زمستان 1398

مـدیـریت سـود
بیان مساله:
اصول پذيرفته شده و مبناي تعهدي حسابداري به مديران اجازه مي دهد كه در گزارشگري مالي به
منظور انتقال اطالعات ،تشخيص و قضاوت خوود را اعموال كننود .اعموال قضواوت تو ود موديران و
اختيارات آنان در فرايند گزارشگري مالي ،به «مديريت ود » شهرت يافته ا ت .
ال ها ت كه تحقيقات حسابداري به مديريت ود و پيامدهاي آن توجه ويژه اي داشوته ا وت .بوا
وجود اين  ،همواره اين وال مطرح شده ا ت كه آيا مديريت ود موجب بهبود خصوصويات كيفوي
اطالعات حسابداري مي شود و يا از محتواي اطالعاتي آن مي كاهد؟
ادبيات تحقيق مديريت ود ،به قضاوت در مورد تاثير مطلوب يا نامطلوب مديريت ود بر ودمندي
اطالعات حسابداري كمك چنداني نمي كند و پا خ صريحي به اين پر ش ارائه نمي دهد.

براي كنترل مديريت ود ،بايد شناختي عميق از انگيزه ها و اهداف مديريت ود كسب كرد.

تعریف مدیریت سود
* دستکاری که در چارچوب قانون صورت بگیرد به عنوان مدیریت سود نامیده
می شود.
* مدیریت برای دستیابی به قسمتی از پیش داوری های مربوط به "سود مورد
انتظار " ( مانند پیش بینی های تحلیل گران  ،برآوردهای قبلی مدیریت و یا
کاهش پراکندگی سودها ) بصورت ساختگی اقدام به دستکاری سود می کند
* مدیریت سود اختیار شرکت در انتخاب سیاست های حسابداری برای دستیابی
به برخی اهداف خاص مدیر است.
* مدیریت سود وقتی اتفاق می افتد که مدیر در گزارشگری مالی از قضاوت
شخصی استفاده می کند و این کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران
درباره عملکرد واقعی اقتصادی و یا تأثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام
حسابداری گزارش شده بستگی دارند  ،انجام می دهد

انگیزه های مدیریت سود

Motivations for Earnings Management

* انگیزه های مربوط به منافع شرکت
* انگیزه های مربوط به منافع شخصی

انگیزه های مربوط به منافع شرکت
* افزایش بازده سهام
* شرایط تامین مالی بهتر
* افزایش قیمت در عرضه اولیه سهام

* عدم تخلف از قراردادهای بدهی
* انگیزه سیاسی

* کاهش مالیات
* اطالع رسانی به سرمایه گذاران
* قوانین و مقررات

انگیزه های مربوط به منافع شخصی
* افزایش پاداش مدیر
* اعتبار و امنیت شغلی مدیر
* انگیزه های درون شرکتی
* تغییر مدیر اجرایی ارشد

الگوهای مدیریت سود
* خانه تکانی (استقبال از زیان)

* به حداکثر رساندن سود
*به حداقل رساندن سود
* هموارسازی سود

ابزارهای مدیریت سود
* مدیریت سود واقعی
* مدیریت اقالم تعهدی
*مدیریت ارائه اطالعات

مدیریت سود واقعی
* دستکاری مخارج اختیاری
*دستکاری فروش
دستکاری تولید
فروش دارایی های غیرجاری

مدیریت سود واقعی

مدیریت اقالم تعهدی
* تغییر در اصول و رویه های حسابداری
*انجام برآورد و تغییر دادن آن
* اعمال اختیار در شناسایی درآمد و هزینه
* اشتباهات حسابداری

مدیریت ارائه اطالعات
* مدیریت برداشت
*تغییر طبقه بندی
* انتقال درآمد و هزینه درون گروهی

چگونه مدیریت سود ،محدود و کنترل می شود؟
* استانداردهای حسابداری
*حسابرسی مستقل
* حاکمیت شرکتی قوی

تقلب در مقابل مدیریت سود

رعایت اصول پذیرفته
شده حسابداری

د ت باال گرفتن اندوخته ها وذخيره ها
ارزيابي بيش از واقع هزينه هاي تحقيق و تو عه
حذف بيش از واقع دارايي ها از دفاتر شركت

مديريت ود
•د ت پايين گرفتن ذخيره مطالبات مشکوک
الوصول
•ارزيابي كمتر از واقع اندوخته ها

زیرپا گذاشتن اصول
پذیرفته شده حسابداری

حسابداری
محافظه کارانه

حسابداری
متهورانه

•ثبت فروش قبل از تحقق /ثبت فروش هاي غير واقعي
• جلو انداختن تاريخ فاكتورهاي فروش
• ارزيابي بيش از واقع موجودي كاال

حسابداری
متقلبانه

مدیریت سود یک پدیده تعادلی است.

