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چکیده
در این پژوهش ارتباط بین استهالک حسابداری و استهالک اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است .در
صورت برابری استهالک حسابداری با استهالک اقتصادی انتظار میرود ارتباط بین استهالک حسابداری و
جریانهای نقدی جاری منفی و معنادار باشد .اما در صورت وجود محافظهکاری درگزارشگری استهالک،
ارتباط بین استهالک حسابداری و جریانهای نقدی آتی منفی خواهد بود .زیرا قبل از آنکه استهالک اقتصادی
داراییها اتفاق بیافتد ،استهالک حسابداری در گزارشهای مالی شناسایی میشود .معموال شرکتهایی
رویکرد محافظهکارانه اتخاذ میکنند که عملکرد آتی بهتری داشته باشند .برای انجام این تحقیق از مدل
رگرسیونی چند متغیره و اطالعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای
0831تا  0831استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد که بین استهالک حسابداری و جریانهای نقدی جاری
ارتباط معناداری وجود ندارد .بنابراین میتوان ادعا کرد استهالک حسابداری متناسب با استهالک اقتصادی
نیست .ولی ارتباط بین استهالک و جریانهای نقدی آتی منفی و معنادار است .پس میتوان گفت رویکرد
محافظهکارانه در گزارشگری استهالک وجود دارد .و در نهایت ،بین گزارشگری محافظه کارانه استهالک و
معیار فرصتهای رشد آتی ،بر خالف انتظار ،ارتباط منفی مشاهده شد.
واژههای کلیدی :استهالک حسابداری ،استهالک اقتصادی ،جریانهای نقدی ،فرصتهای رشد آتی.
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مقدمه
این مطالعه به بررسی ارتباط بین استهالک حسابداری و استهالک اقتصادی در
بورس اوراق بهادار تهران میپردازد .استهالک از جمله اقالم تعهدی بلندمدت
محسوب میشود .اقالم تعهدی اقالمی هستند که در دروه مورد گزارش به صورت
نقدی تحقق نیافتهاند .اقالم تعهدی به دو قسمت کوتاهمدت و بلندمدت قابل تقسیم
هستند .اقالم تعهدی کوتاهمدت (سرمایه در گردش)که بیشتر حاصل فرآیند فروش
تعهدی هستند ،حاصل تغییرات داراییها و بدهیهای کوتاهمدت ،به غیر از وجه نقد،
هستند .این اقالم برای هموارسازی تغییرات موقت در جریانهای نقدی مفید هستند
(دچاو .)0111 ،اقالم تعهدی بلندمدت عمدتاً شامل استهالک و کاهش ارزش دارایی-
های بلندمدت هستند( .دچاو و دیگران)0111 ،
استهالک در اثر استفاده از داراییها یا گذشت زمان اتفاق میافتد ،اما عمده
متغیرهای استهالک حسابداری ،عمر مفید ،روش حسابداری استهالک و ارزش اسقاط،
برآوردی هستند .بر اساس استانداردهای حسابداری ،مدیریت باید روشی را اتخاذ کند
که هزینه استهالک با الگوی کسب انتفاع از منافع اقتصادی داراییها ،متناسب باشد؛ یا
به عبارت دیگر در شناسایی هزینه استهالک الگویی باید به کار گرفته شود که
استهالک حسابداری به میزان استهالک اقتصادی داراییها (زوال عملیاتی داراییها)
شناسایی شود (کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی .)0831 ،بر پایه مدلهای
اقتصادی ،در صورتی که هزینه استهالک با الگوی کسب منافع از داراییها و ارزش
جایگزینی واقعی داراییها متناسب باشد ،در این صورت بین استهالک با جریانهای
نقدی جاری رابطه منفی و بین استهالک و جریانهای نقدی آتی هیچ رابطهای وجود
نخواهد داشت (کیسو و ویگانت .)6111 ،اما در صورت اعمال مدیریت سود ،در
شناسایی استهالک حسابداری ،بین جریانهای نقدی آتی و استهالک حسابداری می
توان رابطهای را شناسایی کرد.
مدیریت با توجه به شرایط میتواند در گزارشگری استهالک ،سیاست جسورانه یا
محافظهکارانه اتخاذ کند .محافظهکاری در حسابداری به عنوان زودتر شناسایی کردن
هزینهها و در مقابل به تعویق انداختن شناسایی درآمدها تعریف شده است (واتز،
 .)6118بنابراین میتوان بیان کرد ،گزارشگری محافظهکارانه استهالک عبارت از بیشتر
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بودن شتاب استهالک حسابداری داراییها از استهالک اقتصادی آنها میباشد (رایان،
 .)6111بررسی نظرات ارائه شده در رابطه با محافظهکاری ،بیانگر این است که
محافظهکاری در گزارشگری مالی ،مزایای متفاوتی دارد که از مهمترین آنها ،انعقاد
قراردادهای کارا ،کاهش دعاوی حقوقی ،کاهش یا به تعویق انداختن مالیات ،خنثی
کردن تمایل جانبدارانه مدیران ،کاهش هزینههای سیاسی ،کاهش کشمکش بین
بستانکاران و سهامداران ،کاهش عدم تقارن اطالعاتی در شرکتهای کوچک ،کاهش
فشارها و تهدیدات رقابتی و افزایش کیفیت اطالعات مالی را میتوان نام برد( .ابراهیمی
کردلر و شهریاری ،0833 ،غفارلو 0811 ،و زیمرمن)0138 ،
در صورت اعمال محافظهکاری در گزارشگری استهالک ،میتوان بیان کرد که بین
استهالک شناسایی شده و جریانهای نقدی آتی رابطه منفی ایجاد میشود .زیرا هزینه
استهالک ،در دورههایی قبل از استهالک اقتصادی داراییهای عملیاتی ،شناسایی
میشود.
در مقابل مزایای محافظهکاری اتخاذ رویکرد محافظهکارانه (زودتر شناسایی کردن
هزینهها نسبت به درآمدها) ،انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی را کاهش میدهد،
لذا آن گروه از واحد های تجاری به دنبال اتخاذ رویکرد محافظهکارانه در گزارشگری
مالی هستند که انتظارات بهتری از عملکرد آتی داشته باشند تا بتوانند هزینه ناشی از
اتخاذ رویکرد محافظهکارانه با حفظ مزایای آن را به حداقل برسانند (فُلسام .)6111 ،با
توجه به مطالب ارائه شده سواالت اساسی تحقیق به این صورت مطرح میشود که آیا
بین استهالک حسابداری و استهالک اقتصادی رابطهای وجود دارد؟ اگر رابطهای
وجود دارد این رابطه محافظهکارانه است؟ و آیا اتخاذ رویکرد محافظهکارانه در
گزارشگری استهالک نشاندهنده انتظارات مدیریت از عملکرد آتی برتر میباشد یا
خیر؟ به عبارت دیگر آیا گزارشگری محافظهکارانه استهالک ،منعکس کننده
اطالعات محرمانه مدیران درخصوص فرصتهای سرمایهگذاری آتی شرکتهاست
یاخیر؟ انتظار میرود واحدهای تجاری به علت بیشتر بودن مزایای ناشی از اتخاذ
رویکرد محافظهکارانه در گزارشگری مالی ،رویکرد محافظهکارانه اتخاذ کنند و
شرکتهایی که در گزارشگری اقالم تعهدی بلندمدت (از جمله استهالک)
محافظهکارانه عمل میکنند (هزینه استهالک را زودتر از استهالک اقتصادی داراییها
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شناسایی میکنند) ،انتظارات بهتری از عملکرد آتی خود داشته باشند .به عبارت دیگر
انتظار میرود ،این شرکتها اطالعات محرمانهای در خصوص فرصتهای
سرمایهگذاری آتی داشته باشند .لذا پیشبینی میشود ارتباط بین اجزای اقالم تعهدی
بلندمدت از جمله استهالک و جریانهای نقدی آتی منفی و معنادار باشد .زیرا اینگونه
از واحدهای تجاری قبل از دورهای که استهالک اقتصادی ،اتفاق بیافتد ،هزینه
استهالک را شناسایی میکنند.

