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چکیده
این تحقیق به بررسی مربوط بودن سود (زیان)های شناسایی نشده تورمی برای توضیح نوسانات بازده و
محتوای اطالعاتی اضافی سود (زیان)های تعدیلشده بابت تورم نسبت به سود(زیان)های مبتنی بر بهای
تمامشده تاریخی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد .به منظور استخراج
اطالعات تعدیل شده تورمی از صورت های مالی اسمی ،از الگوریتم تعدیل تورم کانچیتچکی ()1122
استفاده شدهاست .با بکارگیری رگرسیون حداقل مربعات معمولی و دادههای ترکیبی و تابلویی و استفاده از
رویکرد رگرسیون دومرحلهای ،نتایج آزمون فرضیهها حکایت از آن دارد که سود (زیان)های شناسایی نشده
تورمی از خاصه مربوط بودن برای توضیح نوسانات بازده برخوردارند .عالوه بر این سود (زیان)های تعدیل
شده تورمی و سود (زیان) های تاریخی ،هر دو محتوای اطالعاتی اضافی نسبت به یکدیگر دارند .به این
ترتیب میتوان نتیجهگیری کرد که گزارشگری مالی تورمی باید به عنوان مکمل گزارشگری مالی اسمی
الزامیشود و نه آنکه گزارشگری مالی تورمی جانشین گزارشگری مالی اسمی شود.
واژههاي كلیدي :سود (زیان)های شناسایی نشده تورمی ،سود (زیان)های تعدیل شده بابت اثرات تورم ،
سود (زیان)های تاریخی  ،بازده سهام.

 -1استاديار گروه حسابداري مركزآموزش عالي رجاء ،نويسنده اصليha.farajzadeh@yahoo.com .

