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های پذیرفته شده های مالی در شرکتی صورتی پیامد اقتصادی تجدید ارایههدف اصلی پژوهش مطالعه

شرکت  150های مالی صورتدر بورس اوراق بهادار تهران است. اطالعات مورد نیاز برای این پژوهش از 

ی گردآوری شده است. در این پژوهش برای متغیر پیامد اقتصادی از هزینه 1390-1397ی زمانی در دوره

های ی صورتحقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و برای متغیر تجدید ارایه

های مالی استفاده شده است. ی صورتارایهمالی از دو معیار متغیر مصنوعی صفر و یک و شدت تجدید 

های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از ها از رگرسیون چندمتغیره با دادهبرای آزمون فرضیه

ی های مالی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و هزینهی صورتدهد که تجدید ارایهپژوهش نشان می

ی گر این است که با تجدید ارایههای حاصل از پژوهش بیانافتهحقوق صاحبان سهام تأثیرگذار است. ی

های پذیرفته شده در ی حقوق صاحبان سهام افزایش و ارزش بازار سهام شرکتهای مالی هزینهصورت

های مالی نتایج و پیامدهای ی صورتیابد. به عبارت بهتر تجدید ارایهبورس اوراق بهادار تهران کاهش می

 ارد.منفی در پی د

ی حقوق صاحبان سهام.های مالی، هزینهی صورتپیامد اقتصادی، تجدید ارایه کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

چنان گسترده و وسیع است های اقتصادی آننقش و تأثیر اطالعات حسابداری در رابطه با اتخاذ تصمیم

نونی و رقابت جهانی، تداوم فعالیت واحد اقتصادی بدون در دست توان ادعا کرد که در دنیای ککه می

گذاری و کسب بازده مورد انتظار غیرممکن است داشتن اطالعات مربوط، جامع و کافی در رابطه با سرمایه

گذارانی موفق هستند که به اطالعات به موقع و بیشتری دسته از واحدهای اقتصادی و سرمایهو آن

های ند. اطالعات در صورتی سودمند است که منتهی به تغییر در باورها و کنشدسترسی داشته باش

ها پس گذاران شود و عالوه بر آن بتوان میزان سودمندی اطالعات را طبق میزان تغییرات در قیمتسرمایه

 [. 10گیری نمود ]از انتشار اطالعات اندازه

امساعدی را برای اقتصاد و جامعه به همراه داشته اجرای قوانین و مقررات ممکن است پیامدهای مساعد و ن

های مالی بر رفتار ( پیامدهای اقتصادی را به عنوان اثرات مالی و اقتصادی گزارش1978باشد. زف )

حق، گذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذیها، سرمایهگیری واحد تجاری، دولت، اتحادیهتصمیم

تواند های حسابداری و مالی میی این تعریف آن است که گزارش. جوهرهکندعالقه تعریف مینفع و ذیذی

چنین ارزش شرکت اثرگذار باشد. های واقعی مدیران و سایر اشخاص طرف قرارداد شرکت و همبر تصمیم

تواند بر میزان ریسک شرکت و نسبت تشکیل سرمایه در اقتصاد اثرگذار باشد و منتهی اطالعات مالی می

چنین گذاری در اقتصاد گردد. اطالعات مالی همکنندگان و سرمایهمجدد ثروت میان مصرفبه تسهیم 

 [.12گذاران مختلف موثر باشد ]تواند بر توزیع ثروت میان سرمایهمی

های قبل به دو دلیل تغییر در های مالی سالی صورتی حسابداری تجدید ارایهطبق اصول پذیرفته شده

گر این هایی که قبالَ در ایران صورت پذیرفته است بیان[. پژوهش16ت الزامی است ]رویه و اصالح اشتباها

ی دلیل اصالح اشتباهات حسابداری اقدام به تجدید ارایههای ایرانی بهاست که درصد باالیی از شرکت

الت که تعدیکنند طوریکنند و رقم مبلغی را در قالب تعدیالت سنواتی گزارش میهای مالی میصورت

شود حساب سود )زیان( انباشته مطرح میعنوان یکی از عناصر نسبتاَ پایدار و دایمی در صورتسنواتی به

ی فاقد ها از جنبهی مورد تردید قرار گرفتن اطالعات حسابداری شرکت[ که نشان دهنده6، 9، 7، 5]

ه ممکن است سودهای گزارش کهای مالی و با توجه به اینی صورتاشتباه بودن است. با تجدید ارایه

عنوان ابزاری گری مالی بههای پیشین ارزیابی و به تبع آن اصالح شود، بنابراین کیفیت گزارشی دورهشده

گر تأثیر یا پیامد های پیشین نیز بیانهای پژوهشکند. یافتههای آتی کاهش پیدا میبینی دورهبرای پیش

اعتمادی در بازار سرمایه، ایجاد فضای بیها دارد. مالی بر شرکتهای ی صورتاقتصادی منفی تجدید ارایه

