  6در جدول ش مارۀ  4آورده ش ده
است .نتایج جدول شمارۀ  4بیان میكند كه ضریب سود اصلی تجاری در الگوی ش مارۀ 4
معادل  6/7592به می زان كم ی ب االتر از ض ریب س ود پای ه در الگ وی ش مارۀ )6/7502( 5
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میباشد  .زمانی كه سود پایه به دو بخش سود اصلی تج اری و اق الا مس تثنی ش ده از س ود
تجاری (در الگوی شمارۀ  )4تفکی ک م یگ ردد ،س ود اص لی تج اری رابط معن اداری را
باقیمت سهاا نشان میدهد.
جدول شمارۀ  .4نتایج برآورد الگوی شمارۀ 2

Pr ice t  0  1BVE t  2HEARNt  3 HEXCLt   t
متغیر

ضریب متغیر

خطای استاندارد

آمارۀ t

سطح معناداری

مقدار ثابت

6416/510

979/0311

2/2163

0/000

HEARN

6/7592

0/6517

56/1777

0/000

HEXCL

6/0912

0/9779

1/9316

0/000

0/6423

0/5493

5/7529

0/0122

BVE
ضریب تعیین

0/9209

ضریب تعیین تعدی شده

0/9174

آمارۀ F
سطح معناداری F

567/0711
0/000

در فرضی اول بیان گردید كه اقالا مستثنی شده از س ود اص لی تج اری در مقایس ه ب ا
سود اصلی تجاری از پایداری پایینی برخوردار می باشد .درصورتیكه در الگوی ش مارۀ 6
 2  3باشد ،شواهدی سازگار با این استدالل كه سود اصلی تجاری در مقایسه ب ا اق الا
مستثنی شده از سود اصلی تجاری پایدارتر م یباش ند ،ف راهم م یگ ردد .هم انط ور ك ه از
الگوی شمارۀ  4مشهود است ،ضریب سود اص لی تج اری ( )6/7592ب زرگت ر از ض ریب
اقالا مستثنی ش ده از س ود اص لی تج اری ( )6/0912م یباش د .ام ا ب ه منو ور بررس ی ای ن
موضوت كه آیا ضریب سود اصلی تجاری ازلحاظ آماری بزرگتراز ضریب اق الا مس تثنی
شده از سود اصلی تجاری است ،از آزمون والد اس تفاده م یگ ردد .نت ایج آزم ون وال د در
جدول شماره  1آورده شده است.
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جدول شمارۀ  .1نتایج آزمون والد

مقدار آماره

درج آزادی

سطح معناداری

آمارۀ آزمون
آمارۀ t

6/0153

277

0/0977

آمارۀ F

4/9945

()5/277

0/0977

آمارۀ مربع كای

4/9945

5

0/0974

نتایج آزمون والد ك ه در الگ وی ش مارۀ  1م نعک ش ده اس ت در خص وص براب ری
ضریب سود اصلی تجاری با ضریب اقالا مستنثی ش ده از س ود اص لی تج اری ب ه ص ورت
دوطرفه میباشد .به منوور آزمون یکطرفه بزرگ بودن ضریب سود اصلی تج اری نس بت
به ضریب اقالا مستثنی شده از سود اصلی تج اری ،مق دار احتم ال  0/0997حاص ش ده از
جدول شمارۀ  1را بر  6تقسیم میكنیم و عدد حاص برابر  0/05211میگ ردد ك ه نش ان از
تفاوت آماری بین دو ضریب فوق میباشد .نتایج حاص از آزمونه ای آم اری انج ااش ده
این فرضیه را كه ضرایب سود اصلی تجاری و اقالا مستنی ش ده از س ود اص لی تج اری ب ا
یکدیگر برابر است ،رد میكند .این مطلب بیان میكند كه سود اصلی تجاری در مقایسه ب ا
اقالا مستنی شده از سود اصلی تج اری ،پای داری بیش تری داش ته و افش ای جداگان ه اق الا
مستنی شده از سود اصلی تجاری ،اطالعاتی را فراهم مینماید ك ه ب رای اه داف ارزش یابی
سودمند میباشد.
آزمون فرضيۀ اول  -رگرسيون بازده

