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چکیده
پیشبینی جریانهای نقدی برای استفادهکنندگان درون و برونسازمانی دارای اهمیت ویژهای استت مممتترین هتد
گزارشگری مالی ارایه اطالعات برای پیشبینی جریانهای نقدی بیان شده است هد

این پژوهش مقایسته تتوان امتالم

تعمدی و جریانهای نقدی براساس ارمام اصلی درمقابل ارمام تجدید ارایه شده برای پتیشبینتی جریتانهتای نقتدی آتتی
است جامعه آمتاری پتژوهش شتامل آن دستته از شترکت هتای پذیرفتته شتده در بتورس اوراا بمتادار تمتران استت کته
صورتهای مالی آنما تجدید ارایه شده است بدین منظور از دادههای  426سال -شرکت کته از ایتن ویژگتی بردتوردار
بودند ،طی دوره زمانی  4932تا  ،4931استفاده شده است این پژوهش از لحاظ هد  ،کاربردی و از نتو پتژوهشهتای
توصیفی -همبستگی است تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  Eviewsانجام شده است روش متورد استتفاده در
این پژوهش رگرسیون دطی و برای مقایسه مدلهای پژوهش از آزمون وونگ استفاده شده استت نتتایپ پتژوهش نشتان
میدهد که امالم تعمدی تجدید ارایه شده و جریانهای نقدی تجدید ارایه شده به ترتیب نسبت به امتالم تعمتدی اصتلی و
جریانهای نقدی اصلی دارای توانایی بیشتری برای پیشبینی جریانهای نقدی آتی هستند
واژههای کلیدی :امالم تعمدی اصلی ،امالم تعمدی تجدید ارایته شتده ،جریتانهتای نقتدی اصتلی ،جریتانهتای نقتدی
تجدید ارایه شده ،جریانهای نقدی آتی

* نویسنده مسؤول
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مقدمه

ممم است که میتواند در جمت تحقق این ممم ،نقتش

پتتیشبینتتی جریتتان نقتتدی امتتر مممتتی استتت کتته در

متؤثری ایفتا کنتد ] [2بتا توجته بته اهمیتت پتیشبینتی

بسیاری از تصمیمهای امتصادی متورد نیتاز استت ،زیترا

جریان های نقدی آتی ،هد

این پژوهش بررسی تتوان

که جریانهای نقدی نقش مممی در تصمیمگیتریهتای

امالم تعمدی و جریانهای نقدی براستاس اعتداد اصتلی

گتتتروههتتتایی ماننتتتد تحلیتتتلگتتتران اوراا بمتتتادار،

درمقابتتل اعتتداد تجدیتتد ارایتته شتتده بتترای پتتیشبینتتی

اعتباردهنتتدگان و متتدیران بتتازی متتیکننتتد آنمتتا عالمتته

جریانهای نقدی آتی است

دارند کته جریتانهتای نقتدی آتتی شترکت را ارزیتابی
کرده و به واسطه آن به یک شادص واضح و روشتن از

پیشینه پژوهش

جریان های نقدی آتی شرکت دستت یابنتد بته عبتارت

عالوه بر پیشبینی ستودها ،پتیشبینتی جریتانهتای

کلتتی از تجزیتته و تحلیتتلهتتای بنیتتادی،

نقدی از دهه  4331به بعتد ،همزمتان بتا تأکیتد مجتامع

پیشبینی جریانهای نقدی آتی شرکتهاست ،زیرا کته

حرفهای تدوینکننده استانداردها بر اهمیت جریانهای

جریانهای نقتدی مبنتای پردادتت ستود ستمام ،بمتره و

نقدی و پیشبینی جریانهای نقدی آتی انجام میگیرد.

بازپردادتتت بتتدهی استتت و توانتتایی یتتک شتترکت در

پتیشبینتی جریتانهتای نقتدی از ستال  6111تتاکنون

پردادتتت ستتود ستتمام ،از توانتتاییاش در ایجتتاد جریتتان

افزایش چشمگیری داشته است ،دالیل ایتن افتزایش را

نقتدی منتتتپ متیشتتود ] [9بنگتاههتتای امتصتتادی بتترای

میتوان به این صورت شرح داد که :سرمایهگتذاران و

دود به همه عواملی که متیتواننتد بته

تحلیلگران مالی امروزه نسبت به مبل توجه بیشتری بته

دود برسند،

اطالعتات جریتانهتای نقتدی دارنتد ،تقریبتا از زمتان

تکیه می کنند و به شناسایی این عوامل میپردازند یکی

متتاجرای شتترکتهتتایی چتتون انتترون و وردکتتام،

دیگتتر ،هتتد

رسیدن به اهدا

آنما کمک کنند تا هر چه سریعتر به هد

از مممترین عوامل تأثیرگتذار در رستیدن بتههتد

هتر

شرکتی داشتن وجه نقد است ][1

سرمایهگذاران دستکاری و تحریفهای بالقوهای را که
متیتوانتد در ستودهای حستابداری رخ دهتد ،در نظتر