 -2دانشیار گروه حسابداري دانشگاه تربیت مدرس.
 -3دانشجوي دكتري حسابداري دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه شهید بهشتي ،مسئول مکاتبات.
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 -1مقدمه
یکی از مفروضات بنیادی حسابداری فرض واحد پولی است که قدرت خرید پول را در طول زماان ثابات
در نظر میگیرد .نظام گزارشگری مالی ایران بر مبنای گزارشگری ماالی اسامی اسات .درگزارشاگری ماالی
اسمی فرض بر این است که از یک واحد پولی با قدرت خرید ثابت برای گزارشاگری اساتفاده مایشاود .در
شرایط تورمی ،قدرت خریدواحد مبنا تغییار مایکناد و ایان فارض را زیار پاا مای گاذارد (هیئات تادوین
استانداردهای حسابداری ،نشریه .)44 :2936 ،229
باید به این نکته نیز توجه کرد که استانداردهای حسابداری ایران شرکتهااراملزممیکناد صاورتهاای
مالی خود را بر مبنای بهای تمام شده تاریخی ارائه کنند ( بند  94فصل  4مفاهیم نظری گزارشاگری ماالی
ایران .) 2933 ،در گزارشگری مالی تحت نظام بهای تمام شده تااریخی ،پاول دورههاای مختلا باا قادرت
خریدیکسان نمایش داده میشوند.در دوره ثبات قیمتها به نظر میرسد که ایان رویاه بنیاادی حساابداری
رضایت بخش است .با این حال ،هنگامی که قیمت ها در نتیجه تورم از ثبات نسبی برخوردارنیستند ،قادرت
خرید پول با گذشت زمان تغییر میکند.به این ترتیب در شرایط تورمی مبالغ تاریخی مندرج در صورتهاای
مالی به سبب تغییر ارزش پول ،از نظر اقتصادی مربوط تلقی نمیشوند و سود ابرازی نمیتواند معیار ارزیابی
مناسبی برای عملکرد مدیریت واحد تجاری تلقی شود .به عبارت دیگر ،در این شرایط سود و زیان تجااری و
سود و زیان ناشی از تورم با هم ترکیب می شوند و تفکیک این دو از هم کاری بس دشوار است.
عدم توجه به اثرات تورمی موجب میشود تا زیان ناشی از کاهش قدرت خرید دارایی های پولی و ساود
ناشی از تاثیر تورم در بدهیهای پولی نادیده گرفته شود .این انحراف در اطالعات موجب میشود که سرمایه
گذاران برای تصمیم گیری به سودها و زیانهای تورمی که بر کیفیت سود ابرازی و جریانهای نقد آتی تااثیر
می گذارد ،توجهی نداشته باشند .این رویه موجب گمراهی سرمایه گذاران میشود و حتی اعتباار دهنادگان
هم سود ناشی از افزایش تورم را سود واقعی تلقی کرده و ناهنجاری های اقتصادی به بار میآید ( مجتهدزاده
و نیتاز،2911،ص.)13از این رو این احتمال وجود دارد که کیفیت اطالعات حسابداری از نقطه نظار مرباوط
بودن به عنوان یکی از ویژگی های کیفی مرتبط با محتوای اطالعات مفید صادمه ببیناد .محایط اقتصاادی
ایران با تورم حاد ،زمینه ویژه ای را برای آزمون این موضوع که آیا سود (زیان) های شناسایی نشده تورمی از
خاصه مربوط بودن برای توضیح نوسانات بازده برخوردارند یا خیار و همچناین بررسای محتاوای اطالعااتی
اضافی سود (زیان)های تعدیل شده بابت اثرات تورم نسبت به سود (زیان) های تاریخی فراهم میکند.
در ادامه پیشینه تحقیقات انجام شده راجع به تاثیر اطالعات تعدیل شده بابات تاورم و تغییار در ساطح
عمومی قیمت ها بر روی گزارشات مالی مطرح شده است .همچنین در بخش سوم ،به تبیاین فرضایه هاا و
روش شناسی پژوهش شامل نوع نمونه گیری ،نحوه استخراج داده های تعدیل شده تاورمی از صاورت هاای
مالی اسمی و پس از آن ،آزمون فرضیه ها مورد بحث و بررسی قرارگرفته اسات .در نهایات نتاایج حاصال از
آزمون فرضیات دوگانه تحقیق بیان شده و در پایان نیاز نتیجاه گیاری و بررسای تطبیقای یافتاه هاا ارائاه
شدهاست.
پژوهشهاي حسابداري مالي و حسابرسي
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 -2مبانی نظري و پیشینه تحقیق
در خصوص ارائه صورت های مالی تعدیل شده بر اساس تاورم (گزارشاگری ماالی تاورمی) دو دیادگاه و
یافتههای تجربی متناقض وجود دارد(کرکاوک و بالسااری،1111 2،ص .)964دیادگاه نخسات ،بار مبناای
یافتههای تجربی تحقیقاتی نظیر بیور ،گریفین و لندزمن ،)2131(1مخال گزارشگری ماالی تاورمی اسات و
این گزارشها را فاقد محتوای اطالعاتی میدانند .این محققان بر این باور بودند کاه سارمایهگاذاران و دیگار
بازیگران بازار سرمایه از شرایط تورمی آگاهی داشته و انتظارات خود را راجع به توان ساودآوری آتای واحاد
تجاری تعدیل کرده و درقیمتگذاری سهام لحاظ میکنند؛ بناابراین انتشاار اطالعاات تعادیلشاده تاورمی
نمی تواند نوسانات در بازده سهام را توضیح دهد؛ چون این اطالعات قبالً در قیمتگذاری سهام لحااظ شاده
است .در همین راستا و از منظری دیگر ،واتس و زیمرمن،2131(9ص )214صاورتهاای ماالی تاورمی را ناا
مربوط میدانند .آ نها این گونه استدکل کردند که قیمت سهام تحت تاثیر انتشار اطالعات تعدیل شده بابات
تورم قرار نمی گیرد چون این گونه اطالعات جدید هستند و بازیگران و فعاکن بازار سرمایه نیاموختهاناد کاه
چگونه باید این اطالعات را تجزیه و تحلیل و پردازش کنند (اثر یادگیری).
در مقاب ل ،طرفداران گزارشگری مالی تاورمی ،عادم یاافتن محتاوای اطالعاات ارقاام تاورمی در برخای
تحقیقات را به فروکش کردن تورم در اقتصاد کشورهای توسعه یافتاه نسابت مایدهناد و اعتقااد دارناد در
شرایط وجود تورم قابل مالحظه و حاد ،شرکتها باید اقدام به تعدیل صورتهای مالی تارخی خود بر اساس
تغییرات در سطح قیمتها نمایند زیرا این دادهها برای تصمیمگیاری سارمایهگاذاران مرباوط باوده و دارای
محتوای اطالعاتی میباشند.
در اوایل دهه  2131ایاکت متحده نرخ تورم دو رقمی را تحمل می کرد و ایان موضاوع باعاث باه وجاود
آمدن یک چالش بزرگ برای هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا شده بود؛ چون صورتهاای ماالی
4
اسمی نمی توانستند اطالعات مفیدی را از منظر تصمیم گیری به اساتفادهکننادگان منتقال کنناد (باارنیو،
،2111ص.)132در نتیجه این هیئت اقدام به انتشار بیانیه شماره  99نمود و شرکتهاا را ملازم باه افشاای
اطالعات صورتهای مالی تعدیلشده بابت اثرات تورم کرد.در اواخر دهه  2131نرخ تورم در آمریکا به کمتار
از  %9نزول پیدا کرد ،از این رو هیئت استانداردهای حسابداری ماالی بیانیاه شاماره  31را منتشار کارده و
4
افشای اطالعات صورتهای مالی تعدیل شده بابات اثارات تاورم را باه صاورت اختیااری درآورد (گاوردون،
،1112ص.)233-232
طرفداران گزارشگری مالی تورمی برای ادعای خود مبنی بر مربوط بودن اطالعات تعدیل شده بابت تورم
در تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران دو نکته حائز اهمیت دیگر را خاطرنشان میسازند .اول اینکه باه نظار
نمی رسد سرمایهگذاران انتشار اطالعات تعدیل شده بابت اثرات تورم را نادیده بگیرند و یا نسبت باه آن بای