بخشی های مالی، تالش برای دسترسی به اطالعات در بیرون از بورس و ... غیرقابل اتکاء تصور شدن صورت

یکی دیگر از پیامدهای منفی تعدیالت سنواتی، اثر آن بر [. 14، 19، 21. ]از پیامدهای این امر هستند

هایی که های مالی است. صورتر حرفه حسابرسی است. هدف حسابرسان اعتبار بخشی به صورتاعتبا

های مالی حسابرسی شده گیری در آن نهفته است. زمانی که صورتاکثر اطالعات مورد نیاز برای تصمیم

اد جامعه شود، اعتمهای گذشته به دلیل اشتباهات حسابداری بااهمیت به طور مکرر تجدید ارائه میدوره

ای که پایه و اساس آن اعتماد جامعه است شود. حرفهنسبت به اظهار نظر حسابرسان مستقل کمرنگ می
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های مالی و ارائه رقم و اگر این اعتماد نباشد جایگاه آن در خطر است. از آنجا که تجدید ارائه صورت

اید، آگاهی از اهمیت و ماهیت تعدیالت تواند پیامی منفی را به بازار سرمایه مخابره نمتعدیالت سنواتی می

تری کند تا تصمیمات اقتصادی آگاهانهگذاران و اعتباردهندگان کمک میسنواتی به تحلیلگران، سرمایه

های مالی ی صورتدار بین تجدید ارایه. با توجه به مباحث مطروحه احتمال وجود ارتباط معنیاتخاذ کنند

عنوان اقالم مطرح در پیامدهای رزش شرکت، کاهش نقدشوندگی بهی سرمایه، کاهش او افزایش هزینه

های مالی ی صورتی پیامد اقتصادی تجدید ارایهمنفی اقتصادی بیشتر است.  هدف اصلی پژوهش مطالعه

 باشد.های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میدر شرکت

 ی پژوهشپیشینه

های مالی و نگهداشت پژوهشی به مطالعه و بررسی تجدید ارایه صورت[ در 17چن، چن، دالیوال و هوآنگ ]

های و جامعه مورد مطالعه شرکت 2006الی  1997های وجه نقد پرداختند. بازه زمانی پژوهش طی سال

گر این است که های حاصل از پژوهش بیانپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایاالت متحده است. یافته

های مالی و نگهداشت وجوه نقد ارتباطی مستقیم وجود دارد. به عبارتی نگهداشت ایه صورتبین تجدید ار

ای به بررسی [ در مطالعه15] 1یابد. بایک و همکارانها پس از تجدید ارایه افزایش میوجوه نقد در شرکت

پذیرفته  هایدر شرکت 2008 – 2015ارزش منصفانه حسابداری و نگهداشت وجوه نقد طی بازه زمانی 

شده در بورس اوراق بهادار ایاالت متحده پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش بیان کرد که بین ارزش 

منصفانه حسابداری و سطح نگهداشت وجوه نقد ارتباطی مستقیم برقرار است. همچنین نتایج موید ارتباط 

در  [20] 2همکاران و ت. حبیبتر اسهای با مدیریت دارای استعداد و توانایی بیشتر، قویفوق در شرکت

های پذیرفته شده در های مالی و نگهداشت وجوه نقد در شرکتصورت قابلیت مقایسه پژوهشی به مطالعه

 منجر به مالی هایصورت مقایسه که قابلیتبورس اوراق بهادار ایاالت متحده پرداختند. با توجه به این

 و به تبع آن موجب شود،نفعان میذی دسترس در اطالعات کیفیت افزایش و تحصیل هایهزینه کاهش

 پژوهش این آماری گردد. نمونهمی مدیران عملکرد ارزیابی بر نظارت سهولت در و اطمینان عدم کاهش

 پژوهش های حاصل ازیافته. است بوده 2013 تا 1981 هایسال طی مشاهده سال-شرکت 58828 شامل

بر نگهداشت وجوه نقد تأثیر معکوس و  هاشرکت مالی هایصورت مقایسه قابلیت که است آن از حاکی

[ در پژوهشی به بررسی تأثیر کیفیت افشا بر پیامد اقتصادی 18] 3داری دارد. الزهار و همکارانمعنی

اطالعات حسابداری پرداختند. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت افشا و پیامد 

باطی معکوس و معنی دار وجود دارد. طوری که با افزایش کیفیت افشا پیامد نامطلوب اقتصادی ارت

اقتصادی اطالعات حسابداری کاهش و با کاهش کیفیت افشا پیامد نامطلوب اقتصادی اطالعات حسابداری 

الی های می صورتی تأثیر تجدید ارایه[ در پژوهشی به مطالعه26] 4افزایش می یابد. سوزان و همکاران
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های مالی منجر به ی صورتهای حاصل از پژوهش تجدید ارایهبر رشد و ارزش شرکت پرداختند. یافته