گروههای مختلف استتفاده کننتده از صتورتهتای

دارند و عالمهمند به داشتن اطالعاتی درباره جریانهای

مالی با تصمیمهای متفاوتی روبهرو هستند و از آنجا که

نقدیاند پیشبینی جریانهای نقدی نقتش ویتژهای در

ستتتترمایهگتتتتذاران و بستتتتتانکاران دو گتتتتروه اصتتتتلی

پوشتش ادبتار بتدی کته بته سترمایهگتذاران و ستایر

استفادهکننده صورتهای مالی به شمار میروند ،فراهم

ذینفعتان شترکت از طریتق افشتای اطالعتاتی ماننتد

آوردن اطالعات مربوط برای این دو گروه با توجه بته

پیشبینی کتاهش ستودها و زیتانهتای وارده متیرستد،

نو نیازهای اطالعاتی آنان ضرورت داصی دارد ،چرا

دارد ][41

که برای این گروهها باید اطالعاتی تمیه شود تا به آنمتا

پیشبینی جریانهای نقدی برای صنایعی با انتختا
حستابداری ،شترکتهتایی کته

در پتیشبینتی ارزش متورد انتظتار سترمایهگتذاری و

روشهتای نامتجتان

بمرههای آینده آن و نیز تصمیمگیری درست در جمت

پیشبینی سود را کمتر انجام میدهند ،شترکتهتایی بتا

استفاده بمینه از منابع مالی در دسترس کمک کند سود

سرمایههای عظیم ،چردههتای عملیتاتی کوتتاهتتر و بتا

و جریانهای نقدی آینده از جمله اطالعتات اساستی و

نسبت بدهی به دالص دارایی (اهرم مالی میزان اتکا بته
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وام) بزرگتر متتداول استت عتدم تجتان

پردادتنتتد نتتتایپ پتتژوهشهتتای وی نشتتان داد ،در

در انتختا

روشهای حستابداری متیتوانتد مابلیتت مقایسته ستود

مدلهایی که از امالم تعمدی استفاده میشود نستبت بته

شرکتها را با یکدیگر کاهش دهد جریانهای نقتدی

مدلهایی که تنما بر مبنای جریان نقدی هستند ،مابلیت

عملیاتی به طور بالقوه مکملی برای سود است به ویتژه

پیشبینی باالتری دارند میرفخرالدینی ( ،[1] )4933در

اینکه اطالعات مالی صورت جریان وجوه نقد بردال

پژوهشی توانایی جریانهتای نقتدی و امتالم تعمتدی در

صتورتهتای متالی دیگتر تحتت تتأثیر تتورم نیستت و

پیشبینی جریانهای نقد آتی را بتا استتفاده از سته متدل

تتورمی بتیارزش نیستت،

رگرستتیونی مقایستته نمتتود وی در متتدل اول از ستتود

اطالعتات آن در شترای

جریانهای نقدی در ارزیابی مابلیت سوددهی شرکتها

دالص ،در متدل دوم از جریتانهتای نقتدی و در متدل

نیتتز مفیتتد هستتت ] [3ستتالهتتا در زمینتته پتتیشبینتتی

سوم از جریانهای نقدی و اجزای تعمدی سود استتفاده

جریتانهتای نقتدی توست

پژوهشتگرانی چتون فیشتر

نمود در کل از چمار فرضیه استفاده نمتود ،کته در سته

و

فرضیه اول سه مدل استفاده شده بود و در فرضیه چمارم

( ،)4331بتتو ن و همکتتاران ( ،)4332گرینبتتر
همکتاران ( ،)4332لتور

و ویلینگتر ( ،)4339مکبت

به مقایسه سه مدل مذکور پردادته بتود نتتایپ پتژوهش

( ،)4339دکتتو و همکتتاران ( ،)4333دفونتتد و هانتتگ

نشتتان متتیداد کتته هتتر ستته متتدل توانتتایی پتتیشبینتتی

و همکتاران ( )6114و کتیم و کتراس

جریانهای نقدی آتی را دارند ،اما توانایی متفاوتی بتین

( )6111پژوهشهایی صورت گرفته است ،در رابطه بتا

ستته متتدل پتتیشبینتتی وجتتود نتتدارد ودیعتتی و فخریتتان

این موضو در سالهای ادیر نیز پتژوهشهتایی انجتام

( ،[2] )4933بته بررستی توانمنتدی امتالم تعمتدی در

شده از جمله میتوان پژوهشهایی که در ادامته بحت

مقایسه با امالم نقدی در پیشبینی جریان نقتدی آینتده

میشود را نام برد:

پردادتند نتایپ پتژوهش نشتان متیدهتد کته  )4امتالم

( ،)6114بتار

تعمدی در پیشبینی جریان نقدی آینده نسبت به امتالم
پیشینه پژوهش
غالمعلتتی پتتور ( ،[1] )4939پتت

