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 حسابداری در کاری محافظه

 تیمورزاده مهدی

 دانشگاه حسابداری،مدرس ارشد کارشناس

 چکیده

 به کاری همحافظ. پردازد می سود بینی پیش قابلیت و پایداری بر حسابداری کاری محافظه تاثیر بررسی به حاضر ارایه

 اب آتی های دوره های هزینه از بخشی عمل در میشود موجب ها دارایی ارزش کاهش و ها زیان سریعتر شناسایی سبب

 لطو در را حسابداری سود بوده تطابق اصل از انحراف یک وضوح به برخورد نحوه این. شوند مقابله جاری دوره درامدهای

 با مالی های صورت تهیه والنئمس عنوان به مدیران. کاهد می ان پایداری از و نموده اختالل و نوسان نوعی دچار زمان

 به مالی های صورت کنندگان استفاده به نسبت بیشتر آگاهی سطح از برخورداری با و شرکت مالی وضعیت بر کامل وقوف

 زینهه نمودن منظور طرریق از است ممکن مثال برای. دهند جلوه مطلوب را تجاری واحد تصویر که دارند سعی بالقوه طور

 نینچ کلی نتیجه. شوند مالی های صورت در بیشتر سود گزارش هاو هزینه کاهش باعث دارایی عنوان به دوره یک های

 افراد طریق زا مالی منابع و سرمایه تزریق انگیزه و میرسد نظر به واقعی وضعیت از بهتر تجاری واحد تصویر که بود خواهد

 کننده ینتدو مراجع پشتوانه به حسابداری های رویه و اصول شرایطی چنین در. یابد می افزایش شرکت به سازمانی برون

 ایه صورت منصفانه وارایه ذینفعان حقوق از حمایت مدیران بینی خوش کردن متعادل هدف با حسابداری استانداردهای

 .میبرند  کار به را کاری محافظه مفهوم مالی

 

 صورت های مالی ،محافظه کاری،پیش بینی سودواژگان کلیدی:
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  حسابداری در کاری محافظه

 گزارش ار ممکن مبلغ بیشترین ها هزینه و ها بدهی برای و ممکن مبلغ کمترین درامدها و ها دارایی برای باید حسابداران 

 وانعن به کاری محافظه.  شود تعیین جاری مبادله مورد قیمت از کمتر ها دارایی ارزش خالص دارد امکان اینرو از. کنند

 به ودس واکنش چه هر.  میگیرد قرار سنجش مورد خوب اخبار به سود واکنش به نسبت بد اخبار به سود سریعتر واکنش

 .است باالتر کاری محافظه سطح باشد بیشتر بد اخبار

 سود پایداری

 جاری ودهایس حفظ برای بیشتری توان شرکت یعنی باشد بیشتر سود پایداری چه هر. است جاری سود استمرار معنای به

 .است باالتر شرکت سود کیفیت میشود فرض و دارد

 

 سود بینی پیش قابلیت

 تعبیر سود بینی پیش قابلیت بعنوان سود اطالعاتی محتوای بعبارتی و اقتصادی بنگاه ارزشیابی در حسابداری سود توانایی

 .شود می گیری اندازه شده گزارش سود با شرکت بازار ارزش بین رابطه تبیین و بررسی طریق از که شود می

 

 کاری محافظه تاریخچه

 طی کاری محافظه که است معتقد(  7991)باسو دارد طوالنی ایی سابقه که است مفهومی کاری محافظه حسابداری در

 رینت مهم ترازنامه که شد ایجاد زمانی کاری محافظه مفهوم است داده قرار تاثیر تحت را حسابداری عمل و تئوری ها قرن

 .است شده می ارایه ها شرکت از خارج در ندرت به عملیات نتایج سایر یا سود اجزای و بوده مالی صورت تنها اغلب و

 

 نامشروط و مشروط کاری محافظه

 دهخوان نیز نامشروط کاری محافظه و اخبار از مستقل کاری محافظه که است رویدادی پیش کاری محافظه نخست نوع