بین مدیریت بر سود و سوء مدیریت بر سود یک مرز بسیار ظریف وجود دارد که در نهایت تدوین کنندگان
استانداردها ،کمیسیون های بورس و دادگاه ها می توانند محل این خط را تعیین نمایند.

در چه شرایطی مدیریت سود و روش های تعهدی ،متقلبانه در نظر
گرفته می شود؟

 -1وقتي مديران به دنبال ر يدن به پيش بيني تحليل گران هستند.
 -2وقتي مديران به دنبال تحقق پاداش بيشتري هستند.
 -3وقتي معامالت يا قراردادها به منظور تغيير در گزارشات مالي طراحي و اجرا
مي شوند.
 -4وقتي اين روش ها به داليلي به جز ايجاد اطالعات مالي صحيح براي رمايه
گذاران و ذينفعان مورد ا تفاده قرار گيرند.

از تحقيق « هيلي » مشاهده شده ا ت كه مديران داراي انگيزه اند تا به حد كافي  ،ود را هموار ازند و آن را در
فاصله بين « كف » و « قف » قرار دهند .در غير اينصورت ،امکان دارد به طور موقت يا دائم نتوانند به هدفهاي مورد نظر و
مندرج در قرارداد حقوق و پاداش د ت يابند.
يك مدير ريسك گريز ترجيح ميدهد كه جريان پاداش تغييرات كمتري داشته باشد كه براي اعمال كنترل بر تغييرپذيري
پاداش خود در صدد ا ت كه ود را هموار نمايد.

مديري كه در طول دوره مديريت خود داراي نو ان در ودهاي گزارش شده مي باشد ممکن ا ت با اعتراض هايي مواجه
شود كه در نهايت احتمال اخراج او از شركت پيش مي آيد .پس مدير هم براي كاهش دادن اين احتمال خواهان آن ا ت كه
ود هموار شود.
هر قدر جريان ود خالص گزارش شده نو ان بيشتري داشته باشد ،احتمال اينکه مفاد قرارداد وام نقض شود ،بيشتر مي
شود .چنين وضعي باعث مي شود براي هموار ازي ود انگيزه ديگري به وجود آيد ،يعني كاهش دادن نو ان ود خالص
گزارش شده و بدان و يله هموار ازي نسبت هاي مبتني بر مفاد قرارداد وام.
در بعضي مواقع هموار ازي ود به هدف هاي مرتبد با گزارشگري مالي بستگي دارد .بدين و يله شركت ها به اطالع
بازار مي ر انند كه قدرت ود آوري مورد انتظار شركت در آينده هم چنان بادوام بوده و ادامه خواهد داشت.

علت تداوم یافتن مدیریت بر سود:
در مورد علت تداوم یافتن مدیریت بر سود یک پرسش مطرح می شود :چررا هیترت
مدیره ،وام دهندگان ،نهادهای دولتی و سرمایه گذاران ،مدیریت بر سود را منع نمری

کنند؟
بنا به گفته آقای چیپر ،یک دلیل وجود دارد ،یعنی دست یافتن به اطالعات محرمانره
و درون سازمانی در دسترس مدیران برای دیگران بسیار پر هزینه است .برای مثرال،
کشف مقدار اقالم تعهدی اختیاری ،حتی به وسیله هیتت مدیره بسیار مشکل است.
حال با توجه به اینکه مدیریت بر سود تداوم می یابد ،اینک این پرسش را مطرح مری
کنیم که آیا در مجموع مدیریت بر سود خوب یا بد است؟

دیدگاه های موجود نسبت به پدیده «مدیریت بر سود» (دیدگاه های ارزشی ):

دو ديدگاه متفاوت وجود دارد:
 .1برخي افراد « مديريت بر ود » را كاري « خوب » تلقي مي كنند.