نقدی محتتوای فزاینتدهای دارنتد )6 ،توانمنتدی امتالم
از تقستتیم امتتالم

تعمتدی در پتیشبینتی جریتان نقتدی آینتده بتا نوستان

تعمدی بته دو بختش ادتیتاری و غیترادتیتاری ،توانتایی

موجتودی کتاالی پایتتان دوره کتتاهش متتییابتتد)9 ،

امالم تعمدی غیرادتیتاری را در پتیشبینتی جریتانهتای

توانمندی امالم تعمدی در پیشبینی جریان نقدی آینده

نقدی و سود آتی مورد بررسی مرار داد هتر چته میتزان

با نوسان فتروش آینتده شترکت افتزایش متییابتد)1 ،

امالم تعمدی غیر ادتیاری بیشتر باشد ،کیفیتت ستود نیتز

توانمندی امالم تعمدی بترای پتیشبینتی جریتان نقتدی

بیشتر استت نتتایپ پتژوهش وی نشتان داد کته استتفاده

آینده با تغییرات اندازه شرکت افزایش مییابد ایزدی-

همزمان از امالم تعمدی غیرادتیاری و جریانهای نقدی

نیتتا و متتوچیفتترد ( ،[4] )4934بتته بررستتی رابطتته بتتین

عملیاتی ،نسبت به مدلی که از امالم تعمدی غیرادتیاری

جریانهای نقد عملیتاتی ،ستود دتالص و اجتزای امتالم

استفاده میشود ،موجب پیشبینی دمیتقتتر جریتانهتای

تعمدی با جریتان هتای نقتد آزاد آتتی پردادتنتد نتتایپ

نقدی آتتی متیشتود ثقفتی و فتدایی ( ،[6] )4932در

بررسی نشان داد که جریانهای نقد عملیاتی در مقایسته

پژوهشی به بررسی مدلهای پیشبینی جریانهای نقدی

بتتا ستتود دتتالص از توانتتایی بیشتتتری در پتتیشبینتتی
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جریانهای نقد آزاد بردتوردار استت همينتین ،اضتافه

