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چكیده
براساس استاندارد حسابداري شماره  2ايران استفاده از هر دو روش مستقيم و غير
مستقيم در گزارشگري جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي مجاز ميباشد .با
وجود تشويق به استفاده از روش مستقيم ،اين قدرت انتخاب موجب گرديده که
شرکتهاي ايراني در گزارشگري مالي خود ،از روش غيرمستقيم در تهيه صورت
جريان وجوه استفاده نمايند و به جاي افشاي مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي ،تنها
خالص جريان نقد عملياتي را نمايش ميدهند .استفاده از روش غيرمستقيم ميتواند با
اصول عمومي مربوط به تهاتر کردن دريافتها و پرداختهاي وجه نقد در تهيه صورت
جريان وجوه نقد در تضاد باشد .اصول عمومي که توسط هيات تدوين استانداردهاي
 استاديار گروه حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي
 کارشناس ارشد حسابداري
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حسابداري بينالمللي ( )2002در اين زمينه توصيه گرديده عبارت است از" :در
صورت جريان وجوه نقد ،تهاتر دريافتها و پرداختهاي وجوه نقد تنها در صورتيکه
ارائه جريان وجوه نقد به صورت ناخالص داراي محتواي افزايندهي اطالعاتي نباشد،
مجاز مي باشد".
از اين رو در اين پژوهش به بررسي محتواي اطالعاتي مولفههاي جريان وجه نقد
عملياتي ،از طريق آزمون توانايي اين مولفهها در پيشبيني سودهاي آتي شرکتهاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده ،تا از اين طريق به مديران
شرکتها و قانون گذاران در تنظيم دامنه و الزامات نحوه ارائه صورت جريان وجوه
نقد و به سرمايهگذاران در برآورد سودهاي آتي ياري رساند.
نتايج تحقيق بيانگر اين است که افشاي اطالعات مولفههاي جريان وجه نقد
عملياتي (روش مستقيم گزارشگري) اطالعات مرتبطتري را براي تصميمگيري ارائه
ميدهد و داراي محتواي فزاينده اطالعاتي ميباشد.
واژههای کلیدی :مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي ،روش مستقيم و روش
غيرمستقيم.

مقدمه
موفقيت بازار سرمايه در تخصيص کاراي پس اندازها و سوق دادن آنها به
مصارف با بهره وري بيشتر در خدمت رشد و توسعه اقتصادي ،مستقيما تحت تاثير
کيفيت افشا و گزارشگري مالي است .هدف گزارشگري حسابداري مالي ،ارائه
اطالعاتي است که بر مبناي آن استفاده کنندگان بتوانند مبلغ ،زمان و ابهام در مورد
جريانهاي نقدي آتي بنگاه را ارزيابي نمايند .اين گونه ارزيابيها بر اساس اطالعات
مربوط به وضعيت مالي بنگاه صورت ميگيرد .وضعيت مالي داراي ابعاد مختلفي
است ،ليکن همه ابعاد در نهايت به جريان نقدي ارتباط مييابند.
يکي از مباحث مطرح در حوزه گزارشگري مالي وجه نقد ،مساله نحوه ارائه
جريان وجه نقد عملياتي ميباشد .براساس استانداردهاي جاري هيات تدوين
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استانداردهاي حسابداري مالي و هيات تدوين استانداردهاي بين المللي حسابداري
و استانداردهاي حسابداري ايران ،استفاده از هردو روش مستقيم و غيرمستقيم در
گزارشگري جريانهاي وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي مجاز ميباشد .هيات
تدوين استانداردهاي حسابداري مالي چنين اظهار ميدارد که روش مستقيم مزيت
بيشتري نسبت به روش غير مستقيم دارد ،زيرا ارائه جريانهاي نقدي عملياتي به اين
روش ،هدف صورت جريان وجوه نقد که همان فراهم آوردن اطالعات دربارهي
دريافتها و پرداختهاي نقدي ميباشد ،را برآورده ميسازد .همچنين استفاده از
روش غير مستقيم ميتواند با اصول عمومي مربوط به تهاتر کردن دريافتها و
پرداختهاي وجه نقد در تضاد باشد.
از آنجا که خالص جريان وجه نقد عملياتي در برگيرنده مولفههايي است ،که اين
مولفهها ،داراي عالئم متفاوتي در پيشبيني سودهاي آتي است ،از اينرو اين تحقيق
در پي آن است تا محتواي افزايندهي اطالعاتي مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي
در پيشبيني سودهاي آتي را با استفاده از اطالعات شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار دهد .به عبارت ديگر ،به منظور ارزيابي
محتواي اطالعاتي اين مولفهها و در نهايت مشخص کردن يك روش مناسب جهت
ارائه جريانهاي وجه نقد عملياتي در صورت هاي مالي ،در اين تحقيق به آزمون
توانايي مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي در پيشبيني سودهاي آتي پرداخته شده
است.