کاهش جذب منابع مالی، کاهش جریان وجوه نقد در دسترس و به تبع آن کاهش ارزش شرکت خواهد 

د. کروایت های مالی و ارزش شرکت ارتباطی معکوس وجود داری صورتشد. به عبارتی بین تجدید ارایه

ی اطالعاتی های مالی و مخاطرهی صورت[ در پژوهشی به مطالعه و بررسی تجدید ارایه23] 1ولینو شه

ها های حاصل از پژوهش آنی حقوق صاحبان سهام بود. یافتهها در پژوهش هزینهپرداختند. تمرکز آن

های مالی ی صورتتجدید ارایهی اطالعاتی و گذاری مرتبط با مخاطرهگر این است که بین ارزشبیان

ی حقوق صاحبان سهام های مالی هزینهی صورتارتباطی مستقیم وجود دارد که به تبع آن با تجدید ارایه

های بازار سرمایه ی تعیین واکنش[ در پژوهشی به مطالعه25] 2روس و همکارانیابد. پالمنیز افزایش می

گر این است که ها بیانهای حاصل از پژوهش آنداختند. یافتههای مالی پری صورتنسبت به تجدید ارایه

چنین های مالی رخ داده است. همی صورتای در ارزش بازار بعد از اعالم تجدید ارایهکاهش عمده

تواند ناشی از علل زیر باشد: انتظارات گر این است که کاهش در ارزش بازار میهای پژوهش بیانیافته

ی ی سودهای گذشته و سودهای مورد انتظار آتی، انتظارات تجدیدنظر شده دربارهارهتجدیدنظر شده درب

گری کاری مدیریت و تغییر در درک کیفیت گزارشاندازهای رشد شرکت، ارزیابی مجدد از دستچشم

ی های مالی بر هزینهی صورت[ در پژوهشی به تأثیر تجدید ارایه21بار و جنکینز ]مالی شرکت. هرای

ها بعد از گر این است که شرکتها بیانهای حاصل از پژوهش آنوق صاحبان سهام پرداختند. یافتهحق

 کنند. ی حقوق صاحبان سهام را تجربه میهای مالی افزایش در هزینهی صورتتجدید ارایه

بازه زمانی ای به بررسی رابطه تجدید ارایه با ناقرینگی اطالعاتی در [ در مطالعه13وکیلی و سعیدی ]

نتایج پژوهش نشان های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در شرکت 1392-1388

ت سنواتی و اندازه شرکت به ترتیب ارتباط عاتی قبل از مجمع و تعدیالدهد که بین ناقرینگی اطالمی

و سایر متغیرها شامل بازده  عاتی قبل از مجمعمعنادار و مثبت و منفی وجود دارد؛ بین ناقرینگی اطال

عاتی بعد از ئید نشد. بین ناقرینگی اطالأها، وضعیت اهرمی و جریان نقد عملیاتی ارتباط معنادار تدارایی

ت سنواتی و بقیه متغیرها شامل اندازه شرکت، وضعیت اهرمی، بازده داراییها و جریان نقد مجمع و تعدیال

[ در پژوهشی به بررسی رابطه بین 3نیا ]. خواجوی و صالحیردیدعملیاتی نیز ارتباط معناداری تأیید نگ

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی های مالی و رشد شرکتتجدید ارایه صورت

 رشد و های مالیصورت ارایه تجدید بین ها،فرضیه آزمون نتایج به توجه پرداختند. با 1392الی  1384

اما  دارد؛ وجود داریمعنی منفی رابطۀ تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت فروش

 رشد قابل و هادارایی رشد خالص، سود رشد و مالی هایصورت ارایه تجدید بین رابطه وجود از شواهدی

 با شرکت سودآوری و اندازه که دهدمی نشان هافرضیه نتایج چنینهم. است نشده مشاهده تحمل

معکوسی  رابطه رشد هایشاخص اکثر با شرکت تقسیمی سود اما دارند؛ مستقیمی رابطه رشد هایشاخص

های مالی بر رشد ی صورتی تأثیر تجدید ارایه[ در پژوهشی به مطالعه6دارند.کاردان و همکاران ]
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استفاده کردند. ها پرداختند. برای بررسی موضوع پژوهش از الگوی رشد دمیرگوک و ماکسیموویچ شرکت

های مالی در زمان اعالن فاقد بار و ی صورتگر این است که تجدید ارایههای حاصل از پژوهش بیانیافته

[ به مطالعه 10ها ندارد. نیکومرام و همکاران ]محتوای اطالعاتی موثر بوده و تأثیری بر رشد شرکت

غیر پایداری سود پرداختند. یافته های پیامدهای اقتصادی کیفیت اطالعات حسابداری با تمرکز بر مت

پژوهش حاکی از آن است که ارزیابی کیفیت اطالعات حسابداری یعنی پایداری سود بر نسبت کیو توبین، 

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت قیمت به سود هر سهم تأثیر مثبت و 

