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:مسالهبیان 

بهاجازه مي دهد كه در گزارشگري ماليبه مديران اصول پذيرفته شده و مبناي تعهدي حسابداري 
اعموال قضواوت تو ود موديران و . كننودرا اعموال منظور انتقال اطالعات، تشخيص و قضاوت خوود 

. يافته ا ت شهرت «  ود مديريت »در فرايند گزارشگري مالي، به آنان اختيارات

بوا . اي داشوته ا وتتوجه ويژه به مديريت  ود و پيامدهاي آن تحقيقات حسابداري ها ت كه  ال 
كيفويبهبود خصوصويات شده ا ت كه آيا مديريت  ود موجب مطرح  والوجود اين ، همواره اين 

؟محتواي اطالعاتي آن مي كاهداز يااطالعات حسابداري مي شود و 

ر  ودمندي مديريت  ود بيا نامطلوب  ود، به قضاوت در مورد تاثير مطلوب تحقيق مديريت ادبيات 
.دهداين پر ش ارائه نمي صريحي به كمك چنداني نمي كند و پا خ اطالعات حسابداري 

.ردبراي كنترل مديريت  ود، بايد شناختي عميق از انگيزه ها و اهداف مديريت  ود كسب ك

مـدیـریت سـود



دهدستکاری که در چارچوب قانون صورت بگیرد به عنوان مدیریت سود نامی* 
.شودمی

رد سود مو"مربوط به داوری های برای دستیابی به قسمتی از پیش مدیریت * 
یا مانند پیش بینی های تحلیل گران ، برآوردهای قبلی مدیریت و) "انتظار 

دکنبصورت ساختگی اقدام به دستکاری سود می ( کاهش پراکندگی سودها 

ابیمدیریت سود اختیار شرکت در انتخاب سیاست های حسابداری برای دستی* 
. به برخی اهداف خاص مدیر است

قضاوت از سود وقتی اتفاق می افتد که مدیر در گزارشگری مالی مدیریت * 
اران شخصی استفاده می کند و این کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهامد

م ه ارقادرباره عملکرد واقعی اقتصادی و یا تأثیر در نتایج قراردادهایی که ب
دهدحسابداری گزارش شده بستگی دارند ، انجام می 

تعریف مدیریت سود



به منافع شرکتانگیزه های مربوط * 

انگیزه های مربوط به منافع شخصی*

سودانگیزه های مدیریت 
Motivations for Earnings Management



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 شرکت



افزایش پاداش مدیر* 

اعتبار و امنیت شغلی مدیر*

انگیزه های درون شرکتی* 

تغییر مدیر اجرایی ارشد* 

انگیزه های مربوط به منافع شخصی



(استقبال از زیان)خانه تکانی *

به حداکثر رساندن سود* 

به حداقل رساندن سود*

هموارسازی سود* 

الگوهای مدیریت سود



مدیریت سود واقعی*

مدیریت اقالم تعهدی* 

مدیریت ارائه اطالعات*

ابزارهای مدیریت سود



دستکاری مخارج اختیاری* 

دستکاری فروش*

دستکاری تولید

فروش دارایی های غیرجاری

مدیریت سود واقعی



مدیریت سود واقعی



تغییر در اصول و رویه های حسابداری* 

انجام برآورد و تغییر دادن آن*

اعمال اختیار در شناسایی درآمد و هزینه* 

اشتباهات حسابداری* 

اقالم تعهدیمدیریت 



مدیریت برداشت* 

تغییر طبقه بندی*

انتقال درآمد و هزینه درون گروهی* 

مدیریت ارائه اطالعات



استانداردهای حسابداری* 

حسابرسی مستقل*

حاکمیت شرکتی قوی* 

چگونه مدیریت سود، محدود و کنترل می شود؟



هرعایت اصول پذیرفت

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

د ت پايين گرفتن ذخيره مطالبات مشکوک•
الوصول

ارزيابي كمتر از واقع اندوخته ها•

حسابداری 

محافظه کارانه

مديريت  ود

حسابداری 

متهورانه

زیرپا گذاشتن اصول

اریپذیرفته شده حسابد

عيثبت فروش هاي غير واق/ ثبت فروش قبل از تحقق•

جلو انداختن تاريخ فاكتورهاي فروش•

ارزيابي بيش از واقع موجودي كاال•

حسابداری 

متقلبانه

تقلب در مقابل مدیریت سود

.مدیریت سود یک پدیده تعادلی است

نندگان تدوین کبین مدیریت بر سود و سوء مدیریت بر سود یک مرز بسیار ظریف  وجود دارد که در نهایت 