مبانی نظری و مروری برتحقیقات پیشین
هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي با تصويب استاندارد شماره  59در
سال  7592ميالدي ،تهيه و گزارش صورت جريان وجوه نقد را الزامي کرده است.
اين استاندارد جايگزين استاندارد مربوط به صورت تغييرات در وضعيت مالي شد که
در آن ،تغييرات در مانده حسابهاي دارايي ،بدهي و حقوق صاحبان سرمايه گزارش
ميگرديد .حرکت از صورت تغييرات در وضعيت مالي به سوي صورت جريان
)1- Financial Accounting Standard Board (FASB
)2- International Accounting Standard Board (IASB
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وجوه نقد ،انعکاسي از عالقهمندي هيات استانداردهاي حسابداري مالي به
گزارشگري مبتني بر وجه نقد به عنوان مکمل صورت سود و زيان و ترازنامه مبتني
بر حسابداري تعهدي محسوب ميشود( .شباهنگ)7897 ،
در صورت جريان وجوه نقد ،منابع و مخارج اصلي جريان وجه نقد مرتبط به
فعاليتهاي عملياتي ،بازده سرمايهگذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي ،ماليات
بر درآمد ،فعاليتهاي سرمايهگذاري و فعاليتهاي تأمين مالي به صورت جداگانه ارائه
ميگردد .از آنجائيکه بحث اصلي اين تحقيق در خصوص نحوه ارائه وجوه نقد
حاصل از فعاليتهاي عملياتي ميباشد ،در ادامه به توضيح اين جريانها و نحوه گزارش
آن پرداخته خواهد شد.
مبلغ جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي ،يکي از شاخصهاي اصلي
ارزيابي اين موضوع است که عمليات واحد تجاري تا چه ميزان به جريانهاي وجه
نقد کافي جهت بازپرداخت وامها ،نگهداشت توان عملياتي واحد تجاري و پرداخت
سود سهام منجر شده و انجام سرمايهگذاريهاي جديد را بدون تمسك به منابع مالي
خارج از واحد تجاري ميسر کرده است .فعاليتهاي عملياتي عبارت از فعاليتهاي
اصلي مولد درآمد عملياتي واحد تجاري است.
واحدهاي تجاري بايد جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي را با بکارگيري
يکي از روشهاي زير گزارش کنند:
الف .روش مستقيم که به موجب آن ناخالص وجوه نقد دريافتي و پرداختي بر
حسب طبقات عمده افشا ميشود ،يا
ب .روش غيرمستقيم که به موجب آن سود يا زيان عملياتي با انجام تعديالت زير به
خالص جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي تبديل ميشود:
ـ اثر معامالت و رويدادهايي که داراي ماهيت غير نقدي است ،و
ـ اثر اقالمي که در محاسبه سود يا زيان عملياتي دوره جاري منظور شده باشد،
ليکن جريانهاي نقدي مرتبط با آنها در دورههاي قبل حادث شده يا در دورههاي
1ـ در اکثر کشورهاي دنيا صورت جريان وجه نقد ،داراي سه بخش :فعاليتهاي عملياتي ،فعاليت هاي سرمايهگذاري و فعاليتهاي
تامين مالي مي باشد .در حالي که اين گزارش در ايران پنج بخشي و شامل فعاليتهاي عملياتي ،بازده سرمايهگذاريها و سود پرداختي
بابت تأمين مالي ،ماليات بر درآمد ،فعاليت هاي سرمايهگذاري و فعاليتهاي تامين مالي ميباشد.
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آينده حادث خواهد شد و بالعکس( .کميته تدوين استانداردهاي حسابداري)7892 ،
با وجود تشويق به استفاده از روش مستقيم براي ارائه جريان وجه نقد عملياتي،
اين قدرت انتخاب موجب گرديده ،تنها  8درصد شرکتها در امريکا از اين روش در
گزارشگري خود استفاده نمايند(.کريشنان و لورگي )2000 ،7فراواني استفاده از اين
روش در شرکتهايي که استانداردهاي بينالمللي حسابداري را به کار ميگيرند ،نيز
مشابه است( .اورپوت و زنگ )2005 ،2شرکتهاي ايراني نيز در گزارشگري مالي
خود ،از روش غيرمستقيم استفاده مينمايند.
در حاليکه اکثر کشورها (شامل امريکا ،کانادا ،اتحاديه اروپا ،سوئيس) وضعيت
مشابهي با استانداردهاي بين المللي حسابداري پذيرفته اند و استفاده از هر دوروش
مستقيم و غير مستقيم را در گزارشگري جريان وجه نقد عملياتي مجاز دانسته اند ،در
برخي ديگر از کشورها قانون گذاران به نتايج متفاوتي دست يافتهاند .اين کشورها
شامل استراليا ،چين ،اندونزي ،نيوزلند و افريقاي جنوبي استفاده از روش مستقيم را
در گزارشگري جريان وجه نقد عملياتي ملزم کرده و تا زمان پذيرش کامل
استانداردهاي بين المللي گزارشگري در اين کشورها ،اين الزام برقرار بوده است.
(آرسر و ديگران)2070 ،
دليل اصلي مجاز بودن استفاده از روش غيرمستقيم در گزارشگري جريان وجه
نقد عملياتي اين است که استفاده کنندگان از صورتهاي مالي ترجيح ميدهند،
نيازهاي اطالعاتي خودرا در خصوص جريانهاي اصلي وجه نقد ناشي از عمليات را
برآورد کنند ،تا از اين طريق هزينه تهيه آن براي شرکت ذخيره گردد .از سوي ديگر
تحليل گران مالي به تصويب اجباري شدن گزارشگري روش مستقيم جريان وجه
نقد عملياتي اصرار ميورزند .سرمايهگذاران و تامين کنندگان مالي نيز گزارشگري
روش مستقيم را به منظور کمك در تصميم گيريهايشان به خصوص در ارتباط با
ارزشيابي قدرت بازپرداخت بدهي و تامين مالي شرکت ،حمايت ميکنند(.اسميت و
فري من 7551 ،؛ جونز و ديگران)7559 ،
1- Krishnan and Largay
2- Orpurt and Zang
3- Smith and Freeman
4- Jones
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اختالف نظر بين تهيهکنندگان و استفادهکنندگان صورتهاي مالي و نارساييهاي
روش غيرمستقيم باعث گرديد ،که در جلسه مشترک هيات تدوين استانداردهاي
حسابداري مالي و هيات تدوين استانداردهاي بين المللي حسابداري در سال 2009
به عنوان بخشي از طرحهاي گزارشگري مالي اين دو نهاد ،لزوم بازنگري
گزارشهاي مالي در خصوص الزام آور نمودن يکي از دو روش مستقيم و غير
مستقيم مورد تصويب قرار گرفت .همچنين در سال  2009اين دو نهاد قانونگذار