دادند ،به بررسی ارزش مربوط بودن جریانهای نقتدی،

کردن اجتزای امتالم تعمتدی بته متدل جریتانهتای نقتد

امالم تعمدی جاری و غیرجتاری پردادتنتد نتتایپ آنمتا

بمبود توان پیش بینی جریانهای نقد آزاد

نشان داد که جریانهای نقدی میتواند ارزش فواالعاده

عملیاتی باع

مربوطی را هم در سود و هم در پتیشبینتی جریتانهتای

میشود
ریتتتان 4و همکتتتاران ( ،[46] )6112ارتبتتتاط بتتتین

نقدی آتی داشته باشد بهطور ضمنی ،جریانهای نقتدی

طبقهبندی امالم تعمتدی و جریتانهتای نقتد عملیتاتی بتا

میتواند ارزش مربوط جداگانتهای از ارزش کتل ،و بته

بتتازده و جریتتانهتتای نقتتدی عملیتتاتی آتتتی را بررستتی

طور داص از امالم تعمدی فعلتی ،را داشتته باشتد آنمتا

کردند آنما دریافتند که جریانهای نقدی عملیاتی آتی

عنوان داشتند که مدار

مرتب کمتی وجتود دارد کته

رابطه معنتاداری بتا امتالم تعمتدی و جریتانهتای نقتدی

امالم تعمتدی جتاری و غیرجتاری ارزش مربتوط بتودن

عملیتتاتی جتتاری دارد ،امتتا رابطتته آن بتتا جریتتانهتتای

جداگانهای داشته باشند ،ولی با این وجتود ،نتتایپ نشتان

غیرعملیتتتاتی معنتتتادار نبتتتود همينتتتین ،ارتبتتتاط بتتتین

از مدرت آنما دارد نتیجهگیری کلی آنمتا ایتن بتود کته

جریانهای نقدی عملیاتی و بتازده آتتی بتا جریتانهتای

صورت جریان وجوه نقد در انگلستان اطالعات مفیتدی

نقدی ناشی از دالص داراییهای معتامالتی یتک رابطته

را برای سرمایهگتذاران در ارزشگتذاری شترکتهتای

ضعیف بود فرشادفر ،[41] )6113(6به بررستی توانتایی

انگلیسی بته وجتود متیآورد همينتین وجتود صتورت

نسبی سود و جریانهای نقدی در پیشبینی جریتانهتای

جریان وجوه نقد ،محتوای اطالعاتی صورتهتای متالی

نقدی آتی در شرکتهتای استترالیایی پردادتت نتیجته

را افزایش می دهتد بادرشتر 1و همکتاران (،[3] )6146

پژوهش نشان داد که جریانهای نقتدی نستبت بته ستایر

در پژوهش آنما نمونه آمتاری مربتوط بته شترکتهتایی

مدلها ،دصوصا سود دالص ،جریانهای نقدی آتتی را

بود که صورتهتای متالی دتود را تجدیتد ارایته کترده

با شدت بیشتری پیشبینی مینماید به هر حال ،بین همه

بودند در حقیقت ایشتان بته مقایسته توانتایی پتیشبینتی

متغیرهای مستقل با متغیر وابستته رابطته متبتت و مستتقیم

جریانهای نقدی آتی توس امتالم نقتدی و تعمتدی در

وجود دارد ،ولی شتدت آن متفتاوت استت ابتراهیم 9و

صتتورتهتتای متتالی وامعتتی و تجدیتتد ارایتته شتتده متتورد

همکاران ( ،[44] )6144پژوهشی با عنوان امالم تعمدی

بررسی مرار دادند نتتایپ پتژوهش ایشتان نشتان داد کته

و پیشبینی جریانهای نقدی آتی را به انجتام رستاندند

امالم نقدی و تعمدی صتورتهتای متالی تجدیتد ارایته

یافتههای این مطالعته نشتان متیدهتد کته ستود توانتایی

شتتده از توانتتایی بیشتتتری در پتتیشبینتتی جریتتان نقتتدی،

پیشبینی بیشتری نسبت بته جریتان نقتدی در پتیشبینتی

نسبت به امتالم صتورتهتای متالی اولیته ،بردوردارنتد
2

جریانهای نقدی آتی دارد همينین نتایپ حاکی از آن

شوبیتا (،[49] )6149به بررسی مدرت پیشبینتی امتالم

است که امالم تعمدی توان باالتری نسبت به ستود بترای

تعمدی و ستود در ارتبتاط بتا جریتانهتای نقتد آتتی در

پیش بینی جریان های نقدی آتی دارد اکبر 1و همکاران

کشتتور اردن پردادتتت وی در پتتژوهش دتتود از متتدل

( ،[1] )6144در پژوهشی که در کشور انگلستان انجتام

بار ( ،)6114استفاده نمود یافتهها حاکی از آن استت

1. Ryan
2. Farshadfar
3. Ibrahim
4. Akbar

که امالم تعمدی و سود مدرت پیشبینی جریانهای نقتد
5. Badertscher
6. Shubita
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آتی را دارند و همينین سود مدرت پتیشبینتی بیشتتری

مکانی آن نیز شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراا

نسبت به امالم تعمدی دارد

بمادار تمران است

بنابراین پژوهش حاضر بته بررستی تتوان پتیشبینتی
امالم تعمدی و جریانهای نقدی اصتلی و تجدیتد ارایته
شده در ارتباط با جریانهای نقد آتتی در بتورس اوراا
بمادار تمران میپردازد

روش پژوهش
این پژوهش از دید هتد

کتاربردی استت و بترای

مقایسه دو مدل از آزمون وونتگ استتفاده متیشتود از

فرضیههای این پژوهش به شرح زیر تدوین شدهاند:

دیتد ماهیتت و روش ،توصتیفی همبستتگی شتمرده

فرضیه اول :تفاوت معناداری بین توان امالم تعمتدی

میشود گردآوری ادبیتات پتژوهش بته روش مطالعته

تجدید ارایته شتده صتورتهتای متالی و امتالم تعمتدی

کتابخانتهای و بتا رجتو بته کتتب و منتابع موجتود و

گزارششده اصلی در پیشبینتی جریتانهتای نقتد آتتی

مقالههای دادلی و دارجی چاپ شتده در نشتریههتای

وجود دارد

معتبر علمی انجام شده است دادههای مالی متورد نیتاز

فرضیه دوم :تفاوت معناداری بین توان جریتانهتای

برای محاسبه متغیرهای پژوهش و آزمون فرضیههتا ،از

نقدی تجدید ارایه شده صورتهای مالی و جریانهتای

صتورتهتای متالی حسابرستی شتده و یادداشتتهتای

نقدی گزارش شده اصلی در پیشبینی جریانهتای نقتد

توضیحی مربوط به شرکتهتای متورد مطالعته کته در

آتی وجود دارد

پایگاههتای رستمی بتورس اوراا بمتادار و بردتی نترم

نمونه آماری از شرکتهای پذیرفته شده در بتورس
اوراا بمادار انتخا شده استت نمونتهگیتری بته روش

افزارهای اطالعاتی ،مانند رهآورد نوین موجود استت و
براساس سادتار دادههای ترکیبی بهدست آمتده استت

سیستماتیک انجام گردیتده استت ،بتدین ترتیتب

آزمون فرضیههتا نیتز بتا استتفاده از نترم افتزار Eviews

که از میان تمامی شرکتهتای پذیرفتته شتده در بتورس

انجام شده است متغیرهای مستقل و وابستت متدلهتای

اوراا بمادار تمران ،شرکتهایی که واجد شترای زیتر

مورد استفاده در پژوهش را میتوان بدین شرح تعریف

باشند ،انتخا شدهاند :شترکت مزبتور مبتل از ستال 32

کرد : CFjt+1 :جریان نقد آتی :ACC ،امتالم تعمتدی،

پذیرش شده است شرکت مزبور پایان سال متالی دتود

 :Oاصلی :R ،تجدید ارایه شده :εjt ،انحترا

را پایان اسفند ماه هر سال مرار داده باشد شرکت مزبور

برای شرکت  jطی مدت زمانی  tاست

حذ

در دوره مورد بررسی ،تغییتر ستال متالی نداشتته باشتد
دادههای مورد بررسی شرکت مزبور ،در دسترس باشد

برای فرضیه شماره 4از دو مدل زیراستفاده میشود:
مدل ()4

شرکتهای سرمایهگتذاری ،بانتکهتا و بیمتههتا نیتز از
نمونهها حذ

ε

شدند در نمایتت بتا توجته بته معیارهتای

اعمتال شتتده( 426 ،ستال-شتترکت) انتختا شتتدند کتته

تصتادفی

مدل ()6

نمونههای متورد مطالعته پتژوهش را تشتکیل متیدهنتد
ملمرو زمانی این پتژوهش دربرگیرنتده اطالعتات متالی
پنپ سال شرکتها از سال  4932تا  4931بوده و ملمترو