در این بخش به آزمون فرضی اول با استفاده از رگرسیون بازده میپردازیم .ب ه منو ور
آزمون فرضی اول ،ابتدا الگوی ش مارۀ  9را ب رآورد م یكن یم .ض رایب ب رآوردی الگ وی
شمارۀ  9در جدول شمارۀ  2آورده شده است .در مرحل بعد ،الگ وی ش مارۀ  4ك ه در آن
سود پایه به دو بخش سود اصلی تجاری و اقالا مستثنی شده از سود اص لی تج اری تقس یم
میشود ،باید برآورد گردد .برآورد ضرایب الگ وی ش مارۀ  4ب هص ورت ج دول ش مارۀ 7
بوده است.
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همانطور كه در جدول شمارۀ  2و  7مشاهده میگردد ،نتایج نشان میده د ك ه س ود
پایه و سود اصلی تجاری هر دو زمانی كه بازدهها بر روی سود هر سهم و تغییرات هر سهم
و سود اصلی تجاری و تغییرات سود اص لی تج اری ب رازش م یگ ردد ،از ارتب اط ارزش ی
برخوردار میباشند .در الگوی شمارۀ  ،4ض ریب س ود اص لی تج اری ( )5/4796و ض ریب
تغییر سود اصلی تجاری ( )0/7679در مقایسه با ضریب سود پایه ( )0/7566و ضریب تغیی ر
سود پایه ( )0/7691در الگوی شمارۀ  9بزرگترمیباشد.
جدول شمارۀ  .2نتایج برآورد الگوی شمارۀ 3

RETt  0  1EARNt  B2EARNt   t
متغیر

ضریب متغیر

خطای استاندارد

آمارۀ t

سطح معناداری

مقدار ثابت

0/5116

0/0306

6/0179

0/0976

EARN

0/7566

0/5254

4/4592

0/000

EARN

0/7691

0/5333

9/2604

0/0009

ضریب تعیین

0/5072

ضریب تعیین تعدی شده

0/5019

آمارۀ F

41/3913

سطح معناداری F

0/000

مطابق الگوی ( ،)4زمانی كه سود پایه به سود اص لی تج اری و اق الا مس تثنی ش ده از
سود اصلی تجاری تفکیک میگردد ،سود اصلی تجاری و تغییر سود اصلی تجاری ،رابط
معناداری با بازده دارد .در جدول شمارۀ  ،7ضریب اقالا مستثنی شده از سود اصلی تج اری
مثبت بوده و ازلحاظ آماری معنادار میباشد .ضریب تغییر اقالا مستثنی شده از س ود اص لی
تجاری نیز مثبت ب وده ام ا ازلح اظ آم اری معن ادار نیس ت .ای ن ش واهد بی ان م یكن د ك ه
سرمایهگذاران وزن زیادی به تغییرات اقالا غیرتکراری و یا موقت نمیدهند.
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جدول شمارۀ  .7نتایج برآورد الگوی شمارۀ 4

RETt  0  1HEARNt  B2HEARNt  3 HEXCLt  4 HEXCLt   t
خطای استاندارد

آمارۀ t

مقدار ثابت

-0/0053

0/04710

-0/0933

0/3215

HEARN

5/4796

0/6450

2/5553

0/000

HEARN

0/7679

0/6343

6/4225

0/0593

HEXCL

5/1355

0/1157

5/1210

0/0266

HEXCL

0/5010

0/2432

0/5257

0/1752

ضریب متغیر

متغیر

ضریب تعیین

0/6125

ضریب تعیین تعدی شده

0/6236

آمارۀ F

52/3301

سطح معناداری F

سطح معناداری

0/000

برخالف نتایج حاص از الگوی رگرسیون سطوح قیم ت ،آزم ون وال د در خص وص
الگوی شمارۀ  ،4برابری ضرایب سود اص لی تج اری و اق الا مس تنثی ش ده از س ود اص لی
تجاری را تأیید میكند .نتایج این آزمون بهصورت جدول شمارۀ  1میباشد .ای ن نتیج ه ،ب ا
پیشبینیها ناسازگار میباشد .با وجود این ،درحالیكه ضرایب برآوردی الگ وی ش مارۀ 4
میتواند منعک