بيان نمودند که ميبايست در جهت اجباري نمودن استفاده از روش مستقيم در
گزارشگري جريان وجه نقد عملياتي براي تمامي شرکتها گام برداشت.
روش مستقيم درک بهتري از وضعيت نقدي شرکت به تحليلگران مالي ميدهد
و اين امر به ويژه از طريق نمايش جريانهاي نقدي عملياتي ورودي و خروجي (که
امکان پيشبيني شفافتر جريانهاي نقدي عملياتي آتي را در اختيار تحليلگر قرار
ميدهد) امکان پذير ميگردد .همچنين روش مستقيم شفافيت بيشتري دارد ،زيرا
هرواحد اقتصادي نياز دارد بداند چه مقدار وجه نقد ايجاد و مصرف شده است.
با اين همه طي چند دهه گذشته ،تالش هاي اختياري اندکي در جهت اين
رويکرد متقاعدکننده و جامع صورت گرفته است .با مسلم شدن مخالفت با روش
مستقيم توسط شرکتهاي گزارش دهنده ،بعيد به نظر ميرسد که حرکت به سمت
اين گزارشگري بدون دخالت قانون صورت بگيرد.
در خصوص اين بحث ،اين تحقيق با بررسي محتواي افزايندهي اطالعاتي مولفه-
هاي جريان وجه نقد عملياتي در پيشبيني سودهاي آتي ،شواهد بيشتري را در
خصوص نحوه افشا جريانهاي نقدي عملياتي فراهم ميآورد.
به صورت اجمالي نتايج تحقيقات گذشته ،بيانگر محتواي افزاينده اطالعاتي
مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي ميباشد به گونهاي که بر اساس نتايج اين تحقيق-
ها ،مدلهايي که در آن از مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي استفاده ميشود ،نسبت
به مدلهايي که خالص جريان وجه نقد عملياتي را مورد استفاده قرار ميدهد ،داراي
قدرت توضيح دهندگي باالتر بازده (کلينچ و ديگران )2002 ،و داراي قدرت
1- FASB/IASB Joint Board Meeting, 13 May 2005
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توضيح دهندگي باالتر و توانايي پيشبيني بهتر سودهاي آتي (آرسر و ديگران،
 )2070است .همچنين بر اساس تحقيقات پيشين مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي
(کريشنان و لورگي2000 ،؛ آرسر و چوآنگ )2009 ،7و مولفههاي جريان وجه نقد
عملياتي برآوردي (چنگ و هالي )2009 ،داراي محتواي افزاينده اطالعاتي در
پيشبيني جريان وجه نقد عملياتي آتي است.
با بررسي حوزههاي تحقيقاتي موجود در زمينه مباحث مولفههاي جريان وجه نقد
عملياتي ،ميتوان اين حوزه ها را به  8دسته ذيل تقسيم نمود:
خطای اندازهگیری در برآورد مولفههای جریان وجه نقد عملیاتی
بديهي است اگر مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي را بتوان با به کارگيري
اطالعات افشا شده تحت روش غير مستقيم گزارشگري و اطالعات ترازنامه و ساير
اطالعات به درستي برآورد کرد ،ديگر نيازي به افشاي مولفههاي جريان وجه نقد
عملياتي وجود ندارد .ولي تحقيقات گوناگوني از وجود خطاهاي اندازهگيري در
برآورد مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي سخن گفتهاند.
يکي از اين تحقيقات ،تحقيق کريشنان و لورگي ( )2000است .براساس نتايج
تحقيق آنها که بر روي شرکتهاي آمريکايي صورت گرفت ،در برآورد مولفههاي
جريان وجه نقد عملياتي با به کارگيري اطالعات ترازنامه و صورت سودوزيان،
خطاهاي اندازهگيري وجود دارد .البته اين يافته بسيار تعجب آور نميباشد ،زيرا در
برخي از ترازنامهها ،داراييها و بدهيهاي جاري از برخي فعاليتهاي غير عملياتي تاثير
پذيرفتهاند ،که اين امر موجب ايجاد اختالل در برآورد مولفههاي جريان وجه نقد
عملياتي ميگردد.
8
همچنين هري بار و کالينس ( )2002شواهدي را درخصوص مبادالت
غيرعملياتي )شامل تحصيل وادغام شرکتها ،تعديالت طبقهبندي ،تهاترکردن،
تغييرات حسابداري و تسعير ارز مبادالت خارجي( که منجر به خطاهاي سيستماتيك
در برآورد مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي با به کارگيري اطالعات ترازنامه و
1- Arthur and Chuang
2- Articulation problems
3-Hribar and Collins
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صورت سودوزيان ميشود ،را فراهم آوردند.
يکي ديگر از تحقيقاتي که اخيرا به اين موضوع در بخشي از تحقيق خود پرداخته
است ،تحقيق اورپوت و زنگ ( )2005ميباشد .آنها نيز همسو با ساير تحقيقات
انجام گرفته شده به وجود خطاهاي اندازهگيري در برآورد مولفههاي جريان وجه
نقد عملياتي رسيدند ،که اين يافتهها ميتواند با بيانيه هيات تدوين استانداردهاي
حسابداري مالي ( )7592که در آن بيان شده بود که اطالعات مورد نياز روش
مستقيم ارائه جريان وجه نقد عملياتي را ميتوان به درستي از ساير اطالعات
صورتهاي مالي بدست آورد ،در تناقض باشد.
با وجود اينکه مطالعات و تحقيقات بسياري بر وجود خطاهاي اندازهگيري در
پيشبيني مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي اشاره کرده اند ،بسياري از مطالعات
امريکايي به ناچار به برآورد مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي به منظور آزمودن
محتواي اطالعاتي اين مولفهها ،پرداخته اند .ما نيز در اين تحقيق با توجه به عدم ارائه
اطالعات روش مستقيم گزارشگري جريان وجه نقد عملياتي توسط شرکتهاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،به برآورد اين مولفهها جهت آزمودن
فرضيههاي تحقيق خواهيم پرداخت.
پیشبینی سود و جریانهای وجه نقد آتی
در بخشي ديگر از حوزههاي تحقيقاتي موجود به اين موضوع پرداخته شده
است ،که آيا افشاي مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي ،ميتواند قابليت پيشبيني
سودها و جريانهاي نقدي آتي را افزايش دهد.
اسلون ( )7551بيان کرد در شرکتهايي که بر اساس ماهيت تجاري آنها ،بخش
اعظمي از سود را وجه نقد تشکيل ميدهد ،يا به عبارت ديگر شرکتهايي که کيفيت