پیشینه تحقیق
لئو ( )6112در بررسیای با عنوان نقش گزارشگری محافظهکارانه در ارتباط بین
اقالم تعهدی و جریانهای نقدی جاری و آتی اظهار میدارد در صورتی که عمده منابع
استهالک ،داراییهای عملیاتی واحد تجاری باشد ارتباط بین استهالک وجریانهای
نقدی عملیاتی واحد تجاری منفی خواهد بود .زیرا همزمان با استهالک اقتصادی
داراییها ،استهالک حسابداری نیز شناسایی میشود .اما در صورت اعمال
محافظهکاری در شناسایی استهالک حسابداری ،ارتباط استهالک حسابداری با
جریانهای نقدی آتی منفی خواهد بود .بال و شیواکومار ( )6111با بررسی ارتباط بین
گزارشگری محافظهکارانه اقالم تعهدی و مدل های پیش بینی جریانتات نقدی آتی،
اظهار میدارند که شناسایی به موقعتر زیانها و هزینهها (محافظهکاری) در گزارشگری
مالی ،باعث افزایش قابلیت توضیحدهندگی مدلهای پیشبینی جریانهای نقدی
میشوند اما آنها ارتباط جزئیات اقالم تعهدی با جریانهای نقدی را برسی نکردند.
دیچو ( )0111بیان میکند که سود ،و اجزائ تعهدی سود بهتر از جریانهای نقد جاری،
جریانهای نقدی آتی را پیشبینی میکند .نلسون ،کریم و بارث ( )6110اظهار میدارند
که کاهش ارزش داراییها و استهالک ،بیشتر از دیگر مولفههای سود قادر به پیشبینی
جریانهای نقدی آتی هستند .اسکینر ( )0118نشان دادند که برآوردهای مدیران در
انتظارات سهامداران یا ارائه اطالعات محرمانه در خصوص فرصتهای سرمایهگذاری
آتی نقش دارد .فلسام وزی ( )0111بیان میکند که بخش اختیاری استهالک مولفه
بهتری برای پیشبینی سرمایهگذاریهای آتی واحدهای تجاری میباشد .غفارلو
( )0811در پژوهشی بیان میکند که واحدهای تجاری در رویارویی با فشارهای رقابتی
در گزارشگری مالی رویکرد محافظهکارانه اتخاذ میکنند ،اما در مواقع نیاز به منابع
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مالی (حقوق صاحبان سهام) به منظور افزایش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی،
سطح محافظهکاری در گزارشگری مالی را کاهش میدهند.