توجه باشند ،بدین معنا که سرمایه گذاران اثر یادگیری را در طول دو دهه گذشته هر چند به صورت ناقص و
جزئی در کرده اند .دوم اینکه سرمایه گذران به طور کامل اطالعات تعادیل شاده بابات اثارات تاورم را در
تصمیمات اقتصادی خود لحاظ نمی کنند چون چنین اطالعاتی پیچیده و ناآشانا هساتند؛ بناابراین انتشاار
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اطالعات تعدیل شده بابت اثرات تورم می تواند در تصمیمگیریهای اقتصادی سرمایهگاذاران مفیاد باشاد و
آنها را در امر خرید  ،فروش و یا قیمتگذاری صحیح سهام یاری رساند (کانچیتچکی ،1122 ،6ص.)2133
در ادامه به برخی از تحقیقات انجام شده در خصوص بررسی محتوای اطالعاتی سود (زیان)های تعادیل
شده بابت اثرات تورم نسبت به سود (زیان)های تاریخی می پردازیم.
کانچیتچکی (،1122ص) 2143اثر سود (زیان) های شناسایی نشده تورمی را بر روی جریانات نقد آتی و
قیمت سهام مورد بررسی قرار داد .نتایج این پژوهش نشان می دهد که  )2 :سود (زیان) های شناسایی نشده
تورمی می توانند به پیش بینی جریان وجه نقد آتی کمک کنند )1 .استراتژی های معامالتی مبتنی بر تورم
با بازده غیرعادی سهام وابستگی قابل توجهی دارند به این معنی که قیمت سهام به طور کامل مضامین سود
(زیان) های شناسایی نشده تورمی را برای پیش بینی جریان وجه نقد آتی منعکس نمیکند )9 .قیمت سهام
طوری رفتار می کند که انگار سرمایه گذاران تمایزی بین اقالم پولی و غیرپولی که برای تعیین اثرات تاورمی
ضروری است ،قائل نمیشوند.
بالساریو کرکوک (،1111ص ) 964قدرت تبیین اضافی سود (زیان) های تعدیلشده تاورمی را نسابت
به سود (زیان) های تاریخی و اثر اطالعات حسابداری تعدیلشده تورمی را بر روی نسبتهای مالی در ترکیاه
مطالعه کردند .نتایج نشان داد که نسبت های مالی به شدت تحت تأثیر اطالعاات تعادیلشاده تاورمی قارار
میگیرد .همچنین سود (زیان)های تعدیل شده تورمی محتوای اطالعاتی اضافی نسبت به ساود (زیاان)هاای
تاریخی ندارند .از این رو صورت های مالی تورمی باید به عنوان مکمل و نه جانشین صورتهای مالی تاریخی
گزارش شوند.
گوردون (،1112ص )216مربوط بودن اطالعات مبتنی بر بهای تمامشده تاریخی ،اطالعات تعادیلشاده
بابت تغییرات در سطح عمومی قیمت ها ،اطالعات حسابداری مبتنی بر بهای جایگزینی را بر روی نمونهای از
شرکت های مکزیکی مطالعه کرد .نتایج نشان داد که اطالعاات مبتنای بار بهاای جاایگزینی قادرت تبیاین
بیشتری نسبت به اطالعات مبتنی بر بهای تمامشده تاریخی دارند .همچنین اطالعات تورمی بهتر از اطالعات
تاریخی میتوانند نوسانات در قیمت سهام را توضیح دهند.
بارنیو (،2111ص )132مربوط بودن سود (زیان)های تعدیلشده بابت تورم را نسبت به سود (زیان)هاای
مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی در محیطی تورم ی آزماون کارد .نتاایج ایان تحقیاق نشاان داد کاه ساود
(زیان)های تعدیل شده بابت اثرات تورم قدرت تبیین اضافی نسبت باه ساود (زیاان)هاای مبتنای بار بهاای
تمام شده تاریخی فراهم میکنند ،از این رو در یک محیط تورمی با نرخ باکی تورم پایشبیناینشاده ،ساود
(زیان)های مبتنی بر بهای تمامشده تاریخی دیگر از ارزش مربوط بودن برخوردار نیستند.
هاپ وود و شفر،2131( 3ص ) 2131از تجزیه و تحلیل مقطعی بارای بررسای محتاوای اطالعااتی ساود
(زیان) های مبتنی بر ارزش های جاری نسبت به سود (زیان)های مبتنی بر بهای تمامشده تااریخی اساتفاده
کردند.آنها نمونه خود را به زیر گروههایی مبتنی بر توانایی شرکت به تعدیل سود خالص عملیاتی متناسب باا
تغییرات قیمت ،تقسیم بندی کردند و همبستگی بین معیارهای مختل سود و تغییرات بازده سهام را در هار
پژوهشهاي حسابداري مالي و حسابرسي
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زیر گروه مورد آزمون قراردادند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تقسیم نموناه باه زیار گاروههاایی
مبتنی بر عکس العمل شرکت به تغییرات قیمت ،شواهد و مدارکی در خصوص محتوای اطالعاتی اضافی سود
(زیان) های مبتنی بر ارزش های جاری نسبت به سود (زیان)های مبتنی بر بهای تماامشاده تااریخی فاراهم
میکند که در تحقیقات قبلی به واسطه استفاده از تنها یک گروه رؤیت نشده بود.
برنارد و رولند،2133( 3ص ) 311از یک رویکرد سری زمانی برای تعیین محتوای اطالعاتی اضاافی ساود
(زیان) های مبتنی بر ارزش های جاری نسبت به سود (زیان)های مبتنی بر بهای تمامشده تااریخی اساتفاده
کردند .نتایج این تحقیق نشان داد که سود (زیان)های مبتنی بر ارزشهاای جااری قادرت تبیاین بیشاتری
نسبت به سود (زیان) های مبتنی بر بهای تمام شده تااریخی در توضایح نوساانات باازده دارناد باه ویاژه در
صنایعی که همبستگی بین سود (زیان)های مبتنی بر ارزشهای جاری و سود (زیان)های مبتنای بار بهاای
تمامشده تاریخی نسبتاً ضعی است .برای اکثریت شرکتها ،همبستگی بین دو متغیر نسبتاً شدید اسات در
نتیجه اطالعات یکسانی را به بازار سرمایه مخابره میکنند و هیچ یک قدرت تبیین بیشتری نسبت به دیگری
در توضیح نوسانات بازده ندارد.
بیور ،گریفین و لندزمن (،2139ص )26تفاوتهای مقطعی در بازده را که میتواند توسط تغییرات ساود
توضیح داده شود ،مورد بررسی قراردادند .آنها به این نتیجه رسیدند که متغیرهای مبتنی بر بهای تمامشاده
تاریخی از قدرت توضیحی بیشتری نسبت به متغیرهای مبتنی بر بیانیه شماره  99برای تبیاین تغییارات در
قیمت سهام برخوردارند .نتایج این تحقیق منجر به صدور بیانیه شماره  31شد.
مجتهدزاده و نیتاز (،2911ص) 44در پژوهش خود ،به بررسی اثر گزارشگری مالی تورمی بر جریانات نقد
آتی و بازده سهام پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که هر قدر میزان سود (زیان)های شناساایی نشاده
تورمی در یک شرکت بیشتر باشد  ،انتظار میرود که آن شرکت در آینده جریانهای نقد عملیااتی کمتاری
داشته و بیشتر مبادرت به فروش داراییهای ثابت خود ورزد و بازده سهام کمتری داشته باشد.
 -3فرضیههاي تحقیق
 )2سود (زیان) های شناسایی نشاده تاورمی از خاصاه مرباوط باودن بارای توضایح نوساانات باازده
برخوردارند.
 )1سود (زیان) های تعدیل شده بابت اثرات تورم ،نسابت باه ساود و زیاان هاای تااریخی ،محتاوای
اطالعاتی اضافی برای توضیح و تبیین نوسانات بازده فراهم می کنند.
 -4روش شناسی تحقیق
 -1-4جامعه آماري و نمونه تحقیق
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظارگارفتن
ویژگیهای زیر میباشد:
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)2
)1
)9
)4