سود بااليي دارند ،اقالم تعهدي توان کمتري در پيشبيني سودهاي آتي دارند .در
اين شرکتها جريان وجه نقد عملياتي قدرت باالتري در پيشبيني سود هاي آتي
دارد.
شواهد و تحقيقات گذشته ،توانايي جريان وجه نقد عملياتي به عنوان شاخص
سودهاي آتي ،مورد تاييد قرارميدهد .مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي نسبت به
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اقالم تعهدي داراي ارتباط قوي تري با سودهاي آتي ميباشند( .اسلون7551 ،؛
بارث و ديگران)7555 ،
يکي از مطالعاتي که به بررسي توانايي مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي در
پيشبيني جريانهاي وجه نقد آتي پرداخته است ،تحقيق آرسر و چوآنگ در سال
 2009ميباشد .آنها با به کارگيري اطالعات واقعي مولفههاي جريان وجه نقد
عملياتي که توسط شرکتهاي استراليايي به صورت اجباري افشا گرديده بود و
اصالح مدلهاي رگرسيوني تحقيق چنگ و هالي ( )2009توانستند همسو با نتايج
ساير تحقيقات ،توانايي برتر مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي در پيشبيني جريان
هاي وجه نقد آتي نسبت به خالص جريان وجه نقد عملياتي شواهدي را فراهم
آورند.
تنها تحقيقي که به طور ويژه به آزمايش توانايي مولفههاي جريان وجوه نقد در
پيشبيني سود هاي آتي پرداخته است ،تحقيق آرسر و ديگران ( )2070است .در اين
مقاله از اطالعات شرکتهاي استراليايي که ملزم به فراهم نمودن اطالعات موردنياز
روش مستقيم ميباشد ،استفاده گرديده است .در اين پژوهش مشخص گرديد که
مدل مولفههاي جريان وجوه نقد به طور ويژه نسبت به مدل مجموع (خالص) جريان
وجوه نقد ،قدرت توضيح دهندگي و توانايي پيشبيني بهتر سودهاي آتي را دارد.
در ايران نيز پورحيدري وديگران ( )7899به بررسي تاثير روش ارايه جريانهاي
نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي (روش مستقيم و روش غير مستقيم) بر توانايي
پيشبيني جريانهاي نقدي آتي پرداختهاند .نتايج اين بررسي با توجه به دادههاي
جمع آوري شده از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي
دوره  7890تا پايان  7891نشان داد که ارايه اطالعات جريانهاي نقدي ناشي از
فعاليت هاي عملياتي به روش مستقيم ،از توانايي پيشبيني بيشتري در مقايسه با روش
غير مستقيم برخوردار ميباشد.
اغلب تحقيقات صورت گرفته شده در خصوص مولفه هاي جريان وجه نقد
عملياتي بر توانايي آنها در پيشبيني جريانهاي وجه نقد آتي و توضيح بازده تمرکز
1- Barth
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يافته است .اين تحقيق پيشينه تحقيقات موجود را با آزمودن توان مولفههاي جريان
وجه نقد عملياتي در پيشبيني سودهاي آتي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران ،بسط و توسعه ميدهد.
تاثیر بر قیمت سهام
يکي ديگر از حوزههاي تحقيقاتي مرتبط ،به بررسي اين موضوع پرداخته است
که آيا اطالعات افشا شده در روش مستقيم گزارشگري جريان وجه نقد عملياتي بر
روي قيمت سهام تاثير دارد .به عبارت ديگر ،اگر اطالعات افشا شده تحت اين
روش ،تاثير کم اهميتي بر روي پيدا کردن بازده و قيمت سهام دارد و يا افشا به
روش غير مستقيم گزارشگري جريان وجه نقد عملياتي ،اطالعات کافي را فراهم
ميآورد ،در اين صورت نيازي به افشاي آن نميباشد.
ليونات و زوروين ( )7550از اولين مطالعاتي بودند که از آغاز بيانيه شماره 59
استانداردهاي حسابداري مالي به آزمايش محتواي اطالتي اجزاي جريان وجه نقد
عملياتي در رابطه با بازده ساالنه سهام پرداختند .بر خالف تحقيقات گذشته که
محتواي اطالعاتي جريان وجه نقد عملياتي را يك معيار اندازهگيري ناچيز دانسته و
اجزاي جريان وجه نقد عملياتي را داراي يك ارتباط يکسان دانسته و از قدرت
توضيح دهنگي سود توسط اجزاي جريان وجه نقد عملياتي چشم پوشي کرده بودند
(به عنوان مثال باون و ديگران ،)7592 ،آنها توانستند با استفاده از يك مدل
رگرسيون مقطعي تحليلي ،رابطه قوي بين تمامي اجزاي جريان وجه نقد عملياتي با
بازده سهام ،را اثبات نمايند.
همچنين اورپوت و زنگ نيز در سال  2005به اين موضوع پرداختند که آيا
افشاي اطالعات طبق روش مستقيم گزارشگري جريان وجه نقد عملياتي نسبت به
روش غير مستقيم ،منجر به انعکاس بهتر اطالعات سودها و جريانهاي وجه نقد آتي
در بازده جاري سهام ميگردد .آنها در تحقيق خود نشان دادند که افشاي اطالعات
طبق روش مستقيم گزارشگري جريان وجه نقد عملياتي منجر به کاهش خطاهاي
1- Livnat and Zorowin
2- Bowen
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ساختاري و افزايش توانايي پيشبيني سودها و جريان وجه نقد آتي ميگردد و در
نهايت اين اطالعات در بازده جاري سهام منعکس ميگردد.
با بررسي پيشينه تحقيقات موجود ،ميتوان نتيجه گرفت که همه تحقيقات بر
مفيد بودن افشاي روش مستقيم گزارشگري جريان وجه نقد عملياتي در پيشبيني
جريان وجه نقد و سود آتي و ارزيابي واحد تجاري ،اتفاق نظر دارند .در ايران
تحقيقات اندکي به بررسي توانايي مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي پرداختهاند و
تحقيقي که به بررسي توانايي اين مولفهها در پيشبيني سودهاي آتي پرداخته باشد،
صورت نپذيرفته است .از اينرو تحقيق حاضر به منظور رفع اين کمبود و به منظور
کمك به سرمايهگذاران در برآوردهاي سودهاي آتي و همچنين به مديران شرکتها
و قانونگذاران در تنظيم دامنه و الزامات ارائه و افشا درباره صورت جريان وجوه
نقد ،انجام خواهد پذيرفت و بدين صورت شواهدي را درخصوص مباحث روش
مستقيم و غيرمستقيم گزارشگري جريان وجه نقد عملياتي فراهم ميآورد.