فرضیهها و مبانی نظری مرتبط
بخشی از فرآیند حسابداری عبارت است از شناسایی ،جمعآوری ،اندازهگیری و
ثبت رویدادها و وقایع اقتصادی .یکی از رویدادهای اقتصادی که در واقعیت روی
میدهد ،موضوع استهالک داراییهای عملیاتی است .در صورتی که اندازهگیری
حسابداری از استهالک ،با افت ارزش اقتصادی داراییها متناسب باشد ،در این صورت
انتظار میرود ارتباط بین استهالک و جریانهای نقد جاری منفی باشد و بین استهالک و
جریانهای نقدی آتی ارتباطی وجود نداشته باشد .زیرا در دورههایی که استهالک
اقتصادی دارایی بیشتر بوده و قدرت کسب منافع داراییها کم شده است ،استهالک
مربوطه نیز شناسایی میشود .اما یکی از خصوصیات کیفی اشاره شده در مفاهیم نظری
گزارشگری مالی (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری )0831 ،محافظهکاری است
که از آن به عنوان اصل احتیاط یاد شده است .با اعمال محافظهکاری ،استهالک
حسابداری داراییها زودتر از استهالک اقتصادی آنها در گزارشهای مالی شناسایی
میشود ،بنابراین انتظار میرود در صورت اعمال محافظهکاری ارتباط بین استهالک
حسابداری و جریانهای نقدی آتی منفی و معنادار باشد .استهالک یکی از اجزائ اقالم
تعهدی بلند مدت است لذا با بررسی ارتباط اینگونه اقالم تعهدی با جریانهای نقدی
فعلی و آتی ،میتوان وجود محافظهکاری درگزارشگری استهالک را نیز بررسی نمود.
لذا میتوان فرضیههای این بخش را به صورت زیر مطرح کرد:
 .0بین اجزای اقالم تعهدی بلند مدت (از جمله استهالک) و جریانهای نقدی جاری
ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.
 .6بین اجزای اقالم تعهدی بلند مدت (از جمله استهالک) و جریانهای نقدی آتی
ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.
همچنانکه بیان شد ،اتخاذ رویکرد محافظهکارانه در گزارشگری مالی منافع زیادی
دارد که از جمله مهمترین آنها کاهش یا به تعویق انداختن مالیات پرداختنی ،خنثی
کردن تمایل جانب دارانه مدیریت ،کاهش هزینه های سیاسی ،کاهش تهدیدات رقابتی
و افزایش کیفیت اطالعات مالی را میتوان نام برد .اما توأم با این مزایا ،محافظهکاری
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هزینه هایی نیز دارد که مهمترین آن کاهش انتظارات بازار از عملکرد آتی واحدهای
تجاری میباشد (فلسام  .)6111شرکتها به دنبال هدف حداکثرسازی ثروت ذینفعان،
در پی حفظ مزایا با کمترین هزینهها هستند .از این رو شرکتهایی که عملکرد آتی
بهتری داشته باشند یا فرصتهای سرمایهگذاری آتی برتری داشته باشند ،محافظهکاری
در گزارشگری مالی از جمله در گزارشگری استهالک را اعمال میکنند .بنابراین
فرضیه این بخش را به صورت زیر میتوان مطرح کرد:
واحدهای تجاری که در گزارشگری استهالک رویکرد محافظهکارانه اتخاذ
میکنند ،عملکرد آتی باالتر یا فرصتهای رشد بهتری نسبت به سایرین دارند.

استخراج الگوهایهای آزمون فرضیههای تحقیق
مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول
برای آزمون فرضیه اول تحقیق ارتباط اقالم تعهدی سود با جریانهای نقدی جاری
بررسی شده است .اقالم تعهدی به دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت قابل تقسیم هستند.
اقالم تعهدی کوتاه مدت که اقالم تعهدی سرمایه در گردش هم نامیده میشوند ،جزئی
از داراییها و بدهیهای جاری ،به غیر از وجه نقد هستند که در دوره تحت گزارش،
ایجاد شده ولی به وجه نقد تبدیل نشدهاند .اما اقالم تعهدی بلند مدت عمدتا شامل
استهالک ،کاهش ارزش داراییها و سایر اقالم تعهدی بلند مدت میباشد .اقالم
تعهدی به دوبخش اختیاری و غیر اختیاری تقسیم میشوند .بخش غیر اختیاری آن
بخش از اقالم تعهدی است که مدیریت توان کمتری در دستکاری آنها دارد اما بخش
اختیاری اقالم تعهدی امکان اعمال قضاوت بیشتری دارد .به علت اینکه متغیر کلیدی
این پژوهش قلم تعهدی استهالک میباشد ،لذا با استفاده از مدلهای مختلف استهالک
به دو بخش اختیاری و غیر اختیاری تقسیم شده است و اثر هر بخش به صورت
جداگانه بروری جریانهای نقدی مطالعه شده است و برای این منظور از مدل زیر
استفاده شده است:
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متغیر های مدل
در این مدل ،i :نشان دهنده شرکت و  ،tبیانگر دوره زمانی میباشد.
متغیر وابسته ،CFO :جریان وجه نقد عملیاتی :خالص جریان وجه نقد عملیاتی شرکت
بعالوه جریان نقد حاصل از بازده سرمایهگذاری و سود سهام پرداختنی و جریان نقد
حاصل از مالیات شرکت ،به غیر از سود تقسیمی شرکت .این متغیر با ارزش بازار
ابتدای دوره شرکت همگن شده است.
متغیرهای مستقل اصلی:
 ،WACاقالم تعهدی سرمایه در گردش :که حاصل جمع تغییرات حسابها و اسناد
دریافتنی ،موجودی کاال ،حسابها و اسناد پرداختنی ،مالیات و سایر سودهای دریافتنی و
پرداختنی و پیشدریافتها و پیشپرداختها میباشد .این متغیر با فروش شرکت همگن
شده است.
 ،DDPبخش اختیاری استهالک :که با استفاده از سه مدل برآورد شده است .در همه
این مدلها  -DPکل استهالک و جزء باقی مانده (  )Viبخش اختیاری استهالک
میباشد و حاصل تفاضل بخش اختیاری از کل استهالک ،بخش غیر اختیاری
استهالک را تشکیل میدهد .این متغیرها با داراییهای بلند مدت شرکت ،همگن
شدهاند.
اولین مدل با استفاده از میانه صنعت میباشد.
)