 .2برخي ديگر « مديريت بر ود » را كاري « بد » تلقي مي كنند.

دیدگاه های موجود نسبت به پدیده «مدیریت بر سود»
دیدگاه پارفت(:كتاب مسائل جاري در حسابداري وزان مك گون ص)176
 مدیریت سود بد :يك نوع مداخله اي را براي پنهان كردن عملکرد واقعي به و يله
ايجاد ثبت حسابداري مصنوعي يا به و يله بسد دادن برآوردها در جايي كه تهيه
صورت هاي مالي الزام آور شده ا ت(آن هم به صورت معقوالنه)را در برمي گيرد
مديريت ود بد حوزه اي در مخفي كردن ذخيره هاي واقعي ،شنا ايي نامنا ب
درآمد( ود) و قضاوت بيش از حد تهاجمي يا بيش از حد محافظه كارانه حسابداري
مي باشد.
 مدیریت سود خوب :شامل مديريتي ا ت كه عي بر ايجاد عملکرد مالي ثابت به
و يله تصميمات داوطلبانه ي تجاري و مقبول در بطن قرارداد و پيشرفت بازار
ا ت.بازار تمايل دارد تا مديريت ود خوب را به شركت هاي بزرگ اهدا كند تا به
يك روند ثابتي از رشد ود بر ند .مديريت ود خوب ،شنا ايي مفيدترين ا تفاده
براي منابع شركت هاي بزرگ را شامل مي شود و به رعت به وضعيت هاي پيش
بيني شده واكنش نشان دهد.

 .Iجنبه خوب مديريت بر ود :
مي توان با توجه به قراردادها و از ديدگاه گزارشگري مالي به جنبه خوب آن توجه نمود .از ديدگاه قراردادها مي
توان اين پديده را به عنوان راهي كم هزينه دانست و بدان و يله شركت را در برابر پيامدهاي اقتصادي ناشي از
رويدادهاي غيرقابل پيش بيني مصون اخت.
(قراردادي كه باعث مي شود هزينه هاي شركت كاهش يابد) روش مطلوب اين ا ت
كه به مدير اجازه داده شود هنگام رويارويي با قراردادهاي الزم االجرا و «ناقص» بتواند نوعي مديريت بر ود
اعمال كند .بنابراين با توجه به دليل هاي مبتني بر كارآيي قراردادها بايد انتظار داشت كه مديريت بر ود تا
حدي « تداوم» يابد.
 ،مدير مي تواند از مجراي مديريت بر ود بر ارزش بازار هام شركت اثر بگذارد.
مي توان از مديريت بر ود به عنوان نوعي ابزار ا تفاده كرد ،بدان و يله اطالعات محرمانه را به بازار ر انيد تا
قيمت هام بتواند آينده شركت را به شيوه بهتري منعکس نمايد.

جنبه بد مديريت بر ود:
اگرچه در مورد جنبه هاي مديريت مسئوالنه (خوب) بر ود ،شواهد و مدارک وجود دارد ،در مورد

جنبه هاي «بد» مديريت بر ود هم شواهد و مداركي وجود دارد.از ديدگاه قراردادها ،اين جنبه بد از
رفتار فرصت طلبانه مدیریت نشأت مي گيرد .مديران براي به حداكثر ر اندن مقدار پاداش و جايزه

خود درصدد برمي آيند مديريت بر ود اعمال كنند يعني در واقع مديريت به هزينه طرف هاي ديگر
قرارداد در جهت كسب منافع خود عمل مي نمايد.

چگونه حسابرسان مدیریت سود را کشف کنند؟

•
•
•
•
•

•

جريانات نقدي در رابطه با ود نيستند.
حسابهاي دريافتني در ارتباط با ود نيستند.
ذخيره مطالبات مشکوک الوصول با حسابهاي دريافتني همخواني ندارد.
اندوخته ها با رشد درآمد يا اقالم ترازنامه همخواني ندارد.
اندوخته هاي مشکوكي و وال برانگيزي وجود دارند (مثل اندوخته كنار گذاشته شده
براي تجديد اختار يا كنارگذاري دارايي ها)
ود به شکل دقيق و عجيبي با انتظارات تحليلگران مطابقت دارد.