روش تحقیق
اين تحقيق به دنبال کشف شواهدي درباره محتواي اطالعاتي مولفههاي جريان
وجه نقد عملياتي ،از طريق آزمون توانايي اين مولفهها در پيشبيني سودهاي آتي
شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.
فرضیات تحقیق
فرضیه اول :مدل مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي (روش مستقيم) در مقايسه با
مدل خالص جريان وجه نقد عملياتي (روش غيرمستقيم) ،داراي توان باالتري در
تبيين سودهاي آتي است.
فرضيه دوم نيز با اندکي تفاوت نسبت به فرضيه اول به آزمودن فرض اصلي تحقيق
ميپردازد.
فرضیه دوم :مدل مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي (روش مستقيم) در مقايسه با
مدل خالص جريان وجه نقد عملياتي (روش غيرمستقيم) ،داراي توان باالتري در
پيشبيني سودهاي آتي است.
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جامعه و نمونه آماری تحقیق
در اين تحقيق جامعه آماري ،کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار
تهران ميباشد که داراي ويژگيهاي زير باشند:
 .7قبل از سال مالي  7892در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند.
 .2سال مالي آنها منتهي به پايان اسفند ماه باشد.
 .8در طي سالهاي  7892لغايت 7899تغيير دوره مالي و يا فعاليت نداده باشند.
 .4دادههاي مورد نظر آنها در دسترس باشد.
 .9شرکتهاي سرمايهگذاري و واسطهگريهاي مالي نباشند.
با توجه به معيارهاي فوق از ميان شرکتهاي حاضر در بورس و اوراق بهادار
تهران ،تعداد  720شرکت انتخاب شدند و تحقيق مورد نظر در دوره زماني  7892تا
7899براي اين نمونه مورد انجام پذيرفت.
روش گردآوری دادهها
به منظور جمعآوري دادههاي مورد نياز ،از نرم افزارهاي ره آورد نوين،
تدبيرپرداز و نيز سايتهاي مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شد .پس
از جمع آوري اطالعات ،دادهها از طريق صفحات گسترده ،طبقه بندي و محاسبه و
در نهايت با استفاده از بسته نرم افزار آماري  SPSSمورد پردازش قرار گرفت.
همچنين با توجه به موجود نبودن اطالعات واقعي مولفههاي وجه نقد عملياتي در
ايران ،اين اطالعات توسط نويسندگان مقاله با به کارگيري مفاهيم حسابداري
مدارک ناقص ،بر اساس اطالعات موجود در صورتهاي مالي شرکتها ،برآورد و
استخراج شده است .در نهايت به منظور کسب نتايج بهتر نسبت به هم مقياس کردن
دادههاي تحقيق اقدام شده است .به منظور انجام اين امر تمامي دادههاي تحقيق به
تفکيك شرکت و سال مالي به مجموع داراييهاي آن تقسيم شده است.
روش تجزیه وتحلیل دادهها
از نظر آماري در اين پژوهش از تکنيكهاي رگرسيون چند متغيره و محاسبه
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ضرايب همبستگي استفاده ميشود .براي آزمون فرضيات تحقيق به مقايسه قدرت
توضيح دهندگي و پيشبيني کنندگي دو مدل اصلي تحقيق به شرح زير پرداخته
خواهد شد.
مدل اول دربرگيرنده خالص جريان وجه نقد عملياتي و بر اساس اطالعات افشا
شده توسط روش غير مستقيم گزارشگري جريان وجه نقد عملياتي ،تدوين گرديده
است .مدل مزبور به شرح زير است:
Earning
= +
RECEIVABLE +
+
()7
+