که پایداری سود دارای بار و محتوی اطالعاتی مثبت در  معنی دار داشته باشد. این امر حاکی از آن است

[ در پژوهشی 11بازار سرمایه ی ایران بوده و حاوی پیامد اقتصادی مثبت می باشد. نیکومرام و همکاران ]

پیامدهای اقتصادی کیفیت اطالعات حسابداری را با تأکید بر متغیر ضریب واکنش سود مورد مطالعه و 

های پژوهش حاکی از آن است که ضریب واکنش سود فقط بر نسبت ارزش بازار  فتهبررسی قرار دادند. یا

به ارزش دفتری تأثیر معنی دار داشته است. به عبارت بهتر ضریب واکنش سود دارای بار و محتوی 

 اطالعاتی مثبت در بازار سرمایه ایران بوده و لذا دارای پیامد اقتصادی مثبت است.

 های پژوهشتبیین فرضیه

ی تجدید ارزیابی ارقام کنند و در نتیجههای مالی میی صورتها اقدام به تجدید ارایهکه شرکتزمانی

ها اذعان به وجود اشتباه با شود، در واقع شرکتی قبل متحمل تغییر و تحوالت میی دورهگزارش شده

که کنند. با توجه به اینمیهای مالی خود هایی در صورتکارگیری نادرست رویه یا رویهاهمیت و یا به

میزان داد و ستد و نقدشوندگی سهام و میزان سودآوری آتی واحد انتفاعی و به تبع آن ارزیابی عملکرد و 

پذیرد؛ احتمال بر این های مالی حسابرسی شده صورت میارزش کنونی و آتی شرکت از طریق صورت

[. بنابراین 14هی بر ارزش شرکت داشته باشد ]های مالی تأثیر قابل توجی صورتاست که تجدید ارایه

 شود:   صورت زیر بیان میی اول پژوهش بهفرضیه

 های بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تأثیرگذار است.ی صورتتجدید ارایه

 های بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تأثیرگذار است.ی صورتوقوع تجدید ارایه 

 های بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تأثیرگذار است.تی صورشدت تجدید ارایه 

داران و مدیران و به تبع آن وجود سویی منافع سهاممسایل و مشکالت نمایندگی و به عبارتی عدم هم

سازمانی از علل اصلی کنندگان برونسازمانی با استفادهکنندگان دروناطالعات نامتقارن بین استفاده

گر های حاصل از مطالعات پیشین بیان[. یافته6، 8های مالی است ]ی صورتید ارایهپیامدهای منفی تجد

ی اعمال محدودیت در افشای های دارای محدودیت تقارن اطالعاتی در نتیجهاین است که در شرکت

ی عملکرد مربوطه طبق استانداردهای حسابداری نرخ ی اطالعات واحد انتفاعی دربارهکامل و گسترده

گذاری و تأمین منابع گذاران و اعتباردهندگان برای سرمایهدلیل عدم اطمینان سرمایهتأمین مالی به رشد

ی گذاران منتهی به افزایش هزینهچنین درخواست نرخ بازده بیشتر از سوی سرمایهمالی کاهش و هم

های ی صورتارایهشود؛ احتمال بر این است که تجدید حقوق صاحبان سهام برای واحدهای انتفاعی می
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ی دوم [. بنابراین فرضیه14]صاحبان شرکت داشته باشد  ی حقوقمالی تأثیر قابل توجهی بر هزینه

 شود:     صورت زیر بیان میپژوهش به

 ی حقوق صاحبان سهام تأثیرگذار است.های بر هزینهی صورتتجدید ارایه

 ن سهام تأثیرگذار است.ی حقوق صاحباهای بر هزینهی صورتوقوع تجدید ارایه 

 ی حقوق صاحبان سهام تأثیرگذار است.های بر هزینهی صورتشدت تجدید ارایه 

 پژوهش یشناسروش

این پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. انجام پژوهش در 

ی معنی که مبانی نظری و پیشینه، بدین پذیرداستقرایی صورت می -های  قیاسیچارچوب استدالل

ها برای تأیید های معتبر در قالب قیاسی، و گردآوری دادهو سایر سایت ، مجالتایپژوهش از راه کتابخانه

زمان ی همهای مورد مطالعه، مقایسهدلیل نوع داده. بهپذیردها از راه استقرایی صورت میو رد فرضیه

های ترکیبی )پانل دیتا( برای برآورد ضرایب و آزمون الگوهای دادههای مقطعی و طولی از روش داده

های ترکیبی و تشخیص همگن یا کارگیری دادهها استفاده شده است. ابتدا برای تعیین روش بهفرضیه

 شرح زیر است:های آماری این آزمون بهها از آزمون چاو استفاده شده است. فرضیهناهمگن بودن آن
H0 = Pooled Data 

H1 = Panel Data 
ها را با ی دادههاست و در صورت تأیید، باید کلیهدر این آزمون فرض صفر مبنی بر همگن بودن داده