.می توانند محل این خط را تعیین نماینددادگاه هاو کمیسیون های بورس، استانداردها





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

.دوقتي مديران به دنبال ر يدن به پيش بيني تحليل گران هستن-1
.وقتي مديران به دنبال تحقق پاداش بيشتري هستند-2
جرا وقتي معامالت يا قراردادها به منظور تغيير در گزارشات مالي طراحي و ا-3

.مي شوند
رمايه وقتي اين روش ها به داليلي به جز ايجاد اطالعات مالي صحيح براي  -4

.گذاران و ذينفعان مورد ا تفاده قرار گيرند



درراآنو ازندهمواررا ود،كافيحدبهتااندانگيزهدارايمديرانكها تشدهمشاهده«هيلي»تحقيقاز

وظرنموردهدفهايبهنتواننددائمياموقتطوربهداردامکاناينصورت،غيردر.دهندقرار« قف»و«كف»بينفاصله

.يابندد تپاداشوحقوققرارداددرمندرج

تغييرپذيريربكنترلاعمالبرايكهباشدداشتهكمتريتغييراتپاداشجريانكهميدهدترجيحگريزريسكمديريك

.نمايدهمواررا ودكها تصدددرخودپاداش

همواجهايياعتراضباا تممکنباشدميشدهگزارش ودهايدرنو اندارايخودمديريتدورهطولدركهديريم

كها تآنخواهاناحتمالايندادنكاهشبرايهممديرپس.آيدميپيششركتازاواخراجاحتمالنهايتدركهشود

.شودهموار ود

ميشتربيشود،نقضوامقراردادمفاداينکهاحتمالباشد،داشتهبيشترينو انشدهگزارشخالص ودجريانقدرهر

صخال ودنو اندادنكاهشيعنيآيد،وجودبهديگريانگيزه ود ازيهمواربرايشودميباعثوضعيچنين.شود

.وامقراردادمفادبرمبتنيهاينسبتهموار ازيو يلهبدانوشدهگزارش

اطالعهبهاشركتو يلهبدين.داردبستگيماليگزارشگريبامرتبدهايهدفبه ودهموار ازيمواقعبعضيدر

.داشتخواهدادامهوبودهبادوامچنانهمآيندهدرشركتانتظارموردآوري ودقدرتكهر انندميبازار



:علت تداوم یافتن مدیریت بر سود

چررا هیترت: در مورد علت تداوم یافتن مدیریت بر سود یک پرسش مطرح می شود

ی مدیره، وام دهندگان، نهادهای دولتی و سرمایه گذاران، مدیریت بر سود را منع نمر

؟کنند

محرمانره بنا به گفته آقای چیپر، یک دلیل وجود دارد، یعنی دست یافتن به اطالعات

ثرال، برای م. و درون سازمانی در دسترس مدیران برای دیگران بسیار پر هزینه است

.ل استکشف مقدار اقالم تعهدی اختیاری، حتی به وسیله هیتت مدیره بسیار مشک

رح مری حال با توجه به اینکه مدیریت بر سود تداوم می یابد، اینک این پرسش را مط

کنیم که آیا در مجموع مدیریت بر سود خوب یا بد است؟



:(ارزشیهایدیدگاه)«سودبرمدیریت»پدیدهبهنسبتموجودهایدیدگاه

:داردوجودمتفاوتديدگاهدو

برخي. .كنندميتلقي«خوب»كاريرا« ودبرمديريت»افراد1

برخي. .كنندميتلقي«بد»كاريرا« ودبرمديريت»ديگر2



«  مدیریت بر سود»دیدگاه های موجود نسبت به پدیده 
(176مسائل جاري در حسابداري  وزان مك گون صكتاب :)دیدگاه پارفت