+λ

+

+

+

در اين مدل  :Earningsسود عملياتي :t ،دوره زماني برحسب سال،
 :ΔRECEIVABLESتغييرات در حسابهاي دريافتني :ΔPAYABLES ،تغييرات
در حسابهاي پرداختني :ΔINV ،تغييرات موجوديها DEPN ،و  :AMORTهزينه
استهالک :OTHERACC ،ساير اقالم تعهدي به صورت خالص و  :CFOجريان
وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي ميباشد.
مدل دوم بر اساس روش مستقيم گزارشگري وجه نقد عملياتي تدوين گرديده است.
اين مدل همانند مدل اول ميباشد با اين اختالف که به جاي خالص جريان وجه نقد
عملياتي ،مولفههاي آن درج گرديده است.
Earning
= +
RECEIVABLE +
+
()2
C-

+
C-OTHE +

+
+

C-O

+
C-COG +

+
+

SALE

دراين مدل  :C-SALESجريان نقدي حاصل از فروش :C-COGS ،جريان
نقدي مربوط به بهاي تمام شده کاالي فروش رفته :C-OE ،جريان نقدي مربوط به
هزينههاي عملياتي  :C-OTHERساير جريانهاي نقدي عملياتي ميباشد.
به منظور آزمون فرضيه اول تحقيق ،به مقايسه قدرت توضيحي دو مدل اصلي اين
تحقيق پرداخته شده است .براي رسيدن به اين هدف ضريب تعيين تعديل شده
هريك از مدلها ،مقايسه شده است .همچنين براي آزمودن فرضيه دوم تحقيق ،خطاي
پيشبيني دو مدل اصلي اين تحقيق محاسبه شده است .براي دست يافتن به اين امر،
1- Adjusted R Square
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ميانگين قدر مطلق درصد خطا و ميانگين رتبه محاسبه گرديده است .هر چه ميزان
اين شاخصها کمتر باشد ،نمايانگر پيشبيني دقيقتر مدل ميباشد.
ميانگين قدر مطلق درصد خطا برحسب مقادير خطا (اختالف مقادير واقعي و
پيشبيني شده) بيان ميگردد .همچنين اين آماره يك شاخص درصدي و فاقد واحد
اندازهگيري است (که امکان قابليت مقايسه خطاي پيشبيني سود شرکتهاي بزرگتر
و کوچكتر را نيز فراهم ميآورد) ،براي مقايسه يك مدل در سري هاي زماني
مختلف مفيد خواهد بود (کردستاني .)7895 ،اين شاخص به صورت زير تعريف
ميگردد:
|

|

∑

که  :برابر با سود واقعي شرکت و  :برابر با سود پيشبيني شده شرکت ميباشد.
در اين پژوهش به منظور مشخص کردن خطاهاي پيشبيني ،عالوه بر محاسبه
شاخص ميانگين قدرمطلق درصد خطا ،همانند تحقيقات ديگران (کريشنان و
لورگي2000 ،؛ آرسر و ديگران )2070 ،از شاخص ديگري به نام ميانگين رتبه
استفاده ميشود .بر اساس اين شاخص ،نتايج شاخص قدر مطلق درصد خطا هر يك
از مدلهاي اصلي اين تحقيق ،رتبه بندي ميگردد .نحوه رتبه بندي بدين صورت
است که پس از محاسبه قدرمطلق درصد خطا هر مشاهده براي  2مدل اصلي اين
تحقيق ،به مقايسه اين مقادير پرداخته و به مقدار کمتر خطا رتبه  7و به مقدار بيشتر
خطا رتبه  2اعطا ميگردد .در نهايت ميانگين رتبههاي تخصيص يافته به هر مدل
محاسبه ميگردد.