دوره مالی شرکتهای نمونه موردنظرمنتهی به  11اسفندماه هرسال باشد.
شرکتهای موردنمونه سال مالی خود را طی دوره تحقیق تغییرندادهباشند.
شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگری ،هلدینگ ،بانکها ،نهادهای پولی و بیمه از نمونه مساتثنی
میگردد.
وقفه معامالتی بیش از  6ماه نداشته باشند.

باتوجه به معیارهای پیشگفته و محدودیت های موجود ،تعداد 211شرکت به عنوان نمونه نهاایی انتخااو و
اطالعات مربوط به آنها برای دوره زمانی سالهای  2932-2911گردآوری شد.
 -2-4نحوه استخراج اطالعات تعدیل شده تورمی از صورت هاي مالی اسمی
باارای اسااتخراج اطالعااات تعاادیلشااده تااورمی از صااورتهااای مااالی اساامی ،از الگااوریتم تعاادیل
تورم9کانچیتچکی (،1122ص )2142-2141استفاده شده اسات .ایان الگاوریتم از رویکارد دکر ثابات بارای
اندازهگیری فعالیت های شرکت در شرایطی که قدرت خرید واحد پولی ثابت نیست ،استفاده کرده و صاورت
های مالی اسمی را با استفاده از تمایز بین اقالم پولی و غیرپولی ،چرخه حیات داراییها و بدهیها ،شرکت به
شرکت بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل می کند .یک ویژگی مهم این الگوریتم این است که باا
توجه به این واقعیت که تورم بسته به ساختار داراییها و بدهی های شرکت،آنها را متفاوت از یکادیگر تحات
تاثیر قرار میدهد ،به اثرات تورمی اجازه میدهد تا در میان شرکتها و در طول زماان نوساان داشاتهباشاد.
عالوه بر آن ،این ال گوریتم و همچنین مبالغ تعدیل شده بابت اثرات تورم مبتنی بر خاصه اندازهگیاری بهاای
تمام شده تاریخی هستند که مزایایی چون قابلیت اتکا و بی طرفی را با خود به همراه دارد.
به طور خالصه میتوانگفت که این الگوریتم اطالعات تعدیلشده تورمی را از صورتهای مالی اسمی در
سه گام اصلی استخراج می کند .در گام اول ،این الگوریتم به بازسازی صورتهای مالی هر شارکت در طاول
عمر آن تا تاریخ گزارشگری بر حسب مقادیر تعدیلشده تورمی میپردازد .چاون تفااوت باین اقاالم پاولی و
غیر پولی نکته کلیدی برای تمایز اثرات تورم بر مقادیر مختل حسابداری میباشد ،این الگوریتم داراییهاای
پولی را از داراییهای غیرپولی و بدهیها جدا میکند .در گام دوم چون اقالم پولی بر حسب دکر ثابت بارای
تصفیه در صورتهای مالی اندازهگیری میشوند ،الگوریتم از مبالغ پولی مندرج در صورتهای مالی اسمی به
عنوان مبالغ تعدیلشده تورمی استفاده میکند .در مقابل ،الگوریتم اقالم غیرپولی را به وسیله تخمین تااریخ
خرید و استفاده از اطالعات مربوط به عمر مفید دارایی ثابت و دوره گردش موجودی کاک تعدیل میکند .در
گام سوم ،الگوریتم دارایی ایجاد شده هر دوره را با استفاده از ارقام ترازناماه دو دوره متاوالی کاه بار حساب
شاخص عمومی قیمتها تعدیلشدهاند ،تخمین می زند.10
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-5آزمون فرضیات تحقیق
به منظور آزمون فرضیه اول تحقیق  ،از یک مدل استاندارد برای اندازهگیری ارزش مرباوط باودن ساود
(زیان) های شناسایی نشده تورمی استفاده شدهاست .این مادل در تحقیقاات جاونز و همکااران،)1122( 22
فرانسیس و اسکیپر ،)2111( 21کولینز و همکاران )2113( 29و بوشمن و همکاران )1119( 24به عنوان مادل
مرجع اندازه گیری مربوط بودن سود استفاده شده است و به نحوی تعدیل شدهاست کاه ساود (زیاان)هاای
شناسایی نشده ناشی از تورم را نیز در برگیرد.
()2