يلهوبهواقعيعملکردكردنپنهانبرايراايمداخلهنوعيك:بدسودمدیریت 
تهيهكهجاييدربرآوردهادادنبسدو يلهبهيامصنوعيحسابداريثبتايجاد
گيردبرميدررا(معقوالنهصورتبههمآن)ا تشدهآورالزامماليهايصورت
نامنا ب،شنا اييواقعيهايذخيرهكردنمخفيدرايحوزهبد ودمديريت
ريحسابداكارانهمحافظهحدازبيشياتهاجميحدازبيشقضاوتو( ود)درآمد
.باشدمي

بهابتثماليعملکردايجادبر عيكها تمديريتيشامل:خوبسودمدیریت
ازاربپيشرفتوقراردادبطندرمقبولوتجارييداوطلبانهتصميماتو يله
بهتاكنداهدابزرگهايشركتبهراخوب ودمديريتتاداردتمايلبازار.ا ت
ا تفادهينمفيدتر،شنا اييخوب ودمديريت.بر ند ودرشدازثابتيرونديك
شپيهايوضعيتبه رعتبهوشودميشاملرابزرگهايشركتمنابعبراي
.دهدنشانواكنششدهبيني



.Iودبرمديريتخوبجنبه :

ميهاقراردادديدگاهاز.نمودتوجهآنخوبجنبهبهماليگزارشگريديدگاهازوقراردادهابهتوجهباتوانمي

ازناشيياقتصادپيامدهايبرابردرراشركتو يلهبدانودانستهزينهكمراهيعنوانبهراپديدهاينتوان

. اختمصونبينيپيشغيرقابلرويدادهاي

ا تاينمطلوبروش(يابدكاهششركتهايهزينهشودميباعثكهقراردادي)

ود برمديريتنوعيبتواند«ناقص»واالجراالزمقراردادهايباروياروييهنگامشوددادهاجازهمديربهكه

تا ودبرمديريتكهداشتانتظاربايدقراردادهاكارآييبرمبتنيهايدليلبهتوجهبابنابراين.كنداعمال

.يابد«تداوم»حدي

.بگذارداثرشركت هامبازارارزشبر ودبرمديريتمجرايازتواندميمدير،

تار انيداربازبهرامحرمانهاطالعاتو يلهبدانكرد،ا تفادهابزارنوعيعنوانبه ودبرمديريتازتوانمي

.نمايدمنعکسبهتريشيوهبهراشركتآيندهبتواند هامقيمت



:بد مديريت بر  ودجنبه 

مورددردارد،وجودمدارکوشواهدبر ود،(خوب)مسئوالنهمديريتهايجنبهمورددرگرچها

زابدجنبهاينقراردادها،ديدگاهاز.داردوجودمداركيوشواهدهم ودبرمديريت«بد»هايجنبه

جايزهواشپادمقدارر اندنحداكثربهبرايمديران.گيردمينشأتمدیریتطلبانهفرصترفتار

ديگرهايطرفهزينهبهمديريتواقعدريعنيكننداعمالبر ودمديريتآيندبرميدرصددخود

.نمايدميعملخودمنافعكسبجهتدرقرارداد



چگونه حسابرسان مدیریت سود را کشف کنند؟

.جريانات نقدي در رابطه با  ود نيستند•
.حسابهاي دريافتني در ارتباط با  ود نيستند•
.ندارددريافتني همخواني ذخيره مطالبات مشکوک الوصول با حسابهاي •
.اندوخته ها با رشد درآمد يا اقالم ترازنامه همخواني ندارد•
ته شده مثل اندوخته كنار گذاش)اندوخته هاي مشکوكي و  وال برانگيزي وجود دارند •

(براي تجديد  اختار يا كنارگذاري دارايي ها
.دارد ود به شکل دقيق و عجيبي با انتظارات تحليلگران مطابقت •