مدل هاي مديريت ود مبتني بر اقالم تعهدي
-1مدل جونز
- 2مدل تعديل شده جونز (ديچو ،ا لوان و وني ) 1995
- 3مدل عملکرد (كوتاري ) 2005
- 4مدل كازنيك( ) 1999
- 5مدل ديچو و دچو و مك نيکولز ( ) 2002

مدل جونز
جونز تفاوت ود و وجوه نقد عملياتي را بعنوان اقالم تعهدي شنا ايي نمود.
در اين رويکرد ،عقيده حاكم آن ا ت كه اطالعات موجود در وجوه نقد عملياتي،
معياري عيني تر براي ارزيابي عملکرد واقعي اقتصادي واحد تجاري ا ت و از
اين رو كمتر ميتواند مورد د تکاري مديريت قرار گيرد.
در مدل جونز ( ) 1991فرض بر اين ا ت كه براي محا به اقالم تعهدي مديريت
نشده ناشي از معامالت اقتصادي شركت  ،دو متغير شامل مبلغ ناخالص اموال ،ماشين
آالت و تجهيزات و تغييرات درآمد در نظر گرفته شود.
جونز (  )1991فرض ثابت بودن اقالم تعهدي غيراختياري در طول زمان را كنار
گذاشت و تالش كرد اثر تغيير شرايد اقتصادي بر اقالم تعهدي غير اختياري را كنترل
كند.
در اين مدل ،جونز فرض مي كند كه درآمد فروش غيراختياري ا ت .ضعف مدل
مذكور اين ا ت كه چنانچه ود از طريق درآمدهاي اختياري مديريت شود،
مدل جونز بخشي از ود مديريت شده را حذف ميکند.

کیفیت سود

EARNINGS QUALITY

مقدمه


وجود زمینه مناسب برای تخریب سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت
پارهای از محدودیتهای ذاتی حسابداری از جمله  :نارساییهای موجود در فرآیند
برآوردها و پیشبینیهای آتی و امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری توسط
بنگاهها موجب شده است که سود واقعی بنگاه از سود گزارش شده در صورت های
مالی متفاوت باشد



و از آنجایی که سود از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش
بنگاههای اقتصادی تلقی میگردد ،موضوع كيفيت سود مورد توجه محققان و
دستاندرکاران حرفه حسابداری و مدیریت سرمایهگذاری قرار گرفته است.

مفهوم کیفیت سود

 در مورد کیفیت سود اجماعی بر روی تعریف آن وجود ندارد .بلکه
کیفیت سود مفهومی نسبی است که به ارتباط آن با دیدگاهها و
نگرشها بستگی دارد و اگر هیچ معیار قاطعی برای ارزیابی آن وجود
ندارد ،اما عوامل متعددی وجود دارند که باید در ارزیابی کیفیت سود
مورد توجه قرار گیرند.
 در مقاالت مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای
تعیین کیفیت سود اشاره شده است :یکی ازآنها سودمندی در تصمیم
گیری و دیگری ارتباط بین این مفهوم و سود اقتصادی (مدنظر آقای
هیکس) است.

مفهوم کیفیت سود

«هگن» مدیر مالی شرکت رینولردز معتقرد
است کره کیفیرت سرود را مری تروان برا
شناسایی یا حذف اثررات تغییرر روشرهای
حسابداری ،اقالم غیر عادی و شرایط برازار
یا هزینه های موقتی ،اندازه گیری نمود.

اثر محیط اقتصادی
(مثل نرخ تورم و تغيير
نرخ ارز)

وقایع غیر عادی
(مثل فروش اختمان اداري)

«هاکینز» استاد حسابداری دانشگاه هاروارد،کیفیت
سود را به شرح زیر توصیف می کند:
ساختار سرمایه
در ارزیابی کیفیت سود هرسهم شرش عامرل ارائره (اهرم مالي)
شده در شکل روبرو و رابطه بین آنها و تغییرر سرود
هر سهم نقش دارد.