صورت اینی یک رگرسیون کالسیک تخمین پارامترها را انجام داد، در غیروسیلهیکدیگر ترکیب کرد و به

ها کارگیری دادهکه نتایج این آزمون مبنی بر بهورتیهای پانلی در نظر گرفت. در صصورت دادهها را بهداده

های اثرات ثابت یا اثرات تصادفی های پانلی شود، برای تخمین مدل پژوهش باید یکی از مدلصورت دادهبه

استفاده شود. برای انتخاب یکی از دو مدل باید آزمون هاسمن اجرا شود. فرض صفر آزمون هاسمن مبنی 

 های تابلویی است.های رگرسیونی دادهاثرات تصادفی برای تخمین مدلبر مناسب بودن مدل 

 ی آماری پژوهشجامعه و نمونه

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ی شرکتی کلیهی آماری این پژوهش در برگیرندهجامعه

چنین در این پژوهش همدر نظر گرفته شده است.  1397تا  1390ی زمانی پژوهش از سال است. دوره

های پذیرفته شده در بورس ی آماری شرکتشرکت براساس معیارهای زیر از جامعه 150ای به حجم نمونه

(، 1390-1397ی زمانی دسترسی به اطالعات )اوراق بهادار تهران انتخاب شد: الف( با توجه به دوره

از  1397باشد و نام آن تا پایان سال  در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده 1390شرکت قبل از سال 

سازی شرایط سنجی و همسانمنظور افزایش توان همهای یاد شده حذف نشده باشد؛ ب( بهفهرست شرکت

دلیل شفاف ها باید به پایان اسفند ماه هر سال منتهی شود؛ پ( بههای انتخابی، سال مالی شرکتشرکت

گذاری و های سرمایههای مالی )شرکتتأمین مالی شرکت های عملیاتی ونبودن مرزبندی بین فعالیت

ها نباید توقف فعالیت داشته و اند؛ ت( شرکتها از نمونه حذف شدهگری مالی و ...(، این شرکتواسطه

 ی فعالیت خود را تغییر داده باشند.دوره
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 متغیرهای پژوهش 

به ارزش دفتری متغیرهای وابسته ی حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار در این پژوهش هزینه

ی به میانه tدر سال  jی حقوق صاحبان سهام از طریق نسبت سود به قیمت سهام شرکت هستند. هزینه

ی مورد بررسی های هر صنعت در نمونهی سود به قیمت شرکتسود به قیمت صنعت است که از میانه

ی حقوق صاحبان ی پژوهش یعنی هزینهگیری متغیر وابستهآید. این نسبت شاخص اندازهدست میبه

ن معیاری مهم برای چنین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوا[. هم4، 10، 1، 18سهام است ]

باشد و از طریق گذاران میی ارزش شرکت برای سرمایهعنوان نمایندهای بهارزیابی عملکرد مدیران و آماره

 [. 4، 10شود ]نسبت ارزش بازار سهام بر ارزش دفتری سهام محاسبه می

های ی شرکتعمده کههای مالی متغیر مستقل است. با توجه به اینی صورتدر این پژوهش تجدید ارایه

کنند بنابراین در های مالی میی صورتپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تجدید ارایه

منظور در نظر گرفتن اهمیت تجدید ارایه عالوه بر بررسی پیامدهای اقتصادی وقوع تجدید این پژوهش به

های مالی نیز مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین تی صورهای مالی، شدت اهمیت تجدید ارایهی صورتارایه

های مالی که از متغیر مصنوعی یک و ی صورتمتغیرهای مستقل پژوهش عبارتند از وقوع تجدید ارایه

[ و شدت 14، 22، 24های مالی عدد صفر به پیروی از پژوهش ]ی صورتدر صورت عدم وقوع تجدید ارایه

ی سود خالص عملیاتی محاسبه از طریق قدرمطلق میزان تجدید ارایههای مالی که ی صورتتجدید ارایه

 [.2شود ]می

EESNIit =  
RESNIit − NIit

NIit
 

 متغیرهای کنترلی پژوهش عبارتند از:

های کوچک تر به دلیل حجم گسترده فعالیت، سودآورتر از شرکتهای بزرگی شرکت:  شرکتاندازه

های های بخشوهای متخصص هستند و این نیروها فعالیتتر دارای نیرهای بزرگهستند. زیرا شرکت

کنند. اندازه شرکت از لگاریتم های زاید و غیراقتصادی را حذف میمختلف شرکت را ارزیابی کرده و فعالیت

 شود.ها در انتهای دوره محاسبه میطبیعی ارزش دفتری کل دارایی

ی از طریق بدهی تمایل دارند از این طریق نیازهای ها به دلیل مزایای تأمین مالاهرم مالی: مدیران شرکت

مالی شرکت را تأمین کنند، اما تأمین مالی از طریق بدهی، هزینه بهره را در پی دارد و این موضوع باعث 