كنندۀ عقاید جمعی سرمایهگذاران در مورد پای داری اج زای س ود باش د،

ض رایب ب رآوردی ج دول ش مارۀ  7م یتوان د تركی ب عقای د جمع ی س رمایهگ ذاران در
خصوص پایداری و بهموقع بودن اجزای سود را نشان ده د .از س وی دیگ ر ،اق الا مس تثنی
شده از سود اصلی تجاری دربرگیرندۀ مواردی از قبی زیان ك اهش ارزش ،برگش ت زی ان
كاهش ارزش و سایر تعدیالت ارزش منصفانه است كه نسبت ب ه س ایر اق الا ب ه موق ع ت ر
شناسایی میگردند؛ اگر ه این اقالا از پایداری باالیی برخ وردار نیس تند .از س وی دیگ ر،
سود اصلی تجاری شام اقالمی است كه از پایداری باالیی برخوردار میباشد ،اما این اقالا
اغلب به موقع شناسایی نمیگردند .از این رو ،باال بودن ضریب اقالا مس تثنی ش ده از س ود
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اصلی تجاری میتواند ناشی از شناسایی بهموقع اقالا مس تثنی ش ده از س ود اص لی تج اری
باشد.
جدول شمارۀ  .8نتایج آزمون والد

مقدار آماره

درج آزادی

سطح معناداری

آمارۀ آزمون
آمارۀ t

-0/5125

247

0/1720

آمارۀ F

0/0644

()5/247

0/1720

آمارۀ مربع كای

0/0644

5

0/1720

علیرغم این واقعیت كه ضرایب سود اصلی تجاری و اقالا مستثنی شده از سود اصلی
تجاری ازلحاظ آماری تفاوت معناداری با یکدیگر ندارن د ،ض رایب تغیی ر در س ود اص لی
تج اری و اق الا مس تثنی ش ده از س ود اص لی تج اری ،نی ز ازلح اظ آم اری دارای تف اوت
معناداری نیستند .نتایج آزمون والد در خصوص برابری ضرایب تغییر در سود اصلی تجاری
و اقالا مستثنی شده از سود اصلی تجاری در جدول شمارۀ  3منعک شده است:
جدول شمارۀ  .9نتایج آزمون والد

مقدار آماره

درج آزادی

سطح معناداری

آمارۀ آزمون
آمارۀ t

5/5742

247

0/6402

آمارۀ F

5/9732

()5/247

0/6402

آمارۀ مربع كای

5/9732

5

0/6402

آزمون فرضيۀ دوم

طبق فرضی دوا انتوار میرود كه سود پای ه و س ود اص لی تج اری از ارتب اط ارزش ی
مشابه ای برخوردار باشند .طبق آزمونهای انج ااش ده ،ض ریب تعی ین تع دی ش ده الگ وی
شمارۀ  )0/9173( 5در مقایسه ب ا الگ وی ش مارۀ  6مع ادل  0/9174ب ه می زان ان دكی بیش تر
است .نتایج آزمون ون

در ارتباط با برابری ضریب تعیین تعدی شده دو الگوی در جدول

شمارۀ  50ارائه شده است.
با توجه به جدول فوق ،آمارۀ ون
میباشد .با توجه به این نتایج ،آمارۀ ون

براب ر  -0/3121و س طخ معن اداری براب ر 0/9930
معنادار نبوده و اختالف ضریب تعیین تعدی شده
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دو الگوی معنادار نیست .بنابراین ،آزمون ون