فعالیتهای عادی و
تکرارپذیر
تغییر در سود هر سهم

روشهای حسابداری
روشهای مالیاتی

مفهوم کیفیت سود
در متون حسابداری و مالی برخی از ویژگیهای واحد تجاری شناسایی شدهاند کره
وجود آنها باعث افزایش کیفیت سود میگردد .اگر شرکتی ویژگیهای زیرر را دارا
باشد ،کیفیت سود آن باال خواهد بود:
 )1روشهای با ثبات محافظه کارانه حسابداری.
 )2جریان درآمد قبل از مالیات ناشی از فعالیتهای عملیاتی و تکرارپذیر.
 )3کسب سطحی از سود خالص و نرخ رشد ،مستقل از مالحظرات مالیراتی (مثرل
کاهش نرخ مالیات که منجر به معافیت مالیاتی می شود).
 )4داشتن سطح مناسبی از بدهی.
 )5داشتن ساختار سرمایه مناسب

 )6سود شرکت ناشی از تورم نباشد.

ویژگی های سود (ابعاد کیفیت سود)

چهار بعد كيفيت وود ،ويژگوي هوايي از وود ا وت ه در ارزيوابي مطلوبيوت
رويههاي حسابداري ا تفاده مي شوند.
چهار ويژگي ود عبارتند از:

 -1کیفیت اقالم تعهدی،
 -2پایداری سود،
 -3قابلیت پیش بینی سود
 -4هموار بودن سود

کیفیت اقالم تعهدی
در سال های اخیر  ،اقالم تعهدی حسابداری به عنروان یکری از مهمتررین معیارهرای
کیفیت سود معرفی شده است  .بسیاری از روشهای ارزیابی کیفیت سود بر ایرن نکتره
تمرکز دارندکه سودی مطلوبتر است که به وجه نقد نزدیکتر باشد.
هرچه زمان بین شناسایی درآمد و دریافت وجه نقد آن فاصله بیشتری وجرود داشرته
باشد ،سود از کیفیت پایینتری برخوردار است

پیش بینی

پذیری:

پيش بيني پذيري :اين ويژگي به عنوان توانايي ود در پيش بيني خود تعريف مي شود .قابليت
پيش بيني يکي از عناصر مربوط بودن ا ت و بنابراين ،از ديد ا وتانداردگذاران ويژگوي مطلووبي
ا ت.
همچنين ،اين ويژگي از ديد تحليلگران با اهميت بوده ،جزو ضروري ارزشگذاري ا ت  .ايون بعود
از كيفيت ود بر ويژگي هاي ري هاي زماني ود تمركز دارد و بيان مي كند كوه وود وال
آتي بر ا اس تغييرات در ود ال جاري قابل پيش بيني ا ت

پایداری
پايداري :اين ويژگي بيانگر ثبات و دوام ود ا ت .از ديدگاه رمايه گذاران ،ودهاي بوا دوام و
با ثبات به دليل ا تمرار آنها مطلوب هستند .صرفنظر از ميزان و جهت تغييرات وود ،پايوداري
بيانگر آن ا ت كه تغييرات ود دوره جاري تا چه حدي در ري هاي زماني ود با ثبات ا ت
.
ارقام ود با پايداري باال از منظر رمايه گذاران به عنوان ود بادوام درنظر گرفته مي شود ،توا
جايي كه اين گونه ودها به عنوان مبنا ي يبراي اعمال يك روش ميان بر بوراي ارزش گوذاري
(نظير ضريب قيمت به ود) ا تفاده مي شوند

هموار بودن

هموار بودن :این ویژگی به معنی نبود نوسانهای موقت در سود است؛ به گونهرای کره
سود هموار رابطه نزدیکتری با جریانهای نقدی واقعی دارد  .بنابراین ،در اندازه گیرری
هموار بودن از وجه نقد به عنوان ساختار مرجع استفاده م ی شود این نروع از همروار
بودن سود ،متفاوت با سودی است که توسط رویه هرای حسرابداری مرورد انتخراب
مدیریت ،هموار می شود.
معموالً ،سرمایه گذاران خواستار سودی با حداقل نوسانهای هستند .بره صرورتی کره
اندازه نوسان در سود را مستقیما به عنوان معیاری از ریسک شرکت استفاده میکنند