مديريت  ود مبتني بر اقالم تعهديمدل هاي 

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



مدل جونز
.نمودشنا اييتعهدياقالمبعنوانراعملياتينقدوجوهو ودتفاوتجونز
عملياتي،نقدوجوهدرموجوداطالعاتكها تآنحاكمعقيدهرويکرد،ايندر

ازوا تتجاريواحداقتصاديواقعيعملکردارزيابيبرايترعينيمعياري
.گيردقرارمديريتد تکاريموردميتواندكمتررواين
مديريتتعهدياقالممحا بهبرايكها تاينبرفرض(1991)جونزمدلدر

اشينماموال،ناخالصمبلغشاملمتغيردو،شركتاقتصاديمعامالتازناشينشده
.شودگرفتهنظردردرآمدتغييراتوتجهيزاتوآالت
كناررازمانطولدرغيراختياريتعهدياقالمبودنثابتفرض(1991)جونز

كنترلراياختيارغيرتعهدياقالمبراقتصاديشرايدتغييراثركردتالشوگذاشت
.كند
مدلضعف.ا تغيراختياريفروشدرآمدكهكندميفرضجونزمدل،ايندر

شود،مديريتاختياريدرآمدهايطريقاز ودچنانچهكها تاينمذكور
.ميکندحذفراشدهمديريت ودازبخشيجونزمدل



کیفیت سود
EARNINGS QUALITY



مقدمه

 ناشی از تضاد منافع و همچنین به علتتخریب سود وجود زمینه مناسب برای
نارسایی های موجود در فرآیند : پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله 

وسط امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری تو برآوردها و پیش بینی های آتی
در صورت هایسود واقعی بنگاه از سود گزارش شده موجب شده است که بنگاهها 

مالی متفاوت باشد 

 زش از آنجایی که سود از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارو
و مورد توجه محققانكيفيت سود بنگاه های اقتصادی تلقی می گردد، موضوع 

.دست اندرکاران حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه گذاری قرار گرفته است



 بلکه. آن وجود نداردتعریفدر مورد کیفیت سود اجماعی بر روی
ا و دیدگاه هاست که به ارتباط آن با مفهومی نسبی کیفیت سود 

جود بستگی دارد و اگر هیچ معیار قاطعی برای ارزیابی آن ونگرش ها 
ود کیفیت سارزیابیوجود دارند که باید در عوامل متعددی ندارد، اما 

.مورد توجه قرار گیرند

 رای به دو ویژگی بدر مقاالت مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود
صمیم سودمندی در تیکی ازآنها : سود اشاره شده استتعیین کیفیت 

قای مدنظر آ)ارتباط بین این مفهوم و سود اقتصادی و دیگری گیری 
.است( هیکس

ودمفهوم کیفیت س



ودمفهوم کیفیت س

د مدیر مالی شرکت رینولردز معتقر« هگن»
را مری تروان برا کیفیرت سروداست کره 

شناسایی یا حذف اثررات تغییرر روشرهای 
حسابداری، اقالم غیر عادی و شرایط برازار

.یا هزینه های موقتی، اندازه گیری نمود

یت استاد حسابداری دانشگاه هاروارد،کیف« هاکینز»
:سود را به شرح زیر توصیف می کند

ارائره شرش عامرل در ارزیابی کیفیت سود هرسهم 
ود شده در شکل روبرو و رابطه بین آنها و تغییرر سر

.هر سهم نقش دارد

همتغییر در سود هر س

اثر محیط اقتصادی 
ر مثل نرخ تورم و تغيي)

(نرخ ارز
وقایع غیر عادی

(مثل فروش  اختمان اداري)

ساختار سرمایه
(اهرم مالي)

روش های مالیاتی

فعالیتهای عادی و 
تکرار پذیر

روشهای حسابداری



ودمفهوم کیفیت س

کره در متون حسابداری و مالی برخی از ویژگیهای واحد تجاری شناسایی شده اند
ا دارا اگر شرکتی ویژگیهای زیرر ر. وجود آنها باعث افزایش کیفیت سود می گردد