 ،فرضی صفر را كه بی ان م یكن د الگ وه ا،

قدرت تبیین برابری دارند ،رد نمیكند .این شواهد بیان میكند كه اولویت آش کاری ب رای
سود پایه یا سود اصلی تجاری بهعنوان شاخص خالص عملک رد وج ود ن دارد .در نهای ت،
میتوان گفت كه سود اصلی تجاری در مقایسه با سود پایه ،از ارتباط ارزشی نسبی بیش تری
برخوردار نیست.
جدول شمارۀ  .11نتایج آزمون ونگ

مقدار آمارۀ آزمون ون
-0/3121

سطح معناداری
0/9930

با استفاده از رگرسیون سطوح بازده ضریب تعیین تعدی شده الگوی شمارۀ  9براب ر ب ا
( )0/5019و ضریب تعیین تعدی شده الگوی شمارۀ  4براب ر ب ا ( )0/6236محاس به گردی ده
است .همانطور كه مشاهده میگردد ،ضریب تعیین تعدی شده الگوی شمارۀ  4در مقایس ه
با الگوی شمارۀ  9بیشتر است .به منوور بررسی معناداری تفاوت این ضرایب آزم ون ون
انجاا شده و نتایج در جدول شمارۀ  55ارائه شده است.
جدول شمارۀ  .11نتایج آزمون ونگ

مقدار آمارۀ آزمون ون
-6/1352

سطح معناداری
0/0031

نتایج جدول شمارۀ  55نشان میدهد كه تفاوت معناداری بین ضریب تعیین تعدی شده
الگوی شمارۀ  9و الگوی شمارۀ  4وجود دارد و این فرضیه كه الگوی شمارۀ  9و  4ق درت
تبیین برابری دارند ،رد میشود .در نتیجه ،طبق الگوی رگرسیون سطوح ب ازده س ود اص لی
تجاری در مقایسه با سود پایه از ارتباط ارزشی نسبی بیشتری برخوردار میباشد.
نتيجهگيری

بدون تردید ،سود یکی ازمهمترین اقالمی است كه توسط شركت افش ا م یگ ردد .ب ا
توجه به اهمیت این رقم ،محققان در خصوص تمركز عمده ت دوینكنن دگان اس تاندارد ب ر
ترازنامه ابراز نگرانی نمودهاند .انتقادی كه اغلب بر این موضوت وارد میباشد آن اس ت ك ه

مجله دانش حسابداری /سال هفتم /ش  /72پاییز 79/5891

ویژگیهای اساسی پ یشبین ی و ارزشگ ذاری س ود را مخ دوش م یكن د .ت أثیر رویک رد
ترازنامهای بر سود ،افزایش افشای معیارهای اختیاری سود ،ازجمله سود پیشبینیشده ب وده
است .در محاسب سود پیشبینیشده برخی از اقالا غیرتکراری یا خاص مستثنی م یگ ردد.
با وجود ای ن ،ای ن عم مش کالت مخ تص خ ود ،ب ویژه فق دان قابلی ت مقایس ه راج ع ب ه
معیارهای عملکرد بین شركتها و طی زمان بوده و مدیران قادر خواهند بود تا این معیاره ا
را ك ه در راس تای گمراه ی س رمایهگ ذاران در م ورد عملک رد ص حیح ش ركت اس ت،
دس تکاری نماین د .بن ابراین ،تعری ف رس می در خص وص س ودی ك ه ب ر اس اس اص ول
حسابداری محاسبه نمیشود  ،یعنی س ود اص لی تج اری ،امک ان م دیریت س ود ش ركت را
كاهش میدهد.
نتایج حاص از آزمونهای رگرسیون سطوح قیمت نشان داد كه س ود اص لی تج اری
در نقشی كه از آن انتوار میرود ،عم میكند .آزمونهای ارتب اط ارزش ی تفاض لی نش ان
میدهد كه سرمایهگذاران معتقد هستند ك ه اق الا مس تثنی ش ده از س ود اص لی تج اری در
مقایسه با سود اصلی تجاری از پای داری بیش تری برخ وردار م یباش د .از ای ن رو ،تفکی ک
اق الا مس تثنی ش ده از س ود اص لی تج اری از س ود پای ه و افش ای جداگان ه ای ن اق الا در
صورتهای مالی برای سرمایهگذاران سودمند خواهد بود .همچنین ،سود اصلی تج اری در
مقایسه با سود پای ه و ب العک