های تأمین های آینده صرف پرداخت هزینهها بخشی از درآمدهای خود را در سالخواهد شد که شرکت

ها کاهش خواهد یافت. اهرم مالی از نسبت ارزش دفتری کل ری آینده آنمالی کنند. در نتیجه سودآو

 شود.ها در انتهای دوره محاسبه میها در انتهای دوره به ارزش دفتری کل داراییبدهی

تواند سود های یک شرکت، پتانسیل رشد آن است که میترین ویژگینرخ بازده دارایی: یکی از جذاب

فروش ها همواره ایجاد رشد ی را به سهامداران بدهد. بنابراین هدف مدیران شرکتاای قابل مالحظهسرمایه

های هر ترین سنجههای شرکت است. معیار نرخ بازده دارایی یکی از کلیدیو به تبع آن رشد در دارایی
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دارایی باشد. این متغیر از طریق نسبت سود خالص به های راهبردی میگیریسازمانی برای اتخاذ تصمیم

 شود.محاسبه می

 صورت زیر است:های پژوهش بهبا توجه به مباحث بیان شده و متغیرهای پژوهش مدل
Economic Consequences it = β0 + β1 RES it + β2 RESM it + β3 Size it 

                                                                   + β4 FL it + β5 ROA it + ɛit 

MV/BV it = β0 + β1 RES it + β2 RESM it + β3 Size it + β4 FL it + β5 ROA it + ɛit 

Cost of Equity it = β0 + β1 RES it + β2 RESM it + β3 Size it + β4 FL it  

                          + β5 ROA it + ɛit 

itEconomic Consequences پیامد اقتصادی : 

itCost of Equity ی حقوق صاحبان سهام : هزینه 

itMV/BV  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری : 

itRES های مالی ی صورت: وقوع تجدید ارایه 

itRESM های مالی ی صورت: شدت تجدید ارایه 

itSize ی شرکت : اندازه 

itFL  اهرم مالی : 

itROA .نرخ بازده دارایی : 

 پژوهشهای توصیف داده

 های پژوهش ارایه شده است:توصیف داده 1ی در نگاره
 های پژوهش. توصیف داده1ی نگاره

 چولگی معیارانحراف میانه میانگین نام متغیر

 -813366/1 515309/0 858270/1 981056/1 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

 542385/1 381967/0 266255/0 316890/0 هزینه حقوق صاحبان سهام

 -135551/0 499018/0 1 533810/0 های مالیوقوع تجدید ارایه صورت

 136938/1 153991/0 010320/0 044866/0 های مالیشدت تجدید ارایه صورت

 812997/0 582566/1 83895/13 08335/14 اندازه شرکت

 918839/2 241613/0 617980/0 621258/0 اهرم مالی

 -938223/0 138162/0 087985/0 099398/0 نرخ بازده دارایی
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 ی اول پژوهشآزمون فرضیه

 صورت زیر است:به 2ی ی اول پژوهش در نگارههای حاصل از آزمون فرضیهیافته
 ی اولهای حاصل از آزمون فرضیه. یافته2ی نگاره

متغیرهای 

 پژوهش
 ضرایب

انحراف 

 استاندارد
 tآماره 

سطح 

 داریمعنی

آماره 

 خطیهم

 متغیر وابسته: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

تجدید ارایه 

 های مالیصورت
016745/1- 412230/0 466451/2- 0138/0 158521/1 

شدت تجدید 

های ارایه صورت

 مالی

817351/0- 393148/0 078993/2- 0378/0 001322/1 

 032700/1 0073/0 -686734/2 645839/1 -421931/4 اندازه شرکت

 965645/1 1004/0 -643957/1 109009/1 -823164/1 مالیاهرم 

 197951/2 3265/0 981546/0 050807/2 012962/2 نرخ بازده دارایی

 - 2059/0 265511/1 836215/1 323750/2 مقدار ثابت

ضریب تعیین: 

109232/0 

ضریب 

تعیین 

تعدیل شده: 

105999/0 

آماره اف: 

855120/2 

(014251/0) 

آماره دوربین 

واتسون: 

846945/1 

آماره اف 

لیمر: 

674720/1 

(0000/0) 

آماره 

هاسمن: 

428675/18 

(0025/0) 

درصد محاسبه  95چنین برای کل مدل در سطح اطمینان داری برای تک تک متغیرها و همسطح معنی

درصد  92/10توان ادعا کرد که ی مدل برازش شده میشده است. با توجه به ضریب تبیین تعدیل شده

شود. ی اول پژوهش توسط متغیرهای مستقل و کنترل توضیح داده میی فرضیهاز تغییرات متغیر وابسته

واتسون  -ی دوربینهای استاندارد الگوی رگرسیون است و از آمارهخودهمبستگی نقض یکی از فرض

 – دوربینی توان جهت تعیین بود و نبود خودهمبستگی در الگوی رگرسیون استفاده کرد. آمارهمی