⁄

(

در این مدل ،industry median(-DP) ،میانه استهالک صنعت در سالی است که
شرکت در آن صنعت و سال فعالیت میکند.
دومین مدل استفاده از مدل جونز میباشد.
)

(

)

(

)

(

در این مدل  ،TAکل داراییها ΔSale ،تغییرات فروش و  PPEGناخالص دارایی های
مشهود میباشد.
سومین مدل استفاده از مدل لئو میباشد.
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در این مدل  ،ROAنرخ بازده داراییها می باشد .بقیه متغیرها نیز قبال" تعریف شدهاند.
با توجه به این که این مدل بازده داراییها در سال قبل را هم مورد توجه قرار می دهد،
بهترین مدل به نظر میرسد.
 ،-NONDDPبخش غیر اختیاری استهالک :برابر است با تفاضل استهالک اختیاری از
کل استهالک
 ،-WDکاهش ارزش داراییهای بلند مدت :زیان ناشی از کاهش ارزش داراییهای بلند
مدت
 ،OACسایر اقالم تعهدی بلند مدت :حاصل کسر اقالم تعهدی کوتاه مدت و استهالک
و کاهش ارزش داراییها از کل اقالم تعهدی .کل اقالم تعهدی هم برابر است با
اختالف سود قبل از اقالم غیرمترقبه و جریان وجه نقد عملیاتی.
متغیرهای مستقل کنترلی:
 ،MTBنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری واحد تجاری در ابتدای دوره
) ،LOG(PPEGلگاریتم ناخالص داراییهای مشهود
) ،LOG(MAKلگاریتم ارزش بازار واحد تجاری در ابتدای دوره.

مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم
برای آزمون فرضیه اول تحقیق ارتباط اقالم تعهدی سود با جریانهای نقدی آتی بررسی
شده است .مدل مورد استفاده مشابه مدل فرضیه اول است.

تفاوت این مدل با مدل قبلی در این است که متغیر وابسته جریانهای نقدی سال آتی
است و متغیر مستقل جریانهای نقدی جاری به مدل اضافه شده است.

مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه سوم
برای آزمون ارتباط بین گزارشگری محافظهکارانه استهالک و فرصتهای رشد
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آتی ،متغیر مناسب برای فرصتهای رشد آتی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری در پایان
دوره مالی در نظر گرفته شده است.و برای این منظور از مدل زیر استفاده شده است.

متغیرهای مربوط به این مدل هم قبال تعریف عملیاتی شدهاند.

روش تحقیق ،جامعه و نمونه آماری
این تحقیق از جهت روششناسی از نوع شبه تجربی و پسرویدادی و در حوزه
تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطالعات واقعی صورت میگیرد و از لحاظ
ماهیت و اهداف از نوع کاربردی است .اطالعات واقعی نیز از گزارشهای مالی
استخراج شده است .در تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از مدل رگرسیونی چند متغیره
استفاده شده است.
در انجام این پژوهش از اطالعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران استفاده شده است ،لذا جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران میباشد .روش نمونهگیری از نوع حذفی است .بدین ترتیب
شرکتها باید ویژگیهای زیر را داشته باشند تا عضو نمونه منظور شوند.
شرکتها قبل سال  0831در بورس پذیرفته شده باشند ،زیرا از اطالعات  01ساله
شرکتها برای تفکیک استهالک ،به استهالک اختیاری و غیر اختیاری استفاده شده
است .و تهیه صورت جریان وجوه نقد در سال  0831الزامی شده است .سال مالی
شرکتها منتهی به  61اسفند باشد؛ شرکتها نباید سال مالی خود را تغییر داده باشند؛
شرکتها مربوط به واسطهگری مالی نباشند .زیرا ماهیت آنها متفاوت از سایر
شرکتهای عضو میباشد؛ به علت نیاز به ارزش بازار شرکتها ،معامالت سهام
شرکت بیش از  1ماه وقفه نداشته باشد؛ اطالعات مورد نیاز شرکتها در دوره مورد
نظر در دسترس باشد .پس از حذف شرکتهای فاقد شرایط مذکور ،تعداد  36شرکت
به عنوان نمونه باقی مانده است .لذا کل مشاهدات  361شرکت ـ سال میباشد.
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یافتههای پژوهش
آمار توصیفی تحقیق
آمار توصیفی تحقیق در جدول  0خالصه شده است .در این جدول آمار توصیفی
ارائه شده برای استهالک اختیاری و استهالک غیر اختیاری ،اعداد و ارقام بدست آمده
از مدل لئو(بهترین مدل برآورد استهالک اختیاری) می باشد.
جدول شماره  .9آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
نماد

متغییر همگن
کننده
ارزش ابتدای

CFOT+1

دوره حقوق
صاحبان سهام
ارزش ابتدای

CFOt

دوره حقوق
صاحبان سهام

TAC

فروش خالص

WAC

فروش خالص

LAC

فروش خالص

نام متغیر
جریان نقد عملیاتی
آتی
جریان نقد عملیاتی
جاری
کل اقالم تعهدی
اقالم تعهدی سرمایه

تعداد

Minimum

Maximum

مشاهده
283

361
361

 

 
 

 

 
 

Std.
Deviation

 

 
 

Mean

 

 
 

361

 

 

 

 

361

 



 



DP

فروش خالص

استهالک

361

DDP

فروش خالص

استهالک اختیاری

361

 
 