برای فرضیه شماره 6از دو مدل زیر استفاده میشود:
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یافتههای پژوهش

مدل ()9

مبتتل از تجزیتته و تحلیتتل دادههتتا ،آمتتار توصتتیفی
دادههای مورد مطالعه محاسبه میگردد جدول  ،4آمتار

مدل ()1

توصیفی شرکتهای نمونه را نشان میدهد جدول آمار
توصیفی بیانگر مقدار میانگین ،انحرا

پ

معیار ،حتدامل و

حتتداکتر هریتتک از متغیتترهتتای مستتتقل و متغیتتر وابستتته

از اجرای مدلها ،با استتفاده از آزمتون وونتگ

است

به مقایسه هر یک از آنما پردادته میشود

جدول ( )1آمار توصیفی
متغیرهای پژوهش

میانگین

میانه

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

جریانهای نقدی آتی

1/4412

1/1331

-1/6361

1/1329

1/4433

امالم تعمدی اصلی

1/1122

1/1111

-1/6291

1/1111

1/4931

جریانهای نقدی اصلی

1/1111

1/1111

-1/4133

1/6121

1/1142

امالم تعمدی تجدید ارایه شده

1/1161

1/1639

-1/9121

1/1111

1/4614

جریانهای نقدی تجدید ارایه شده

1/1142

1/1111

-1/4213

1/6919

1/1231

تجزیتته و تحلیتتل متتدل یتتک ،در تخمتتین متتدل 4
اطالعات مربوط به ضریب تعیین ،ضریب تعیتین تعتدیل

همبستگی بین دادههای مدل در جدول شماره ( )6ارایته
شده است

شده و آزمون دوربین-واتسون برای بررسی عدم وجود
جدول ( )2خالصه مدل ()1
مدل

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

آماره F

معناداری آماره F

آماره دوربین-واتسون

4

1/4131

1/4191

91/4313

1/1111

4/3394

همانطور که در جدول  6مشاهده متیشتود ،ستطح

مستقل مابل توضیح است نتایپ حاصل از بررستی دتود

معناداری آماره  Fکمتر از  1/11استت بنتابراین فرضتیه

همبستگی جمالت دطتا بتا استتفاده از آمتاره دوربتین-

صفر آماری که همان بیمعنا بودن کتل متدل استت ،رد

واتسون نیز با توجه به اینکه آمتاره بته دستت آمتده در

میشود و مدل رگرسیون برآورد شده ،در کتل معنتادار

دامنه  4/1و  6/1مرار دارد ،بیانگر نبتود دتودهمبستتگی

است در این مدل ضریب تعیین برابر بتا  1/4131استت،

بین دطاهای مدل است نتایپ حاصل از بررسی ضرایب

یعنتتی  %41/31از تغییتترات متغیتتر وابستتته توس ت متغیتتر

متغیرهای مدل نیز در جدول  9ارایه شده است
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جدول ( )3جدول ضرایب و مقدار آماره  tمدل()1
متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

معناداری

مقدار ثابت

1/1312

1/1134

41/9112

1/1111

امالم تعمدی اصلی

1/9196

1/1261

1/1311

1/1111

با توجه به مطالب ذکر شده متیتتوان نتیجته گرفتت

آزمتتون دوربتتین-واتستتون بتترای بررستتی عتتدم وجتتود

که امالم تعمدی اصتلی مابلیتت پتیش بینتی جریتانهتای

همبستگی بتین دادههتای متدل در جتدول  1ارایته شتده

نقدی آتی را دارند

است

تجزیه و تحلیل مدل دو ،در تخمین مدل  6اطالعات
مربوط به ضریب تعیتین ،ضتریب تعیتین تعتدیل شتده و
جدول ( )4خالصه مدل ()2
مدل

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

آماره F

معناداری آماره F

آماره دوربین-واتسون

6

1/6111

1/4331

14/4411

1/1111

4/3113

همانطور که در جدول  1مشاهده متیشتود ،ستطح

مستقل مابل توضیح است نتایپ حاصل از بررستی دتود

معناداری آماره  Fکمتر از  1/11استت بنتابراین فرضتیه

همبستگی جمالت دطتا بتا استتفاده از آمتاره دوربتین-

صفر آماری که همان بیمعنا بودن کتل متدل استت ،رد

واتسون نیز با توجه بته ایتنکته آمتاره بدستت آمتده در

میشود و مدل رگرسیون برآورد شده ،در کتل معنتادار

دامنه  4/1و  6/1مرار دارد ،بیانگر نبتود دتودهمبستتگی

است در این مدل ضریب تعیین برابر بتا  1/6111استت،

بین دطاهای مدل است نتایپ حاصل از بررسی ضرایب

یعنتتی  %61/11از تغییتترات متغیتتر وابستتته توس ت متغیتتر

متغیرهای مدل نیز در جدول  1ارایه شده است

جدول ( )5جدول ضرایب و مقدار آماره  tمدل ()2
متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