 v j ,t

IGLi ,t
Assetsi ,t 1

*  3

Earni ,t
Assetsi ,t 1

* 2

Earni ,t
Assetsi ,t 1

* RET j ,t    1

در رابطه ( )2متغیرها به شرح زیر هستند:
 :RETبازده سهام
 :Earn/Assets t-1سود اسمی سال جاری تقسیم بر مجموع داراییهای سال قبل
 :∆Earn/Assets t-1تفاوت سود اسمی سال جاری و سود اسمی سال قبل تقسیم بر مجموع داراییهای ساال
قبل
 :IGL/Assets t-1تفاوت سود اسمی و سود واقعی سال جاری (سود و زیان شناسایی نشده تورمی) تقسیم بار
مجموع دارایی های سال قبل.سود و زیان شناسایی نشده تورمی بر اساس الگوریتم تعدیل تورم کاانچیتچکی
( )1122که در بخش پیشین تشریح شد ،اندازهگیری شده است.
همچنین به منظور آزمون فرضیه دوم یعنی بررسی محتوای اطالعاتی اضافی ساود (زیاان)هاای تعادیل
شده بابت اثرات تورم نسبت به سود (زیان)های تاریخی ،از رویکارد رگرسایون دو مرحلاهای 24کاه قابال در
تحقیقات بیور ،گریفین و لندزمن (،2139ص )13و بارنیو(،2111ص )134به کار رفته ،اساتفاده شادهاسات.
اولین مجموعه از رویکرد رگرسیون دو مرحله ای این مطلب را آزمون میکند که آیا سود (زیان)های تعادیل
شده بابت تورم از محتوای اطالعاتی اضافی مشروط بر آگاهی از محتوای اطالعاتی سود (زیان)های مبتنی بر
بهای تمام شده تاریخی برخوردارهستند یا خیر .در اولین مرحله سود (زیان)های تعادیل شاده بابات اثارات
تورم بر روی سود (زیان)های تاریخی رگرسیون زده میشود.
()1
DIAE j     DHCE j  Z j
و در مرحله دوم بازده ساکنه اوراق بهادار بر روی سود (زیاان)هاای تااریخی و بااقی ماناده هاای حاصال از
رگرسیون مرحله اول ،رگرسیون زده می شود.
()9
RET j    1DHCE j   2 Z j   j
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سپس رگرسیون ها به منظور تعیین این موضوع که آیا سود (زیان)های مبتنی بر بهای تمام شده تااریخی از
محتوای اطالعاتی اضافی مشروط بر آگاهی از محتوای اطالعاتی سود (زیان)های تعادیل شاده بابات اثارات
تورم برخوردار هستند یا خیر ،انتقال می یابند .رگرسیون مرحله اول به شرح زیر است:
()4
رگرسیون مرحله دوم هم به صورت زیر است:
()4