 
 

 


 


NONDDP

فروش خالص

OAC

فروش خالص

MTB

-

)LOG(PPEG

-

)LOG(MAK

-

در گردش
اقالم تعهدی بلن
مدت

استهالک غیر
اختیاری
سایر اقالم تعهدی
ازرش بازار به ارزش
دفتری
لگاریتم دارایی های
مشهود
لگاریتم ارزش بازار

361

 

 

 

 

361

 

 

 

 

361

 

 

   

361

 

 

 

 

361
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ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق
جدول شماره  ،6ضرایب همبستگی بین متغیرهای اصلی را نشان میدهد .در این
مدل نیز استهالک اختیاری با استفاده از مدل لئو (بهترین مدل) از کل استهالک
تفکیک شده است .همچنانکه مشاهده میشود ارتباط بین اقالم تعهدی و جریانهای
نقدی جاری با جریانهای نقدی آتی ،مطابق انتظار ،مثبت است و در صورت تفکیک
اقالم تعهدی کل به دو بخش سرمایه در گردش و اقالم تعهدی بلندمدت ،فقط ارتباط
بین اقالم تعهدی سرمایه در گردش و جریانهای نقدی آتی مثبت و معنیدار است و
ارتباط بین اقالم تعهدی بلندمدت و جریانهای نقدی آتی معنادار نیست ولی در تقسیم
اقالم تعهدی بلندمدت به استهالک ،کاهش ارزش داراییها و سایر اقالم تعهدی ،بازهم
ارتباط بین اجرای اقالم تعهدی بلند مدت و جریانهای نقدی آتی معنی دار نیست .اما در
صورتی که قسمت استهالک اقالم تعهدی بلندمدت به دو بخش اختیاری و غیر
اختیاری تفکیک شود ،ارتباط بین بخش اختیاری استهالک و جریانهای نقدی آتی
منفی و معنادار میشود؛ که این موضوع نشان میدهد محافظهکاری در گزارشگری
استهالک وجود دارد .ارتباط بین نسبت ارزش بازرا به ارزش دفتری با جریانهای نقدی
آتی هم مطابق میل مثبت و معنادار است .ارتباط بین اقالم تعهدی با جریانهای نقدی
جاری معنادار نیست و لی در صورت تفکیک اقالم تعهدی به بخش سرمایه در گردش
و اقالم تعهدی بلندمدت ارتباط بین این دو با جریانهای نقدی آتی به ترتیب منفی و
مثبت میشود .ولی در صورتی که اقالم تعهدی بلند مدت به اجزای ریزتر تقسیم شود
ارتباط بین این اجزاء و جریانهای نقدی جاری معنادار نیست .و معنادار نبودن ارتباط
استهالک اختیاری و جریانهای نقدی جاری ،نشاندهنده این است که شناسایی
استهالک حسابداری و استهالک اقتصادی هم زمان نیست .همچنانکه که مشخص
است ارتباط بین استهالک با بخش اختیاری مثبت است .سایر روابط در جدول  6نشان
داده شده است.

جدول  .2ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی تحقیق

دفتری

ارزش بازار به ارزش

سایر اقالم تعهدی

کاهش ارزش

استهالک غیراختیاری

استهالک اختیاری

استهالک

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
**0/311
0/041

1
0/050
*0/013
-0/053

1
**-0/411
**-0/514
**-0/353
0/013

1
**0/450
-0/041
**-0/304
**0/450
-0/40

1
-0/013

*** درسطح  %99معنادار ** ،درسطح  %99معنادارو * در سطح  %99معنادار

گردش

اقالم تعهدی بلندمدت

اقالم تعهدی سرمایه در

-

-

-

-

-

کل اقالم تعهدی

-

-

-

-

-

-

1
**-0/513
**-0/334
-0/050
**0/441
**0/331
**0/330

1
**-0/143
0/030
0/044
0/014
-0/034
-0/013
-0/103

جاری

-

-

-

-

-

-

-

جریانهای نقدی سال

-

-

-

-

-

-

-

-

1
**0/313
**0/354
-0/003
-0/031
0/031
-0/033
0/031
***0/343

1
-0/303
**-0/343
**0/111
-0/034
0/001
-0/034
0/001
-0/030
***0/310

جریانهای نقدی سال آتی

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
0/444
0/141



***

0/134
0/11
**-0/031
0/113
-0/011
-0/033
***0/303

متغیر
متغیر

CFOt+1
CFOt
TAC
WAC
LAC
DP
DDP
nondp
WD
OAC
MTB
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نتایج آزمون فرضیه ها
آزمون فرضیه اول
فرضیه اول برسی ارتباط بین اقالم تعهدی بلند مدت از جمله استهالک با جریانهای
نقدی جاری .نتایج حاصل آزمون این فرضیه در جدول  8آمده است .هچنانکه ضریب
تعیین تعدیل شده R2نشان می دهد با تفکیک استهالک به دو بخش اختیاری و
غیراختیاری قدرت توضیح دهندگی مدل افزایش مییابد .آماره دوربین واتسون نیز
نشان میدهد که مشکل خود همبستگی بین خطاها تحقیق وجود ندارد .و آماره Fنیز در
همه مدلها نشان دهنده معنی داربودن رگرسیون است و باتوجه با اینکه  R2معقول بوده
و ضرایب  tمعنادار در مغیرهای تحقیق بیشتر از دویا سه مورد است ،لذا بین متغیرهای
مستقل نیز همبستگی وجود ندارد( .افالطونی و نیکبخت)0831 ،
جدول  .3بررسی ارتباط بین اجزای اقالم تعهدی از جمله استهالک با جریانهای نقدی جاری