معناداری

مقدار ثابت

1/1313

1/1134

3/2116

1/1111

امالم تعمدی تجدید ارایه شده

1/1991

1/1211

2/1464

1/1111

با توجه به مطالب ذکر شده متیتتوان نتیجته گرفتت

پیشبینی جریانهای نقدی آتی ،آزمون وونگ برای دو

کتته امتتالم تعمتتدی تجدیتتد ارایتته مابلیتتت پتتیشبینتتی

مدل صورت گرفتت نتتایپ حاصتل در جتدول  2ارایته

جریانهای نقدی آتی را دارند برای مقایسه توان امتالم

شده است

تعمدی تجدید ارایه شتده و امتالم تعمتدی اصتلی بترای
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جدول ( )6آزمون وونگ برای مدلهای ( )1و ()2
آزمون وونگ برای مقایسه توان پیشبینی مدلهای فرضیه اول
آزمون وونگ

نو آماره

مقدار آماره

معناداری

Z

-6/4191

1/1143

مدل

ضریب تعیین

4

1/413

6

1/611

همانطور که در جدول  2مالحظته متیشتود ،مقتدار
آماره  Zبرابتر بتا  -6/4191و ستطح معنتاداری کمتتر از

آتتتی بردتتوردار استتت ،بنتتابراین ،فرضتتیه اول در ستتطح
اطمینان  ،%31پذیرفته میشود

 1/11است ،بنابراین توانایی پیشبینتی دو متدل یکستان

تجزیه و تحلیل مدل سه ،در تخمین مدل 9اطالعات

نیست با توجته بته اینکته ضتریب تعیتین امتالم تعمتدی

مربوط به ضریب تعیتین ،ضتریب تعیتین تعتدیل شتده و

تجدید ارایه شده بیشتر از امالم تعمدی اصلی است ،این

آزمتتون دوربتتین-واتستتون بتترای بررستتی عتتدم وجتتود

موضو بیانگر این است که امالم تعمتدی تجدیتد ارایته

همبستگی بتین دادههتای متدل در جتدول  1ارایته شتده

شده از توانایی بیشتری برای پیشبینی جریانهای نقتدی

است

جدول ( )7خالصه مدل()3
مدل

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

آماره F

معناداری آماره F

آماره دوربین-واتسون

3

0/0880

0/0823

15/4444

0/0001

1/4784

همانطور که در جدول  1مشاهده متیشتود ،ستطح

مابتتل توضتتیح استتت نتتتایپ حاصتتل از بررستتی دتتود

معناداری آماره  Fکمتتر از 1/11استت بنتابراین فرضتیه

همبستگی جمالت دطتا بتا استتفاده از آمتاره دوربتین-

صفر آماری که همان بیمعنا بودن کتل متدل استت ،رد

واتسون نیز با توجه بته ایتنکته آمتاره بدستت آمتده در

میشود و مدل رگرسیون برآورد شده ،در کتل معنتادار

دامنه  4/1و  6/1مرار دارد ،بیتانگر نبتود دودهمبستتگی

است در این مدل ضریب تعیین برابر بتا  1/1331استت،

بین دطاهای مدل است نتایپ حاصل از بررسی ضرایب

یعنی  %3/3از تغییرات متغیر وابسته توس متغیتر مستتقل

متغیرهتتای متتدل نیتتز در جتتدول  3ارایتته شتتده استتت

جدول ( )8جدول ضرایب و مقدار آماره  tمدل ()3
متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

معناداری

مقدار ثابت

1/4411

1/1131

46/6161

1/1111

جریانهای نقدی اصلی

1/1321

1/4624

9/3911

1/1114
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با توجه به مطالب ذکر شده متیتتوان نتیجته گرفتت

ضریب تعیین تعتدیل شتده و آزمتون دوربتین-واتستون

که جریانهای نقدی اصلی مابلیت پیشبینی جریانهتای

برای بررسی عدم وجود همبستتگی بتین دادههتای متدل

نقدی آتتی را دارنتد .تجزیته و تحلیتل متدل چمتار ،در

در جدول  3ارایه شده است

تخمین مدل چمار اطالعتات مربتوط بته ضتریب تعیتین،
جدول ( )4خالصه مدل ()4
مدل

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

آماره F

معناداری آماره F

آماره دوربین-واتسون

1

1/4114

1/4931

62/3111

1/1111

6/1131

همانطور که در جدول ( )3مشاهده میشود ،ستطح

مستقل مابل توضیح است نتایپ حاصل از بررستی دتود

معناداری آماره  Fکمتر از  1/11استت بنتابراین فرضتیه

همبستگی جمالت دطتا بتا استتفاده از آمتاره دوربتین-

صفر آماری که همان بیمعنا بودن کتل متدل استت ،رد

واتسون نیز با توجه بته ایتنکته آمتاره بدستت آمتده در

میشود و مدل رگرسیون برآورد شده ،در کتل معنتادار

دامنه  4/1و  6/1مرار دارد ،بیانگر نبتود دتودهمبستتگی

است در این مدل ضریب تعیین برابر بتا  1/4114استت،

بین دطاهای مدل است نتایپ حاصل از بررسی ضرایب

یعنتتی  %41/14از تغییتترات متغیتتر وابستتته توس ت متغیتتر

متغیرهای مدل نیز در جدول  41ارایه شده است

جدول ( )10جدول ضرایب و مقدار آماره  tمدل ()4
متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