DHCE j     DIAE j  Z j

RET j    1DIAE j   2 Z j   j

در رابطه (1و9و4و )4متغیرها به شرح زیر هستند:
 : DIAEتفاوت سود واقعی (تعدیل شده بابت اثرات تورم) سال جاری و ساود واقعای ساال قبال تقسایم بار
مجموع داراییهای سال جاری
 :DHCEتفاوت سود اسمی جاری و سود اسمی سال قبل تقسیم بر مجموع داراییهای سال جاری
 :RETبازده سهام
 :ε، Zباقیمانده حاصل از رگرسیون.
 -6روش تجزیه و تحلیل داده ها
این تحقیق مطالعهای کاربردی با تأکید بر روابط همبستگی و تحلیلی میباشد .دادههای تحقیق از طریق
صورتهای مالی شرکتها و سایت رسمی سازمان بورس جمعآوری گردیده و پس از انجام پردازشهای اولیه
در نرمافزار اکسل ،به وسیله نرمافزار آماری ایویوز 326مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است .مدل آماری به
کار گرفتهشده در این تحقیق مدل رگرسیون چند متغیره میباشد .همچنین ،برای انتخاو بین روشهای
دادههای ترکیبی وپانل از آزمون چاو استفاده میشود .در صورت انتخاو روش پانل آزمون هاسمن جهت
انتخاو از بین روشهای اثرات ثابت واثرات تصادفی انجام میشود .مدل رگرسیونی فرضیه اول این تحقیق
با استفاده از روش دادههای ترکیبی و مدل رگرسیونی فرضیه دوم با استفاده از روش دادههای پانل با اثرات
ثابت برآورد شدهاست .دراین پژوهش برای بررسی وجود مشکل ناهمسانی واریانس ازآزمون وایت استفاده شده
است .نتایج حاصل از آزمون نشان میدهد که در برخی مدلهای رگرسیون پژوهش مشکل ناهمسانی
واریانس وجود دارد .بنابراین تخمین نهایی این مدلها با استفاده از تصحیح وایت صورت میگیرد تا فرض
همسانی واریانسها در تحلیل رگرسیون برقرار بماند .همچنین دراین تحقیق ازآمارهی دوربین واتسون برای
کنترل عدم خودهمبستگی بین مقادیرباقیمانده استفاده شدهاست .چنانچه این آماره دربازه  2/4تا 1/4
قرارگیرد،عدم خودهمبستگی بین باقیماندههاپذیرفته میشود (گجراتی.)2933 ،
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-7یافتههاي تحقیق
-1-7آمارههاي توصیفی فرضیه اول
آماره های توصیفی فرضیه اول تحقیق در جدول ( )2شدهاست .همانطور که مشاهده میشود میانگین و
میانه بازده سهام و سود و زیان اسمی و تغییرات در سود و زیان اسمی مثبت میباشد ،در حالیکه میانگین و
میانه سود (زیان) شناسایی نشده تورمی منفی می باشد .دلیل این موضوع آن است که بیشاتر شارکتهاای
مو جود در نمونه در یک سال معین ،اقدام به گزارش سود در صورت های مالی اسمی خود نماوده بودناد ،در
حالی که به واقع با زیان ناشی از عملیات در حال تداوم خود روبرو بودهاند .بنابراین ساود (زیاان) شناساایی
نشده تورمی که حاصل تفاضل سود و زیان واقعی (تعدیل شده بابت اثرات تورم) و سود (زیاان) اسامی مای
باشد ،منفی خواهد شد.
جدول ( :)1آمار توصیفی متغیرهاي فرضیه اول
متغیر

میانگین

میانه

انحراف معیار

بزرگترین

كوچکترین

RET i,t

1/13

1/22

1/63

4/14

-1/61

Earni,t/Assets i,t-1

1/26

1/22

1/23

2/93

-1/11

ΔEarni,t/Assets i,t-1

1/11

1/12

1/22

2/11

-1/41

IGLi,t/Assets i,t-1

-1/23

-1/21

1/66

6/14

-9/11

منبع  :یافتههای پژوهشگر

 -2-7نتایج آزمون فرضیه اول
فرضیه اصلی اول تحقیق بیان میدارد که که سود (زیان)های شناساایی نشاده تاورمی از ارزش مرباوط
بودن برای توضیح نوسانات بازده برخوردارند .با بررسی مدل کلی رگرسیون با توجه به آمااره  Fو معنااداری
آن در جدول ( )1مشاهده میشود که مدل کلی رگرسیون در حالت کلی معنادار است .همچنین با توجه باه
معناداری آماره  tبرای ضریب برآوردی سود (زیان) شناسایی نشده تورمی ( )δ9در مدل رگرسیون در ساطح
خطای %2میتوان این طور نتیجه گرفت که که سود (زیان)های شناسایی نشده تورمی مربوط هستند ،بدین
ترتیب فرضیه اصلی اول تحقیق درسطح خطای %2مورد تأیید است.
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جدول ( :)2نتایج آزمون فرضیه اصلی اول
متغیر

 v j ,t

IGLi ,t
Assetsi ,t 1

آماره

*  3

Earni ,t
Assetsi ,t 1

*  2

Earni ,t
Assetsi ,t 1

ضریب
Α

1/1423

Earni,t/Assets i,t-1

1/1121

* RET j ,t    1

 tآماره
3/1113

**

1/1213

ΔEarni,t/Assets i,t-1

1/4234

4/1242

**

IGLi,t/Assets i,t-1

1/1349

1/3142

**

ضریب تعیین

1/2639

ضریب تعیین تعدیلشده

1/2641

Fآماره

(41/1446 )1/1111

آماره دوربین واتسون

2/1643

منبع  :یافتههای پژوهشگر

** در سطح خطای  %2معنادار

-3-7آمارههاي توصیفی فرضیه دوم
آماره های توصیفی فرضیه دوم تحقیق در جدول ( )9ارائه شدهاست .همانطور که مشاهده می شود ،میانگین
و میانه بازده سهام ،تفاوت سود (زیان)های تاریخی سال جاری و سال قبل و همچنین باقیماندههای حاصل
از رگرسیون سود و زیان های واقعی (تعدیل شده بابت اثرات تورم) بر روی سود و زیانهاای تااریخی مثبات
است؛ در حالیکه میانگین تفاوت سود (زیان)های واقعی سال جاری و سال قبل و همچنین باقیمانادههاای
حاصل از رگرسیون سود (زیان)های تاریخی بر روی سود و زیانهای واقعی (تعدیل شده بابت اثارات تاورم)
منفی است .این مسأله خودگواه تفاوت سود(زیان)های تاریخی منتج از سیساتم گزارشاگری ماالی اسامی و
سود(زیان) های واقعی بر پایه سیستم گزارشگری مالی تورمی و وجوه افتاراق و تماایز ایان دو ناوع سیساتم
گزارشگری مالی است.
جدول ( :)3آمار توصیفی متغیرهاي فرضیه دوم
متغیر