گر عدم وجود خودهمبستگی است و استقالل باشد بیانمی5/1-5/2که بین  846/1واتسون محاسبه شده 

لیمر  -دست آمده از آزمون اف داری بهدهد. با توجه به سطح معنیهای اجزای خطا را نشان میباقی مانده

های تابلویی برای استفاده از روش دادههای فردی بوده بنابراین مقاطع مورد بررسی ناهمگن و دارای تفاوت
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لیمر(،  -های تابلویی با آزمون چاو )اف ی اول پژوهش مناسب است. بعد از انتخاب روش دادهمدل فرضیه

کنیم. با توجه به سطح از آزمون هاسمن برای تعیین استفاده از اثرات ثابت یا تصادفی استفاده می

مند نیست. بنابراین استفاده از روش من، تفاوت در ضرایب نظامدست آمده از آزمون هاسداری بهمعنی

برای ضریب متغیر  داری محاسبه شدهاثرات ثابت بر روش تصادفی ارجح است. با توجه به سطح معنی

توان نتیجه گرفت که بین های مالی میی صورتهای مالی و شدت تجدید ارایهی صورتتجدید ارایه

های مالی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ی صورتمالی،  شدت تجدید ارایه هایی صورتتجدید ارایه

دار دارد و اهرم مالی ی شرکت ارتباطی معنیدار وجود دارد. از بین متغیرهای کنترل اندازهارتباطی معنی

 دار هستند.و نرخ بازده دارایی فاقد ارتباطی معنی

 ی دوم پژوهشآزمون فرضیه

 صورت زیر است:به 3ی ی دوم پژوهش در نگارهاز آزمون فرضیه های حاصلیافته
 ی دومهای حاصل از آزمون فرضیه. یافته3ی نگاره

 ضرایب متغیرهای پژوهش
انحراف 

 استاندارد
 tآماره 

سطح 

 داریمعنی

آماره 

 خطیهم

 متغیر وابسته: هزینه حقوق صاحبان سهام

تجدید ارایه صورت 

 های مالی
074572/0 012341/0 042408/6 0000/0 131972/1 

شدت تجدید ارایه 

 های مالیصورت
104664/0 041012/0 552042/2 0108/0 102719/1 

 181509/1 7796/0 -279868/0 003674/0 -001028/0 اندازه شرکت

 922107/1 0000/0 -608991/6 033202/0 -219429/0 اهرم مالی

 707129/1 0001/0 -051465/4 009797/0 -039691/0 نرخ بازده دارایی

 - 0000/0 904476/5 054973/0 324585/0 مقدار ثابت

ضریب تعیین: 

156235/0 

ضریب 

تعیین 

تعدیل شده: 

155113/0 

آماره اف: 

849066/5 

(0000/0) 

آماره دوربین 

واتسون: 

508280/1 

آماره اف 

لیمر: 

414282/6 

(0000/0) 

آماره 

هاسمن: 

761117/53 

(0000/0) 
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درصد محاسبه  95چنین برای کل مدل در سطح اطمینان داری برای تک تک متغیرها و همسطح معنی

درصد  62/15توان ادعا کرد که ی مدل برازش شده میشده است. با توجه به ضریب تبیین تعدیل شده

شود. توضیح داده میی دوم پژوهش توسط متغیرهای مستقل و کنترل ی فرضیهاز تغییرات متغیر وابسته

واتسون  -ی دوربینهای استاندارد الگوی رگرسیون است و از آمارهخودهمبستگی نقض یکی از فرض

 – ی دوربینتوان جهت تعیین بود و نبود خودهمبستگی در الگوی رگرسیون استفاده کرد. آمارهمی

خودهمبستگی است و استقالل گر عدم وجود باشد بیانمی5/1-5/2که بین  508/1واتسون محاسبه شده 

لیمر  -دست آمده از آزمون اف داری بهدهد. با توجه به سطح معنیهای اجزای خطا را نشان میباقی مانده

های تابلویی برای های فردی بوده بنابراین استفاده از روش دادهمقاطع مورد بررسی ناهمگن و دارای تفاوت

لیمر(،  -های تابلویی با آزمون چاو )اف د از انتخاب روش دادهی اول پژوهش مناسب است. بعمدل فرضیه

کنیم. با توجه به سطح از آزمون هاسمن برای تعیین استفاده از اثرات ثابت یا تصادفی استفاده می

مند نیست. بنابراین استفاده از روش دست آمده از آزمون هاسمن، تفاوت در ضرایب نظامداری بهمعنی

برای ضریب متغیر  داری محاسبه شدهوش تصادفی ارجح است. با توجه به سطح معنیاثرات ثابت بر ر

توان نتیجه گرفت که بین های مالی میی صورتهای مالی و شدت تجدید ارایهی صورتتجدید ارایه

های مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام ی صورتهای مالی،  شدت تجدید ارایهی صورتتجدید ارایه