معناداری

مقدار ثابت

1/4132

1/1131

46/1164

1/1111

جریانهای نقدی تجدید ارایه شده

1/2161

1/4612

1/4313

1/1111

با توجه به مطالب ذکر شده متیتتوان نتیجته گرفتت

اصلی برای پیشبینی جریتانهتای نقتدی آتتی ،آزمتون

که امالم تعمتدی تجدیتد ارایته شتده مابلیتت پتیشبینتی

وونگ برای دو مدل صورت گرفتت نتتایپ حاصتل در

جریتتانهتتای نقتتدی آتتتی را دارنتتد بتترای مقایستته تتتوان

جدول  44ارایه شده است

جریانهای نقدی تجدید ارایه شده و جریانهتای نقتدی
جدول ( )11آزمون وونگ برای مدلهای ( )3و ()4
آزمون وونگ برای مقایسه توان پیشبینی مدلهای فرضیه دوم
آزمون وونگ

نو آماره

مقدار آماره

معناداری

Z

-6/3942

1/1163

مدل

ضریب تعیین

9

1/133

1

1/411
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همانطور که در جدول  44مالحظه میشتود ،مقتدار

هد

صورتهای متالی ارایته اطالعتاتی استت کته در

آماره  Zبرابتر بتا  -6/3942و ستطح معنتاداری کمتتر از

تصمیمگیری استفاده کنندگان مفید وامع شوند و بتوانتد

 1/11استتت ،بنتتابراین تفتتاوت ضتتریب تعیتتین دو متتدل

آنما را در پیشبینی جریانهای نقدی یاری رساند یکتی

معنتادار استت .بتتا توجته بته اینکتته ضتریب تعیتین امتتالم

از دصوصیاتی که باع

مفید بودن اطالعات متیشتود،

تعمدی تجدید ارایه شده بیشتتر از امتالم تعمتدی اصتلی

مابل اتکا بودن است از این رو ،تجدید ارایه جریانهای

استتت ،در نتیجتته امتتالم تعمتتدی تجدیتتد ارایتته شتتده از

نقدی اطالعات مابل اتکاتری را نسبت به ارمام گتزارش

توانایی بیشتری برای پیش بینی جریانهتای نقتدی آتتی

شده اصلی فراهم میآورد نتایپ این پژوهش بتا مطالعته

بردوردار است بنابراین ،فرضیه دوم در ستطح اطمینتان

صورت گرفته توس بادرشر ( ،)6146مطابقت دارد

 ،%31پذیرفته میشود
پیشنهادها
یافتههای پژوهش

بتتته ستتترمایهگتتتذاران توصتتتیه متتتیشتتتود هنگتتتام

با توجه بته آزمتونهتای رگرستیونی و آزمتونهتای

تصمیمگیری درباره درید و فروش سمام دود به میتزان

وونگ انجام شده میتوان نتیجتهگیتری کترد کته امتالم

امالم تعمدی در صورتهای مالی اصلی و تجدید ارایته

تعمدی تجدید ارایه شتده و جریتانهتای نقتدی تجدیتد

شده شرکتها توجته کننتد ،زیترا بتراستاس نتتایپ ایتن

ارایه شتده بته ترتیتب نستبت بته امتالم تعمتدی اصتلی و

پتتژوهش یکتتی از متتوثرترین ابزارهتتای موجتتود بتترای

جریانهتای نقتدی اصتلی دارای توانتایی بیشتتری بترای

پیشبینی جریانهتای نقتد آتتی امتالم تعمتدی اصتلی و

پیشبینی جریانهای نقدی آتی هستند نتایپ آمتاری بته

تجدید ارایه شده استت و هتر چته میتزان امتالم تعمتدی

دست آمده نشان داد که امالم تعمدی تجدید ارایه شتده

شرکتها بیشتر باشد موجب افتزایش در جریتان نقتدی

نسبت به امالم تعمدی اصلی متدرت پتیشبینتی بیشتتری

آتی میشتود بته اعتبتاردهنتدگان توصتیه متیشتود کته

اصلی گزارشگری متالی ارایته اطالعتات

هنگتام اعطتتای اعتبتار و وام بتته میتزان امتتالم تعمتتدی در

مفیتتتد بتتته استتتتفادهکننتتتدگان صتتتورتهتتتای متتتالی

صورتهای مالی اصلی و تجدید ارایه شتده شترکتهتا

(سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و ) است که بته آنمتا

توجه بیشتتری داشتته باشتند ،زیترا بتراستاس نتتایپ ایتن

برای پیشبینی جریانهای نقتدی شترکت کمتک کنتد

پتژوهش یکتی از متوثرترین ابزارهتای کته براستتاس آن

دارند هد

مفیتد بتودن اطالعتات

میتوان از میزان جریانهای نقدی آتی شرکتها اطال

یکتی از دصوصتیاتی کته باعت

میشود ،مابل اتکا بودن استت از ایتن رو تجدیتد ارایته

پیدا کرد ،امالم تعمدی اصلی و تجدید ارایه شده استت