میانگین

میانه

انحراف معیار

بزرگترین

كوچکترین

RET

131999

131391

134141

434116

136311-

DIAE

131261-

131194

133414

931

333316-

DHCE

131234

131133

13213

231344

134166-

Z1

131123

131444

1313912

931413

333914-

Z2

-1311123

-131216

13213

231443

134169-

*منبع  :یافتههای پژوهشگر
پژوهشهاي حسابداري مالي و حسابرسي
شماره  /22پائیز 1331

حسنفرجزادهدهکردي،حسیناعتماديویگانهفغفورمغربي


 171

 -4-7نتایج آزمون فرضیه دوم
 -1-4-7مجموعه اول از رویکرد رگرسیون دو مرحله اي
اگر سود (زیان) های تعدیل شده بابت اثرات تورم از محتوای اطالعاتی اضافی فراتر از سود (زیان) هاای
مبتنی بر بهای تمامشده تاریخی برخوردار باشند ،آنگاه ضریب رگرسیون  δ2بر روی باقیماندههای حاصال از
رگرسیون مرحله اول باید مخال صفر باشد .نتایج حاصل از رگرسیون مرحله اول نشان میدهند که آمااره t
برای ضریب رگرسیون  βبه شدت باک است .این نتیجه اصالًدور از انتظار نیست چون همبساتگی باین ساود
(زیان) های تعدیل شده بابت تورم و سود (زیان)های مبتنی بر بهای تمامشده تاریخی بسیار زیاد میباشاد و
این دو متغیر با یکدیگر همبستگی خطی د ارند وگرنه لزومی به استفاده از رویکارد رگرسایون دو مرحلاهای
برای تعیین محتوای اطالعاتی اضافی سود (زیان)های تعدیل شده تورمی نسبت به سود (زیان)های تااریخی
و بالعکس نبود .ضریب رگرسیون  δ2بر روی باقیمانده های حاصل از رگرسیون مرحله اول آماره  tباه مقادار
 131324دارد .میتوانیم به طور تجربی اینطورنتیجهگیری کنیم که آگاهی از سود (زیان)های تعادیل شاده
بابت اثرات تورم به شرط آگاهی از محتوای اطالعاتی سود (زیان)های مبتنی بر بهاای تماامشاده تااریخی ،
محتوای اطالعاتی اضافی را برای توضیح نوسانات بازده فراهم میکند.
جدول ( :)4نتایج آزمون فرضیه دوم -مجموعه اول
متغیر
آماره

DIAE j     DHCE j  Z j

α

ضریب
tآماره

RETj    1DHCE j   2 Z j   j

β

-131246

γ

231144
43322

-13323

**

131132
**

131141

δ1

239326
**

639334

ضریب تعیین

131416

139941

ضریب تعیین تعدیل شده

131932

132133

Fآماره

1631333

134419

139113

139411

آماره دوربین واتسون
*منبع  :یافتههای پژوهشگر

δ2

131442
*

131324

**  * ،به ترتیب در سطح خطای  %2و  %4معنادار

 -2-4-7مجموعه دوم از رویکرد رگرسیون دو مرحله اي
ضریب رگرسیون  δ2بر روی باقیمانده های حاصل از رگرسیون مرحلاه اول آمااره  tباه مقادار 631433
دارد .می بینیم که ضریب رگرسیون δ2مجموعه دوم نیز دارای آماره  tمثبت میباشاد .مایتاوانیم باه طاور
تجربی اینطورنتیجه گیری کنیم که آگاهی از سود (زیان) های تاریخی به شرط آگاهی از محتوای اطالعااتی
سود (زیان) های تعدیل شده بابت اثرات تورم  ،محتوای اطالعاتی اضافی را برای توضیح نوسانات بازده فراهم
میکند .همچنین آماره  tبرای سود (زیان) های تاورمی در مجموعاه دوم دقیقااً مشاابه آمااره  tبارای ساود
(زیان)های تاریخیدر مجموعه اول میباشد ( )43322که نشان از همبساتگی بااکی باین ساود (زیاان)هاای
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مبتنی بر بهای تمامشده تاریخی و سود (زیان)های تورمی میباشاد .نتاایج حاصال از آزماون رگرسایون دو
مرحله ای نشان میدهد که هم ضریب رگرسیونی  δ2مجموعه اول و هم ضریب رگرسیونی  δ2مجموعاه دوم
مثبت است یعنی هم سود (زیان)های تعدیل شده بابت اثرات تورم از محتوای اطالعااتی اضاافی نسابت باه
سود (زیان)های تاریخی برخوردارند و هم سود (زیان)های تاریخی از محتوای اطالعاتی افزایشای نسابت باه
سود (زیان)های تعدیل شده تورمی برخوردارند.
جدول ( :)5نتایج آزمون فرضیه دوم -مجموعه دوم
متغیر