از ارتب اط ارزش ی ب االتری برخ وردار نیس ت .ب ا اس تفاده از

رگرسیون سطوح بازده نتایج نشان داد كه ضرایب سود اصلی تجاری و اقالا مس تثنی ش ده
از سود اصلی تجاری ازلحاظ آماری تفاوت معناداری با یکدیگر ندارن د .دلی

ای ن ام ر را

میتوان به تركیب عقاید جمعی سرمایهگذاران در خصوص پایداری و بهموقع بودن اجزای
سود ارتباط داد .طبق این الگو  ،سود اصلی تجاری در مقایسه با سود پایه از ارتب اط ارزش ی
باالتری برخوردار میباشد.
یادداشتها
2. Mbagwu
4. GAAP Earnings
6. Pro Forma Earnings
8. Non-recurring

1. Earnings
3. Ball and Brown
5. Dichev and Tang
7. Recurring

... بررسی گزارشگری سود اصلی تجاری و ارتباط ارزشی آن در شرکتهای پذیرفته شده بورس/81

9. Lougee and Marquardt
10. Frederickson
11. Headline Earnings
12. Statement of Investment Practice No. 1 (SIP1(
13. Venter
14. Capital Base
15. Income Items
16. Capital Items
17. Basic Earnings
18. Identifiable Remeasurements
19. Remeasurement
20. Value Relevance
21. Barth
22. Barton
23. Collins
24. Donelson
25. Ramakrishnan and Thomas
26. Schipper and Vincent
27. Chambers
28. Chang
29. Easton
30. Lin and Walker
31. Biddle
32. Bradshaw and Sloan
33. Brown and Sivakumar
34. Bhattacharya
35. Scale Effects
36. Accounting Recognition Lag
37. Transitory Earnings
38. Prudence
39. Reliability
40. Koja Ota
41. Linear Price-Levels Regression
42. Market Value of Equity
43. Book Value of Equity
44. Headline Earnings Attributable to Ordinary Shareholders
45. Headline Earnings Exclusions Attributable to Ordinary Shareholders
46. Vuong Z-statistic
47. Barth, Cram and Nelson

References
Bayat, M., Zolghi, H., Mirhosseini, I. (2015). Investigation of earnings persistence
on value relevance of accounting information. Accounting and Auditing Reviewe,
79, 41-58 [In Persian].
Ball, R., Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers.
Journal of Accounting Research, 6, 159-178.
Barth, M.E., Cram, D.P., Nelson, K.K. (2001). Accruals and the prediction of future
cash flows. The Accounting Review, 76(1), 27-58.
Barton, J., Hansen, T.B., Pownall, G. (2010). Which performance measures do
investors around the world value most–and why? The Accounting Review, 85(3),
753-789.
Bhattacharya, N., Black, E.L., Christensen, T.E., Larson, C.R. (2003). Assessing the
relative informativeness and permanence of pro forma earnings and GAAP
operating earnings. Journal of Accounting and Economics 36, 285-319.
Biddle, G.C., Seow, G.S., Siegel, A.F. (1995). Relative versus incremental
information content. Contemporary Accounting Research, 12(1), 1-23.
Bradshaw, M.T., Sloan, R.G. (2002). GAAP versus the street: An empirical
assessment of twoalternative definitions of earnings. Journal of Accounting
Research, 40(1), 41-66.