:باشد، کیفیت سود آن باال خواهد بود

.روشهای با ثبات محافظه کارانه حسابداری( 1

.جریان درآمد قبل از مالیات ناشی از فعالیتهای عملیاتی و تکرارپذیر( 2

مثرل)کسب سطحی از سود خالص و نرخ رشد، مستقل از مالحظرات مالیراتی ( 3
(.کاهش نرخ مالیات که منجر به معافیت مالیاتی می شود

.داشتن سطح مناسبی از بدهی( 4

داشتن ساختار سرمایه مناسب( 5

.سود شرکت ناشی از تورم نباشد( 6



در ارزيوابي مطلوبيوت ه ا وتچهار بعد كيفيت  وود، ويژگوي هوايي از  وود 
. شوندمي ا تفادهحسابداري هاي رويه

: ويژگي  ود عبارتند ازچهار 
، کیفیت اقالم تعهدی-1
پایداری سود، -2
بینی سودقابلیت پیش-3
سودهموار بودن -4

(ابعاد کیفیت سود)ویژگی های سود 



معیارهرای مهمتررینحسابداری به عنروان یکری از تعهدی اقالمسال های اخیر ، در 
ارزیابی کیفیت سود بر ایرن نکتره روشهای ازبسیاری . کیفیت سود معرفی شده است 

.باشدنزدیکترسودی مطلوبتر است که به وجه نقد دارندکه تمرکز

نقد آن فاصله بیشتری وجرود داشرته وجه دریافتو هرچه زمان بین شناسایی درآمد 
کیفیت پایینتری برخوردار استاز باشد، سود 

کیفیت اقالم تعهدی



قابليت. شودپيش بيني خود تعريف مي در  وداين ويژگي به عنوان توانايي : پذيريبينيپيش 
ديد ا وتانداردگذاران ويژگوي مطلووبي از بنابراين،بيني يکي از عناصر مربوط بودن ا ت و پيش 
.ا ت

ايون بعود . ، جزو ضروري ارزشگذاري ا ت بودهاهميت، اين ويژگي از ديد تحليلگران با همچنين
كوه  وود  وال كند ميدارد و بيان تمركز  ود ود بر ويژگي هاي  ري هاي زماني كيفيت از

در  ود  ال جاري قابل پيش بيني ا تتغييرات ا اسآتي بر 

: پذیریپیش بینی



از ديدگاه  رمايه گذاران،  ودهاي بوا دوام و . ا ت وداين ويژگي بيانگر ثبات و دوام : پايداري
و جهت تغييرات  وود، پايوداري ميزان ازصرفنظر . به دليل ا تمرار آنها مطلوب هستندثبات با

در  ري هاي زماني  ود با ثبات ا ت حدي چهكه تغييرات  ود دوره جاري تا ا ت آنبيانگر 
.

تواعنوان  ود بادوام درنظر گرفته مي شود، به گذارانارقام  ود با پايداري باال از منظر  رمايه 
گوذاري ارزش بورايبراي اعمال يك روش ميان بر يكه اين گونه  ودها به عنوان مبنا ي جايي 

مي شوندا تفاده(  ودنظير ضريب قيمت به )

پایداری



در سود است؛ به گونهرای کره موقت نوسانهایاین ویژگی به معنی نبود : هموار بودن
اندازه گیرری در بنابراین،. با جریانهای نقدی واقعی دارد نزدیکتری رابطهسود هموار 

همروار ازنروع این مرجع استفاده م ی شود ساختار عنوانهموار بودن از وجه نقد به 
حسرابداری مرورد انتخراب هرای رویهتوسطبودن سود، متفاوت با سودی است که 

. شودمی هموارمدیریت، 

بره صرورتی کره . نوسانهای هستندحداقل با، سرمایه گذاران خواستار سودی معموالً
استفاده میکنندشرکتسود را مستقیما به عنوان معیاری از ریسک در نوساناندازه 

بودنهموار 