DHCE j     DIAE j  Z j

α

β

131241

131161

آماره
ضریب
tآماره

RETj    1DIAE j   2 Z j   j

**

933411

43322

γ

**

131996
**

2239211

δ1

δ2

131334

239294

**

631433 131116

ضریب تعیین

131994

139941

ضریب تعیین تعدیل شده

131914

132133

Fآماره

213691

134419

آماره دوربین واتسون

131414

139411

*منبع  :یافتههای پژوهشگر

**

** در سطح خطای  %2معنادار

 -8بحث و نتیجهگیري
این تحقیق به بررسی مربوط بودن سود (زیان)های شناسایی نشده تورمی برای توضیح و تبیین نوسانات
بازده و محتوای اطالعاتی اضافی سود (زیان)های تعدیل شده بابت تورم نسبت به سود (زیان)های مبتنی بار
بهای تمامشده تاریخی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران میپردازد .بر اساس نتایج بدسات آماده،
سود (زیان) های شناسایی نشده تورمی از خاصه مربوط بودن برای توضیح نوسانات باازده برخوردارناد .ایان
نتیجه با نتایج تحقیقات برنارد و رولند( ، )2133هاپ وود و شفر ( ، )2131گاوردون ( ، )1112کرکاوک و
بالساری( )1111و کانچیتچکی ( )1122سازگار است.
همچنین ،نتایج نشان داد که هر دو مجموعه اطالعات مربوط به سود(زیان)های تعدیلشده بابت اثارات
تورم و سود(زیان) های مبتنی بر بهای تمام شده تااریخی از محتاوای اطالعااتی اضاافی نسابت باه دیگاری
برخوردارهستند ،از این رو هر دو مجموعه اطالعات باید به عنوان مکمال در کناار یکادیگر قارار بگیرناد تاا
بتوانند اطالعات مربوطی را راجع به نوسانات بازده و قدرت سودآوری آتی به سرمایهگاذاران و دیگار فعااکن
بازار سرمایه ارائه کنند .این نتایج با یافتههای تحقیق کرکوک و بالساری( )1111سازگار و با نتیجه تحقیق
بارنیو( ) 2111مبنی بر نامربوط بودن اطالعات مربوط به سود (زیان)های مبتنی بر بهای تمام شاده تااریخی
در محیطهای به شدت تورمی ،همخوانی ندارد .شاید بتوان علت این امر را وجود نرخ تورم دو و سهرقمی در
قلمرو زمانی تحقیق بارنیو (سه رقمی از سال  2134تا  2134و دو رقمی از سال  2136تاا  )2133جساتجو
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کرد .همان طور که در تحقیق گوردون( ) 1112نیز بدان اشاره شده اسات ،دامناه نوساانات در نارخ تاورم و
بزرگی آن میتواند بر نتایج حاصله اثر گذار باشد.
در مجموع نتایج این تحقیق پیشنهاد میکند که گزارشگری مالی تورمی باید در کنار گزارشاگری ماالی
اسمی و به عنوان مکمل وجود داشته باشد تا بتواند استفادهکننادگان از اطالعاات صاورتهاای ماالی را در
تصحیح انتظارات خود راجاع باه قادرت ساودآوری آتای و همچناین جریاان هاای نقادی واحاد تجااری و
قیمتگذاری صحیح سهام یاری رساند.به نظر می رسد سرمایهگذاران انتشار اطالعات تعدیل شده بابت اثرات
تورم را نادیده نخواهند گرفت .موکول نمودن تهیه چنین اطالعات مبهم و پیچیدهای بر عهده سرمایهگاذران
منطقی به نظر نمیرسد .انتشار اطالعات تعدیل شده بابت اثرات تورم میتواند در تصمیمگیریهای اقتصادی
سرمایهگذاران مفید باشد و آنها را در امر خرید ،فروش و یا قیمتگذاری صحیح سهام یاری رساند.
در نهایت باید به این نکته توجه داشت که شرکتهای مختل واکنشهای متفاوتی را نسبت به تغییرات
قیمت از خود نشان میدهند.این واکنش هاا بساته باه تواناایی شارکت در انتقاال ایان افازایش قیمات باه
مصرف کننده و توانایی واحد تجاری به متنوع سازی ترکیب و کشش قیمتی محصوکت خود متفاوت میباشد.
سود و زیان واقعی (تعدیل شده بابت اثرات تورم) از دو جزء تشکیل شدهاست ،سود (زیاان) عملیااتی کاه از
تفاوت بین فروش و بهای تمامشده کاکی فروشرفته مبتنی بر ارزش هاای جااری بدسات مایآیاد و ساود
(زیان) نگهداری اقالم پولی .جزء دوم میتواند بسته به عکس العمال شارکت باه تغییارات قیمات ،معاانی و
تفاسیر متعددی را به بازار سرمایه مخابره کند .در نتیجه برای یک شرکت ،ممکن اسات همبساتگی مثبات
بین سود (زیان) واقعی و تغییرات در قیمت سهام وجود داشته باشد و برای شرکت دیگار ایان رابطاه منفای
باشد .بنابراین پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی ،حساسیت هر شرکت به تغییرات قیمت نیز ماد نظار قارار
گیرد.
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