امالم تعمدی اطالعات مابل اتکاتری را نستبت بته ارمتام

با توجه به نتایپ پژوهش پیشنماد متیشتود ،تحلیلگتران

گزارش شده اصلی فراهم میآورد نتایپ ایتن پتژوهش

مالی در پیشبینتی جریتانهتای نقتدی آتتی عتالوه بتر

با مطالعه صورت گرفته توس بادرشر ( ،)6146مطابقت

صورتهای مالی اصلی شرکتهتا ،صتورتهتای متالی

دارد با توجه به نتایپ آزمونهای آماری میتوان گفتت

تجدید ارایته شتده را نیتز در نظتر بگیرنتد در صتورت

کتته جریتتانهتتای نقتتدی تجدیتتد ارایتته شتتده نستتبت بتته

امکان ،پژوهشگران توان امالم تعمدی ادتیتاری و غیتر-

جریانهای نقدی اصلی مدرت پیشبینی بیشتری دارنتد

ادتیاری تجدیتد ارایته شتده در پتیشبینتی جریتانهتای
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نقدی آتی شرکتها را مورد بررسی مرار دهند از آنجا

اجزای امالم تعمدی بتا جریتانهتای نقتد آزاد آتتی

که در این پژوهش توان پیشبینی امالم تعمدی اصتلی و

شتترکتهتتای پذیرفتتته شتتده بتتورس اوراا بمتتادار

تجدید ارایه شده در ارتباط با جریانهای نقد آتی مورد

تمران فصلنامه پژوهشهای حسابداری متالی ،ستال

بررسی مرار گرفت ،پیشنماد میشود توان اجتزای امتالم

چمارم92-43 :1 ،

تعمتتدی اصتتلی و تجدیتتد ارایتته شتتده در ارتبتتاط بتتا

[ ]6ثقفی ،علی؛ فتدایی ،حمیدرضتا ( )4932گتزینش

جریانهای نقد آتی مورد بررستی مترار گیترد پیشتنماد

مدلی کارآمد برای پیش بینی جریانهای نقدی بر

میشود ،پژوهشی با همین موضتو بته تفکیتک صتنایع

اساس مقایسه متدلهتای مربتوط در شترکتهتای

مختلف انجام شود ،زیرا تحلیل در ستطح یتک صتنعت

پذیرفته شده در بورس اوراا بمادار تمران فصلنامه

داص ،اطالعات مفیتدتری در ادتیتار سترمایهگتذاران

بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،دوره :11 ،41

مرار میدهد

61-9
[ ]9دتتدادادی ،ولتتی؛ دستتتگیر ،محستتن؛ جلیلتتی ،امیتتر

محدودیتهای پژوهش
مممتتترین محتتدودیت ایتتن پتتژوهش ،تعتتداد کتتم
شتترکتهتتای متتورد بررستتی استتت کتته بتترای داشتتتن
ویژگیهای مشتر

( )4933بررسی توانایی پیشبینی جریانهای نقدی
با استفاده از جریانهای نقدی و مولفههتای تعمتدی
سودهای گذشته تحقیقات حسابداری11-62:1 ،

(صورتهتای متالی تجدیتد ارایته

[ ]1غالمعلیپور ،رضتا ( )4939بتررس توانتایی امتالم

شتتده) ،مجبتتور بتته کتتاهش آن بتتودیم هتتر چتته تعتتداد

تعمدی غیرادتیاری در پیشبینی سود و جریانهتای

شرکتهای مورد بررسی وسیعتتر باشتد ،نتتایپ آمتاری

نقدی آتی پایتان نامته کارشناستی ارشتد ،دانشتگاه

بمتری بدست میآیتد وجتود تتورم ستبب متیشتود تتا

شمید بمشتی

اطالعات صورتهای مالی نتوانند وضعیت مالی و نتایپ

[ ]1میرفخرالتتتدینی ،حیتتتدر؛ معتتتینالتتتدین ،محمتتتود؛

عملکتترد شتترکتهتتا را بتته نحتتو درستتتی نشتتان دهن تد

ابتتراهیمپتتور ،علیرضتتا ( )4933مقایستته توانتتایی

بنابراین ،با در نظر گرفتن اثر تورم ،ممکتن استت نتتایپ

جریتتانهتتای نقتتدی وامتتالم تعمتتدی در پتتیشبینتتی

متفاوتی حاصل شود نبود کارهای مشتابه دادلتی بترای

جریانهای نقدی آتتی بررستیهتای حستابداری و

مقایسه نتایپ حاصل از آنما بتا نتیجته بتهدستت آمتده در

حسابرسی442-33 :11 ،

این پژوهش در این پژوهش تنما شترکتهتای پذیرفتته

[ ]2ودیعتتی ،ممتتدی؛ فخریتتان ،محمدحستتین ()4933

شده در بورس اوراا بمادار تمران در بتازه زمتانی 4932

بررسی محتوای فزاینده امالم تعمدی نسبت به امالم

تا  4931بررسی شده است ،لذا در تصتمیمگیتری نتتایپ

نقدی در پیشبینی جریانهای نقدی آینتده مجلته

باید این نکته در نظر گرفته شود
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