85/5891  پاییز/72  ش/ سال هفتم/مجله دانش حسابداری
Brown, L.D., Sivakumar, K. (2003). Comparing the value relevance of two
operating income measures. Review of Accounting Studies, 8, 561-572.
Chambers, D., Linsmeier, T.J., Shakespeare, C., Sougiannis, T. (2007). An
evaluation of SFAS No. 130 comprehensive income disclosures. Review of
Accounting Studies, 12, 557-593.
Cheng, C.S.A., Liu, C., Schaefer, T.F. (1996). Earnings permanence and the
incremental information content of cash flows from operations. Journal of
Accounting Research, 34(1), 173-181.
Collins, D.W., Maydew, E.L., Weiss, I.S. (1997). Changes in the value relevance of
earnings and book values over the past forty years. Journal of Accounting and
Economics, 24, 39-67.
Dichev, I.D., Tang, V.W. (2008). Matching and the changing properties of
accounting earnings over the last 40 years. The Accounting Review, 83(6), 14251460.
Donelson, D.C., Jennings, R., McInnis, J. (2011). Changes over time in the revenueexpense relation: Accounting or economics? The Accounting Review, 86(3), 945974.
Easton, P., Shroff, P., Taylor, G. (2000). Permanent and transitory earnings,
accounting recording lag, and the earnings coefficient. Review of Accounting
Studies, 5, 281-300.
Elmar, R.V. (2011). Mandatory earnings disaggregation and the value relevance,
persistence and pricing of earnings components: South African evidence.
Working Paper. The University of Auckland.
Forghandost Haghighi, K., Nasr, M.A. (2012). New financial statement
presentation-preliminary views. Tehran, Faculty of Economic Sciences [In
Persian].
Frederickson, J., Miller, J. (2004). The effects of pro forma earnings disclosures on
analysts’ and nonprofessional investors’ equity valuation judgment. The
Accounting Review, 79, 667-686.
Haghighat, H., Motamed, M. (2012). Investigation relationship between volatility
and predictability of earnings. Advances in Accounting, 3, 65-87 [In Persian].
Iranian Accounting Standards Committee. (2016). Accounting
Publication No. 160, Auditing Organization Publishers [In Persian].

Standards.

Lin, S. (2006). Testing the information set perspective of UK financial reporting
dtandard No. 3: Reporting financial performance. Journal of Business Finance &
Accounting, 33(7-8), 1110-1141.
Lin, S., Walker, M. (2000). FRS3 earnings, headline earnings, and accounting-based
valuation models. Accounting and Business Research, 30(4), 299-306.

... بررسی گزارشگری سود اصلی تجاری و ارتباط ارزشی آن در شرکتهای پذیرفته شده بورس/87

Lougee, B.A., Carol, A.M. (2002). Earnings quality and strategic disclosure: An
empirical examination of ‘Pro forma’ earnings. Working Paper. NewYork
University.
Mashayekhi, B., Menati, V. (2014). Investigation of effective factors on earnings
volatility. Journal of Financial Accounting, 5(20), 66-89 [In Persian].
Mbagwu, C.I. (2007). Essays on the value relevance of earnings measures. Working
Paper. University of Southern California.
Mehrani, S., Hesarzadeh, R. (2012). Earnings volatility and its predictability.
Journal of Accounting Science, 6, 27-42 [In Persian].
Ohlson, J.A. (1995). Earnings, bookvalue, and dividends in securityvaluation.
Contemporary Accounting Research, 11(2), 661-687.
Ohlson, J.A. (2006). A practical model of earnings measurement. The Accounting
Review, 81(1), 271-279.
Ota, K. (2003). The impact of price and return models on value relevance studies: A
review of theory and evidence. Accounting research journal, 16(1), 6-20.
Ramakrishnan, R.T.S., Thomas. J.K. (1998). Valuation of permanent, transitory, and
price-irrelevant components of reported earnings’. Journal of Accounting
Auditing & Finance, 13(3), 337-349.
Schipper, K., Vincent, L. (2003). Earnings quality. Accounting Horizons,
Supplement, 97-110.
Vuong, Q.H. (1989). Likelihood ratio tests for model selection and non-nested
hypotheses. Econometrica, 57, 307-333.