مدل های تفکیک استهالک به دو بخش اختیاری و غیراختیاری
مدل جونز

مدل لئو

میانه صنعت

کل استهالک

آماره T

ضرایب

آماره T

ضرایب

آماره T

ضرایب

آماره T

ضرایب























 
 
 

 

 







-

-







 
 
 
 

 
 
 
 

















  
    


  











متغیرها مستقل
)(Constant
WAC
DP
DDP
NONDDP
WD
OAC
MTB
LOGMAK

مفروضات مدل
2

22.2

2200

2200

2200

R

72.0

72.0

7211

72.1

D-W

.22020

012.2

002.10

.22700

)F(ANOVA
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همچنانکه مشاهده میشود ضریب اقالم تعهدی کوتاه مدت در همه مدلها منفی و
در سطح اطمینان  %11.11معناداراست .این یافته با نتایج تحقیقات بسیاری مطابقت
دارد .از آن جمله میتوان به لئو ( )6112دچیو ( )0111و کوهی( )0833اشاره کرد.
واین نشان دهنده این است که با افزایش قسمت تعهدی سود ،جریانهای نقدی کاهش
پیدا میکند .زیرا سود از دو بخش نقدی و تعهدی تشکیل شده است و افزایش یا
کاهش یکی اثر معکوس بر روی دیگری خواهد داشت .اما بین کل استهالک و
جریانهای نقدی جاری هیچ ارتباط معنا داری مشاهده نمی شود که نشان از رد فرضیه
اول دارد .و این بدین معنا است که نمیتوان ادعا کرد که شتاب استهالک حسابداری
داراییها با شتاب استهالک اقتصادی آنها برابر است .زیرا در صورت برابری استهالک
حسابداری بااستهالک اقتصادی ،در دورههایی که استهالک اقتصادی (زوال اقتصادی
داراییها) رخ میداد استهالک حسابداری هم باید شناسایی میشد .و دراین صورت
(شناسایی همزمان استهالک حسابداری با ااستهالک اقتصادی) باید ارتباط بین هزینه
استهالک و جریانهای نقدی جاری منفی و معنادار میشد .زیرا با افزایش استهالک
اقتصادی قدرت تولید و کسب وجوه نقدی داراییها کمتر می شود .همچنان که در
جدول  8مشخص است با تفکیک استهالک به اختیاری و غیر اختیاری بازهم بین
بخشهای استهالک و جریانهای نقدی جاری هیچ رابطه معناداری مشاهده نمیشود.
رابطه بین کاهش ارزش داراییها و جریانهای نقدی جاری نیز معنادار نیست .قاعدتا این
رابطه هم باید منفی و معنادار میشد زیرا معموال وقتی قدرت کسب منافع دارایی ها
کاهش پیدا میکند،زیان کاهش ارزش نیز شناسایی میشود .اما این متغییر در ایران
چندان قابل بحث نیست زیرا در ایران به دلیل باال بودن نرخ تورم و استفاده شرکتها از
اصل بهای تمام شده تاریخی ،بسیار کم پیش میآید که شرکتها کاهش ارزش
داراییهای عملیاتی را شناسایی کنند.
بررسی متغیرهای کنترلی مثل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری نیز نشان میدهد
که واحدهای تجاری موفق و دارای قدرت سود آوری باال و فرصتهای آتی برتر،
وجوه نقد عملیاتی بیشتری را نیز کسب میکنند .و شرکتهایی با ارزش بازاربیشتر و
بزرگتر نیز جریان وجه نقد بیشتری دارند.
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آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم به بررسی ارتباط بین استهالک و جریانهای نقدی آتی میپردازد.
همچنانکه بیان شد در صورت وجود محافظهکاری در شناسایی استهالک ،استهالک
حسابداری زودتر از استهالک اقتصادی در گزارشهای مالی منعکس میشود .بنابراین
قبل از آنکه استهالک اقتصادی داراییها به وقوع بپیوندد ،استهالک حسابداری در
گزارشهای مالی شناسایی میشود .و این عمل باعث میشود که در دورههای بعد از
شناسایی استهالک در دفاتر ،زوال اقتصادی و به دنبال آن کاهش قدرت تولید و کسب
وجوه نقد داراییها رخ دهد .لذا انتظار میرود درصورت وجود محافظهکاری در شناسایی
استهالک ،رابطه بین استهالک اقتصادی و جریانهای نقدی آتی منفی و معنادار باشد.
نتایج آزمون این فرضیه در جدول  1خالصه شده است.مفروضات همه مدلها نشان-
دهنده قابلیت توضیحدهندگی قابل قبول مدلها ،عدم وجود مشکل خود همبستگی بین
متغیرهای مدلها و معنیدار بودن رگرسیون در سطح احتمال  %11.11میباشد.
همچنانکه در جدول  1مشاهده میشود ارتباط بین جریانهای نقدی جاری و آتی در
همهی مدلها مثبت و معنادار است و برخالف اینکه در جدول 8ارتباط بین اقالم
تعهدی سرمایه در گردش با جریانهای نقدی جاری منفی و معنادار بود ،ارتباط بین
اقالم تعهدی سرمایه درگردش با جریانهای نقدی آتی در همه مدلها مثبت و معنادار
است .به عبارت دیگر میتوان گفت که با گذشت زمان ،اقالم تعهدی تبدیل به نقد
میشوند و لذا اثر مستقیم برروی جریانهای نقدی آتی دارند .ارتباط بین متغیر کل
استهالک و جریانهای نقدی آتی منفی ولی معنادار نیست .اما در صورتی که استهالک
به دو بخش اختیاری و غیر اختیاری تقسیم شود در دو مدل جونز و مدل لئو ارتباط بین
استهالک اختیاری و جریانهای نقدی آتی منفی و معنادار میشود .استهالک اختیاری
آن بخش از کل استهالک است که بیشترین قضاوت ذهنی در تعیین آن به کار گرفته
شده است .لذا این بخش میتواند در اتخاذ سیاست محافظهکارانه بیشتر مورد توجه
مدیران باشد و مدیران با بیشتر و زودتر شناسایی کردن این بخش از استهالک ،نسبت به
استهالک اقتصادی ،محافظهکاری درگزارشگری استهالک را اعمال میکنند .بنابراین
با استفاده از نتایج دو مدل جونز و لئو میتوان بیان کرد که در بورس اوراق بهادار
تهران محافظهکاری در گزارشگری استهالک وجود دارد .زیرا قبل از آنکه استهالک
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و افت واقعی داراییهای عملیاتی به وقوع بپیوندد ،استهالک حسابداری شناسایی و
ثبت میشود .ولی ارتباط بین استهالک اختیاری و جریانهای نقدی آتی در تفکیک
استهالک به دو بخش اختیاری و غیر اختیاری با استفاده از میانه صنعت ،معنادار نیست.
این موضوع شاید به این علت باشد که شرکتهای طبقهبندی شده در هریک از صنایع
همگن نیستند .زیرا همانطور که مشاهده میشود ضریب تعیین تعدیل شده این مدل نیز
پایینتر از مدل استهالک کلی است .به عبارت دیگر تفکیک استهالک با استفاده از
میانه صنعت باعث کاهش قدرت توضیحدهندگی مدل میباشد.
جدول .4بررسی ارتباط اجزای اقالم تعهدی از جمله استهالک با جریانهای نقدی آتی
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ارتباط بین استهالک غیراختیاری و جریانهای نقدی آتی در همه مدلها منفی ولی بی
معناست و این نشاندهندهی این است که به علت پایین بودن توان مدیریت در اعمال
قضاوت در بخش غیراختیاری استهالک ،محافظهکاری در گزارشگری این بخش نیز
معنادار نیست .عالوه براین ضرایب استهالک اختیاری در دو مدل جونز و لئو بسیار
بزرگتر از استهالک غیراختیاری است .مشابه ارتباط اقالم تعهدی با جریانهای نقدی
جاری ،ارتباط کاهش ارزش دائمی و جریانهای نقدی آتی نیز مثل سایر اقالم تعهدی
منفی ولی بیمعنا میباشد .اما ارتباط متغییرهای کنترلی نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری و لگاریتم ارزش بازار در همه مدلها مثبت و معنادار است.

آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه سوم به بررسی ارتباط گزارشگری محافظهکارانه استهالک با
فرصتهای رشد آتی باالتر و عملکرد آتی برتر میپردازد .همچنانکه بیان شد اتخاذ
رویکرد محافظهکارانه منافع زیادی برای واحد تجاری دارد اما واحدهای تجاری در
صورت اتخاذ رویکرد محافظهکارانه در گزارشگری مالی از جمله در گزارشگری
استهالک ،انتظارات بازار ،اعتباردهندگان و مشتریان از عمکرد آتی خود را پایین
میآورند .لذا واحدهای تجاری به اتخاذ سیاست محافظهکارانه اقدام میکنند که
عملکرد بهتری داشته باشند .بنابراین انتظار این است که شرکتهایی که در
گزارشگری استهالک ،محافظهکارانه عمل میکنند (استهالک اختیاری بیشتری
شناسایی میکنند) انتظار عملکرد آتی برتر یا دارای فرصتهای رشد آتی باالتری
داشته باشند تا کمتر در معرض هزینههای اتخاذ رویکرد محافظهکارانه قرار بگیرند.
بنابراین انتظار میرود ارتباط بین استهالک اختیاری و فرصتهای رشدآتی مثبت و
معنادار باشد .نتایج آزمون این فرضیه در جدول  1خالصه شده است.
همچنانکه در جدول  1مشاهده میشود ارتباط بین جریانهای نقدی و فرصتهای
رشدآتی مثبت و معناداراست و این موضوع همسو با این نظریه است که شرکتهایی
که فرصت رشد آتی دارند ،که منابع نقدی الزم را نیز در اختیار داشته باشند و از
مهمترین منابع وجوه نقد ،وجه نقد حاصل از فعالیتها عملیاتی است .بعالوه هیچ
ارتباط مشخص و معناداری بین اقالم تعهدی سرمایه در گردش و فرصتهای رشد آتی
مشاهده نمیشود .نتیجه جالب توجه در این جدول این است که ارتباط بین استهالک با
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فرصتهای رشد آتی برخالف انتظار ،منفی و معنیدار است .جالب توجهتر اینکه با
تفکیک استهالک به اختیاری و غیر اختیاری بخش غیراختیاری استهالک در دو مدل
جونز و لئو باز برخالف انتظار منفی و معنی دار است .دالیل توجیهی این یافته متناقض
را باید در تورم باال و استفاده از اصل بهای تمام شده تاریخی جستجو کرد .زیرا به دلیل
تورم باال در کشور ما ،شرکتهای قدیمیتر ،ارزش دفتری پایینتر و استهالک کمتری
دارند لذا نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری اینگونه شرکتها هم بیشتر است .بنابراین
شرکتهایی که استهالک کمتری دارند نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری باالتری نیز
دارند و برعکس شرکتهای جدید ارزش دفتری باالتر و استهالک باالتر و در نتیجه
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایینتری هم داند.
جدول  .9بررسی ارتباط بین گزارش گری محافظهکارانه استهالک و فرصتهای رشد آتی
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نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
در این پژوهش ارتباط بین استهالک حسابداری و استهالک اقتصادی مورد بررسی
قرار گرفته است .استاندارهای حسابداری توصیه میکنند که استهالک حسابداری باید
متناسب با الگوی کسب انتفاع از داراییها شناسایی شود .به عبارت دیگر استهالک
حسابداری باید با استهالک اقتصادی برابر باشد .در صورت برابری استهالک
حسابداری با استهالک اقتصادی باید ارتباط بین استهالک حسابداری و جریانهای
نقدی جاری منفی باشد .زیرادر دورههایی که داراییها به طور اقتصادی مستهلک
میشوند (قدرت تولید و کسب منافع برای واحد تجاری را از دست میدهند)،
استهالک حسابداری نیز در دفاتر شناسایی میشود .لذا در یک دوره مالی هم افول
اقتصادی دارایی رخ میدهد و هم استهالک مربوطه در دفاتر شناسایی میشود .اما اصل
محافظهکاری در حسابداری مدیریت واحد تجاری را به شناسایی زودتر هزینهها و به