 .شود می

 زارشگریگ در خوب اخبار به نسبت بد اخبار تر موقع به شناسایی مفهوم به که.  است رویدادی پس کاری محافظه دوم نوع

 .است سود

 شرکتی راهبری و کاری محافظه

. کنند پنهان را زیانها شوند اخراج تصدیشان دوره خاتمه از قبل که این از اجتناب برای دارند انگیزه مدیران زمینه این در

 قتشوی را سهامداران مدیران توسط منفی فعلی ارزش خالص دارای های پروژه اتخاذ و شرکت به زیان ورود به دادن اجازه

 .میکند مدیران اخراج به

 دالیل هک کند می فراهم هایی نشانه سهامداران و مدیره هیئت برای و بخشد می سرعت را زیانها شناسایی کاری محافظه

 رزشا خالص دارای های پروژه حذف و مدیر تغییر عدم به منجر میتواند هایی بررسی چنین.کنند بررسی را ها زیان این

 .شود منفی فعلی
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 اطالعاتی تقارن عدم و کاری محافظه

 عرضه بد محرمانه اخبار وجود هنگام.  اید می وجود به محرمانه اطالعات وجود نتیجه در سهام عادی غیر تقاضای و عرضه

 ریدخ پیشنهادی قیمت و شود می زیاد خرید برای تقاضا خوب محرمانه اخبار وجود هنگام برعکس و شود می زیاد سهام

 یمتق در سازها بازار توسط موجود عمومی اطالعات آثار باشد نداشته وجود محرمانه اطالعات چنانچه. یابد می افزایش نیز

 صورت هم عادی غیر فروش و خرید نتیجه در و کنند می هدایت مناسب سطحی به را قیمت یعنی شود می منعکس سهام

 .گیرد نمی

 گیری نتیجه

 ابداریحس اطالعات کیفیت.شود می محسوب مالی گزارشگری کیفیت ارزیابی معیارهای از یکی کاری محافظه رعایت

 رد استفاده منظور به اطالعاتی چنین برای تقاضا در ریشه آنها از برخی که دارد قرار عوامل از ای مجموعه تاثیر تحت

 شرکت انزی باعث مدیران جویانه منفعت های انگیزه با کاری محافظه بین رابطه بررسی. دارد بازارها و دادی قرار ترتیبات

 انهجوی منفعت های انگیزه کاهش برای بخش اثر کاری و ساز عنوان به کاری محافظه که است این از حاکی و شود می

 کرده ارائه کاری محافظه وجودی دالیل مورد در ایی گسترده و جامع تحلیل 3172 سال در واتر. شود می تلقی مدیران

 .است گرفته قرار استفاده مورد کاری محافظه زمینه در تحقیقات از بسیاری مرجع عنوان به که است

 که است ینا از حاکی مدیریتی مالکیت و شرکتی راهبری با کاری محافظه رابطه زمینه در شده انجام تحقیقات های یافته

 درصد چه هر دیگر سویی از و دارد وجود مثبت رابطه شرکتی راهبری و مالی گزارشگری در کاری محافظه بین سو یک از

 کاهش اریک محافظه به نیاز سهامداران و مدیران منافع بودن همسو واسطه به باشد بیشتر شرکت در مدیران سهام مالکیت

 اهدهمش شرکت در مدیران مالکیت درصد و مالی گزارشگری در کاری محافظه بین منفی ای رابطه همواره رو این از.میابد

 .شود می

 

  منابع

 و حسابداری های بررسی فصلنامه " مالی گزارشگری در کاری محافظه و اطالعاتی تقارن عدم بین رابطه" آزاد و زاده رضا.7

 787241 شماره حسابرسی

 داربها اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای سهام بازار ارزش با دفتری ارزش و سود ارتباط میزان بررسی" محسن جو صفا.3

 .ارشد کارشناسی نامه پایان "تهران

 7247 حسابرسی سازمان حسابرسی و حسابداری تخصصی تحقیقات مرکز " 771 شماره نشریه حسابداری تءوری" رضا شباهنگ. 2
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