)1- Mean Absolute Percentage Errors (MAPE
2- Average Ranks
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یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي هم مقياس شده تحقيق در جدول شماره  7ارائه
شده است .همانگونه که در جدول نيز مشخص است ،ميانگين سود عملياتي هم
مقياس شده شرکتها برابر با  0/799ريال ميباشد .ميانگين خالص جريان وجه نقد
عملياتي هم مقياس شده شرکتها نيز نزديك به ميانگين سود عملياتي شرکتها و برابر
با  0/728ريال ميباشد.
در بخش دوم جدول  ،7ضرايب همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق نشان داده شده
است .در اين بخش از جدول مشاهده ميشود که ضريب همبستگي ميان سود
عملياتي با تغييرات حسابهاي دريافتني ،ساير اقالم تعهدي ،جريان نقدي حاصل از
فروش کاال و خالص جريان وجه نقد عملياتي به ترتيب برابر با ،0/092 ،-0/021
 0/029و  0/829ميباشد.

 آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق.1 جدول
خالص
جريان وجه
نقدعملياتي

 
 
 
 
 
 

سايراقالم
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جريان

نقدي
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نقدي
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شرح

تعداد مشاهده
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
ضريب چولگي
ضريب کشيدگي

بخش دوم .همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق
شرح

سود عملياتي

تغييرات

تغييرات

تغييرات

حسابهاي
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موجودي
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نقدي
فروش کاال
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جريان
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نقدي

جريان
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وجه نقد

شده
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سود عملياتي
تغييرات دريافتني

- /

*
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جريان نقدي بهاي تمام
شده فروش
جريان نقدي هزينه
سايراقالم جريان وجه نقد
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خالص جريان وجه
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خالص
جريان وجه
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برازش مدلهای تحقیق
جدول  2نتايج حاصل از برازش مدل اول به همراه آمارههاي مربوط به آزمون
پيش فرضهاي رگرسيوني را نشان ميدهد .نتايج نشان ميدهد که  84/2درصد از
تغييرات در سود عملياتي شرکتهاي نمونه منبعث از متغيرهاي تغييرات در حسابهاي
دريافتني ،تغييرات در حسابهاي پرداختني ،تغييرات موجوديها ،هزينه استهالک ،ساير
اقالم تعهدي و خالص جريان وجه نقد عملياتي ميباشد.
همانطور که در جدول شماره  2مشخص گرديده است ،ضريب همبستگي،
ضريب تعيين و ضريب تعيين تعديل شده مدل اول به ترتيب برابر با  0/999و
0/842و  0/885ميباشد.
جدول  .1اطالعات حاصل از برازش
بخش اول ـ برازش مدل اول
مقادیر

شاخص

ویژه

وضعیت
0/111

شرح

ضرایب

بتا

 tآماره

P- Value

مقدار ثابت

1/130

ـ

4/553

1/111

2/571

تغييرات حسابهاي دريافتني

1/453

1/452

9/100

1/111

0/770

0/215

تغييرات حسابهاي پرداختني

1/333

1/305

01/340

1/111

0/343

0/302

تغييرات موجودي کاال

1/407

1/353

7/997

1/111

1/315

2/131

استهالک

1/323

1/900

03/330

1/111

1/393

2/550

سايراقالم تعهدي

1/302

0/274

07/071

1/111

1/239

2/193

1/700

1/751

22/000

1/111

1/143

7/490

خالص جريان وجه
نقدعملياتي

بخش دوم -آزمون پیش فرضهای مدل رگرسیونی
ضریب

ضریب

ضریب تعیین

دوربین

همبستگی

تعیین

تعدیل شده

واتسون

مدل

مدل

مدل

مدل

1/505

1/342

1/339

2/100

میانگین مقادیر
باقیمانده

1/111

انحراف معیار
مقادیر

آماره F

Sig

باقیمانده

1/997

07/933

1/111
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جدول شماره  8نتايج حاصل از برازش مدل دوم به همراه آمارههاي مربوط به
آزمون پيش فرضهاي رگرسيوني را نشان ميدهد .همان طور که در جدول شماره
 8مشاهده ميشود ،ضريب تعيين تعديل شده از  %88/5در مدل اول ،با اندکي
افزايش به  %84/2در مدل دوم (تقريبا  %2/9افزايش) رسيده است .ستون ضرايب
استاندارد شده (بتا) نشان ميدهد که وجه نقد دريافتي از مشتريان داراي بيشترين اثر
در متغير وابسته ميباشد؛ زيرا به ازاي يك واحد تغيير در اين متغير  2/421تغيير در
متغير سود عملياتي ايجاد ميشود.
جدول  .3اطالعات حاصل از برازش مدل دوم
بخش اول -برازش مدل دوم
ویژه

وضعیت
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تغييرات حسابهاي دريافتني
تغييرات حسابهاي پرداختني
تغييرات موجودي کاال
استهالک
سايراقالم تعهدي
جريان نقدي فروش کاال
جريان نقدي بهاي تمام شده
کاالي فروش رفته
جريان نقدي هزينه هاي عملياتي
سايراقالم جريان وجه نقد
عملياتي

tآماره

مقادیر

شاخص

P- Value

بخش دوم -آزمون پیش فرضهای مدل رگرسیونی
ضریب

ضریب

ضریب تعیین

دوربین

میانگین مقادیر

انحراف معیار

همبستگی

تعیین

تعدیل شده
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آماره

F
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آزمون فرضیهها
براي آزمون فرض اول همانطور که قبال گفته شد ،به مقايسه ضريب تعيين تعديل
شده هريك از مدلهاي مزبور پرداخته شده است .در جدول شماره  4به بررسي
قدرت توضيح دهندگي دو مدل اصلي تحقيق ،پرداخته شده است .همانطور که
مشاهده ميشود با جايگزين نمودن مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي به جاي
خالص جريان وجه نقد عملياتي ،ضريب تعيين تعديل شده از  ،%88/5با اندکي
افزايش به  %84/2رسيده است .از اينرو ميتوان نتيجه گرفت مولفههاي جريان وجه
نقد عملياتي داراي قدرت توضيحي سودهاي عملياتي آتي ميباشند .از اينرو فرضيه
اول تحقيق همسو با نتايج تحقيق آرسر و ديگران ( )2070تاييد ميگردد.
جدول  .4بررسی قدرت توضیح دهندگی مدل اول نسبت به مدل دوم
شرح
مدل اول (خالص جريان
وجه نقد عملياتي)