تعویق انداختن شناسایی درآمدها ترغیب میکند .محافظهکاری در گزارشگری
استهالک یعنی اینکه شتاب استهالک حسابداری داراییها بیشتر از شتاب استهالک
اقتصادی آنها باشد .محافظهکاری در گزارشگری استهالک باعث میشود استهالک
حسابداری زودتر از استهالک اقتصادی در دفاتر شناسایی شود و این موضوع نیز به
نوبه خود باعث میشود ارتباط بین استهالک و جریانهای نقدی آتی منفی باشد.
بنابراین منفی بودن ارتباط بین استهالک و جریانهای نقدی آتی نشاندهنده وجود
رویکرد محافظهکارانه در گزارشگری استهالک میباشد .استهالک خود بخشی از
اقالم تعهدی بلندمدت میباشد و در تقسیمبندیهای اخیر اقالم تعهدی به دو بخش
اختیاری و غیراختیاری تقسیم شدهاند که در این تحقیق نیز برای ارزیابی بهتر نتایج با
استفاده از مدلهای مختلف استهالک به دو بخش اختیاری و غیراختیاری تقسیم شده
است.
اما اتخاذ رویکرد محافظهکارانه هزینههایی نیز برای واحد تجاری به دنبال دارد که
مهمترین آن کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری میباشد .بنابراین جهت
به حداقل رساندن این هزینهها ،واحدهای تجاری اقدام به اتخاذ رویکرد محافظهکارانه
میکنند که انتظارات بهتری از عملکرد آتی خود داشته باشند و به عبارت دیگر
فرصتهای رشد آتی باالتری داشته باشند.
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با توجه به مطالب بیان شده سواالت اساسی تحقیق بدین صورت مطرح شد که آیا
بین استهالک اقتصادی و استهالک حسابداری ارتباط وجود دارد؟ اگر وجود دارد این
ارتباط نشان دهنده اتخاذ سیاست محافظهکارانه است؟ و آیا اتخاذ رویکرد
محافظهکارانه نشاندهنده عملکرد آتی برتر و فرصتهای سرمایهگذاری بهتر است یا
خیر؟
نتایج تحقیق نشان داد که هیچ ارتباط معناداری بین استهالک و جریانهای نقدی
جاری وجود ندارد اما ارتباط بین استهالک و جریانهای نقدی آتی منفی و معنادار بود
که با تفکیک استهالک به بخش اختیاری و غیراختیاری این رابطه مستحکمتر و قدرت
توضیحدهندگی مدل بیشتر میشد .پس بنابراین میتوان ادعا کرد که محافظهکاری در
گزارشگری استهالک وجود دارد .این یافته با یافتههای رایان ( )6111و لئو ()6112
مطابقت دارد .اما در بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظهکارانه استهالک و
فرصتهای رشد آتی برخالف انتظار رابطه معکوس بین استهالک حسابداری و
فرصتهای رشد آتی شناسایی شد .این یافته بدین صورت تفسیر شد که به علت باال
بودن تورم در ایران و استفاده از اصل بهای تمام شده تاریخی ،شرکتهای قدیمیتر بهای
تمام شده کمتر ،در نتیجه استهالک کمتر و نسبت ارزش بازار به دفتری باالتری دارند
و شرکتهای کوچکتر برعکس.
سهامداران ،تحلیلگران و سرمایهگذارن با استفاده از نتایج پژوهش باید به این
موضوع توجه داشته باشند که شتاب استهالک حسابداری داراییها بیشتر از شتاب
استهالک اقتصادی آنها میباشد .به عبارت دیگر در برآوردهای خود اثر
محافظهکاری در گزارشگری استهالک را هم در نظر داشته باشند و به این موضوع هم
توجه کنند که اتخاذ رویکرد محافظهکارانه گویای فرصتهای رشد آتی باالتر نیست.
عالوه بر این مقامات مالیاتی در تعیین نرخها مالیاتی هم باید بیشتر بودن شتاب
حسابداری استهالک از شتاب اقتصادی آن را در نظر داشته باشند.
همچنانکه بیان شد در این تحقیق اثبات شد که محافظهکاری در گزارشگری
استهالک وجود دارد .لذا در تحقیقات آتی توصیه میشود که ارتباط بین گزارشگری
محافظهکارانه استهالک و بازدهی سهام مرود ارزیابی قرار گیرد .عالوه بر این نقش
گزارشگری محافظهکارانه استهالک در پایداری و رابطه ارزشی سود نیز بررسی شود.
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