دار دار وجود دارد. از بین متغیرهای کنترل اهرم مالی و نرخ بازده دارایی ارتباطی معنیمعنیارتباطی 

 دار هست.ی شرکت فاقد ارتباطی معنیدارند و اندازه

 گیری و پیشنهادهانتیجه

گذاران و ی اطالعاتی را برای سرمایههای آن، مجموعههای مالی اساسی به همراه یادداشتصورت

کنند. یکی گذاری میهای مالی و سرمایهکند که از طریق آن اقدام به اتخاذ تصمیمن فراهم میداراسهام

گیری منطقی ی اطالعات برای فراهم کردن مبنایی برای تصمیمگری مالی تهیه و ارایهاز اهداف گزارش

وده و توان اثرگذاری گذاران و اعتباردهندگان است. در این راستا اطالعات بایستی مفید و مربوط بسرمایه

های اقتصادی افراد را داشته باشد و منتهی به تصمیم بهینه شود. از سوی دیگر برای مفید گیریبر تصمیم

گری مالی ایجاب های مزبور، اهداف حسابداری و گزارشگیری گروهواقع شدن اطالعات مالی در تصمیم

ترسی به این اطالعات برای همگان ممکن باشد. ای مناسب افشا و دسکند که اطالعات مربوط به گونهمی

اجرای قوانین و مقررات ممکن است پیامدهای مساعد و نامساعدی را برای اقتصاد و جامعه به همراه داشته 

های مالی بر رفتار ( پیامدهای اقتصادی را به عنوان اثرات مالی و اقتصادی گزارش1978باشد. زف )

حق، گذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذیها، سرمایهاتحادیهگیری واحد تجاری، دولت، تصمیم

تواند های حسابداری و مالی میی این تعریف آن است که گزارشکند. جوهرهعالقه تعریف مینفع و ذیذی

چنین ارزش شرکت اثرگذار باشد. های واقعی مدیران و سایر اشخاص طرف قرارداد شرکت و همبر تصمیم

تواند بر میزان ریسک شرکت و نسبت تشکیل سرمایه در اقتصاد اثرگذار باشد و منتهی لی میاطالعات ما

چنین گذاری در اقتصاد گردد. اطالعات مالی همکنندگان و سرمایهبه تسهیم مجدد ثروت میان مصرف

امد اقتصادی ی پیهدف این پژوهش مطالعه گذاران مختلف موثر باشد.تواند بر توزیع ثروت میان سرمایهمی
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های باشد. یافتههای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میهای مالی در شرکتی صورتتجدید ارایه

ی حقوق صاحبان سهام های مالی هزینهی صورتگر این است که با تجدید ارایهحاصل از پژوهش بیان

یابد. به عبارت اق بهادار تهران کاهش میهای پذیرفته شده در بورس اورافزایش و ارزش بازار سهام شرکت

های حاصل از این پژوهش های مالی نتایج و پیامدهای منفی در پی دارد. یافتهی صورتبهتر تجدید ارایه

ولین [، کروایت و شه25روس و همکاران ][، پالم21بار و جنکینز ]های حاصل از پژوهش هرایبا یافته

 شود که: های آتی پیشنهاد میابق است. در راستای انجام پژوهش[ مط26[؛ سوزان و همکاران ]23]

های ی صورتهای مالی از طریق سایر معیارهای تجدید ارایهی صورتپیامد اقتصادی تجدید ارایه -الف

های پذیرفته شده این پژوهش، مطالعه را در سطح کل شرکت -مالی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد؛ ب

های آتی در سطح هر صنعت به شود در پژوهشبهادار تهران انجام داده است. پیشنهاد میدر بورس اوراق 

های های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، صورتکه در شرکتتفکیک انجام گیرد. با عنایت به این

ن و مقرراتی را تدوین شود، الزم است که نهادهای استانداردگذار و ناظر قوانیمالی به وفور تجدید ارایه می

های مالی از حسابداران و مدیران مالی باسواد استفاده کنند و ی صورتها برای تهیهکنند که شرکت

 های مالی صورت گیرد.ی صورتتری به تجدید ارایهکه نیاز کمچنین دقت الزم را مبذول نمایند تا اینهم
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Abstract: The main purpose of research is to study the economic impact of 

representation of financial statements on companies listed on the Tehran Stock 

Exchange. Information required for the study, 150 companies during 1390-1397 years 

has been retrieved from different resources. In this study, for economic consequences 

variable, cost of equity and the ratio of market value to book value and for 

representation of financial statements variable, two criteria zero-one dummy and 

severity of representation of financial statements variable were used. For examination 

of the hypotheses, multivariate regression with panel data was used. The findings of 

this study showed that with representation of financial statements the cost of equity 

was increased and stock market value of companies listed in Tehran Stock Exchange 

was decreased. In other words, the representation of financial statements entails 

negative consequences. 
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