تعداد

ضریب

ضریب

ضریب تعیین

مشاهده

همبستگی

تعیین

تعدیل شده

 

 

 

 

آماره

F

 

P- Value

 

مدل دوم (مولفههاي
جريان وجه نقد

 

 

 

 

 

 

عملياتي)

در جدول شماره  9مقادير ميانگين قدر مطلق درصد خطا ( )MAPEو ميانگين
رتبه ( )Average rankهريك از مدلهاي اصلي اين تحقيق براي سالهاي 7899
لغايت  7899ارائه گرديده است .همانطور که مشاهده ميشود شاخصهاي خطاي
پيشبيني مدل دوم کمتر ميباشد ،از اين رو ميتوان نتيجه گرفت که مدل دوم
داراي قدرت پيشبيني باالتر سودهاي آتي است .به عبارت ديگر با جايگزين نمودن
مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي به جاي خالص جريان وجه نقد عملياتي در مدل
دوم ميتوان شاهد کاهش خطاي پيشبيني مدل بود ،که اين امر داللت بر توانايي
اين مولفهها در پيشبيني سودهاي آتي دارد .بنابراين فرضيه دوم تحقيق نيز همسو با
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نتايج تحقيق آرسر و ديگران ( )2070پذيرفته ميشود.
جدول  .8بررسی قدرت پیشبینی کنندگی مدل اول نسبت به مدل دوم
مدل
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میانگین رتبه و میانگین قدر مطلق درصد خطای پایینتر ،بیانگر پیشبینی دقیق تر میباشد.

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
تمرکز اين تحقيق بر بررسي قدرت توضيح دهندگي و توان پيشبينيکنندگي
مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي در پيشبيني سودهاي عملياتي آتي ميباشد .اين
تحقيق در پي پاسخ به اين سوال است که آيا مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي مي-
تواند توانايي سرمايهگذاران را در پيشبيني سودهاي آتي افزايش دهد .نتايج اين
تحقيق همسو با نتايج ساير تحقيقات که به آزمودن مفيد بودن مولفههاي جريان وجه
نقد عملياتي درپيشبيني عملکرد آتي شرکتها پرداخته بودند (مانند کريشنان و
لورگي2000 ،؛ آرسر و چوآنگ2009 ،؛ چنگ و هالي ،)2009 ،محتواي افزاينده
اطالعاتي مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي را در پيشبيني سودهاي آتي را مورد
حمايت قرار ميدهد.
دو يافته اصلي اين تحقيق عبارت است از ( )7مدل مولفههاي جريان وجه نقد
عملياتي ،نسبت به مدل خالص جريان وجه نقد عملياتي ،داراي قدرت توضيح
دهندگي باالتر سودهاي آتي است )2( .در بررسي توانايي پيشبينيکنندگي مدل
مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي ،اين نتيجه حاصل شد که خطاهاي پيشبيني مدل
مزبور به مراتب کمتر از مدل خالص جريان وجه نقد عملياتي در سالهاي مورد
آزمايش ميباشد .اين يافتهها ،اهميت مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي در

37

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ،سال نهم ،شماره  ،13پائیز 3131

پيشبيني دقيق سودهاي آتي ،مورد حمايت قرارميدهد .همچنين بر اساس اين يافته-
ها ميتوان نتيجه گرفت که افشاي مولفههاي جريان وجه نقد عملياتي ،اطالعات
مرتبط تري را براي پيشبيني سودهاي آتي فراهم ميآورد.
نتايج اين تحقيق داراي کاربرد مستقيم براي بدنه قانونگذار حسابداري،
تحليلگران بازار ،سرمايهگذاران و تهيهکنندگان صورتهاي مالي ميباشد .به نظر
ميرسد هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي و هيات تدوين استانداردهاي
حسابداري بين المللي به سمت اجباري نمودن افشاي اطالعات به روش مستقيم در
تهيه فعاليتهاي عملياتي جريان وجه نقد گام بر ميدارند (هيات تدوين استانداردهاي
حسابداري مالي .)2009 ،بنابراين ما شواهد با اهميتي در حمايت از هيات تدوين
استانداردهاي حسابداري مالي در اجباري نمودن روش مستقيم گزارشگري جريان
وجه نقد عملياتي فراهم گرديد.
کاربرد عملي نتايج اين تحقيق ميتواند به تحليلگران بازارسرمايه در پيشبيني
سودهاي آتي ياري رساند .عالوه بر اين نتايج اين تحقيق ميتواند به مديران شرکتها
در تنظيم گزارشگري مالي خود و افشاي داوطلبانه روش مستقيم گزارشگري جريان
وجه نقد عملياتي کمك رساند.
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