
 

  ارائه تجدید بروز علل و هاانگیزهو بررسی  گزارشگری مالی

 مالی در شرکت ها هایصورت

 سید محمدحسین موسوی معلم

 چکیده

 بي حسابداری متهورانه، هایروش وجود دليل به اما نيست ای جدیدپدیده مالي، هایصورت مجدد ارائه اگرچه

 گذشته سال چند طول ها درشرکت سود مجدد ارائه مبلغ و تعداد در حسابداری، تقلب یا حسابداری هاینظمي

 کنندگانتدوین و گران گذاران، تحليلسرمایه از بسياری توجه بنابراین،است.  افزایش یافته گيری چشم طوربه

مبنای  را بازده و ریسك بين توازن گذاراناست. ازآنجاکه سرمایه شده جلب ارائه موضوع تجدید به مقررات

 به کمك را خود گذاریسرمایه آتي انتظار مورد بازده هستند تا مندعالقه لذا دهند،مي قرار خود گيریتصميم

 از باشد، شده باالترارائه اطالعات کيفيت هرچه. کنند برآورد سایر شواهد و شرکت توسط شده گزارش اطالعات

 نيز گذارانسرمایهانتظار  مورد بازده نرخ و سهام صاحبان حقوق و هزینه شده کاسته شرکت ریسك ميزان

. لذا در این مقاله سعي بر آن بوده تا با در نظر گرفتن و بررسي مولفه های تاثير گذار در علل یافت خواهد کاهش

 بروز تجدید صورت حساب های مالي به پژوهش در خصوص گزارشگری مالي پرداخته شود.

 .حسابداریکلمات کليدی: گزارشگری مالي، اطالعات مالي، تعدیالت سنواتي، 

 

 



 

 

 

 . مقدمه1

واحدهای توليدی و ایجاد امکانات برای مشارکت عموم مردم  سویبه هاآنسوق دادن  و اندازهای راکدجذب پس

رود. ها از اهداف اصلي بورس اوراق بهادار هر کشور به شمار ميدر توسعه صنایع و سهيم شدن در سود کارخانه

-را به سرمایه گذارانسرمایهعنوان یك اهرم در نظارت نرخ تورم و نرخ تواند بهسازمان مذکور مي کهطوریبه

گذاری در بازار سرمایه جلب کند.این امر نيز تابع وجود یك بازار سرمایه شفاف و روشن است. شفافيت بازار 

ن وجود شده در بورس است بدوهای پذیرفتهموقع شرکتسرمایه، خود در گرو گزارشگری مالي درست و به

موقع تشخيص دهند گذاری را بهها و خطرهای سرمایهتوانند فرصتنمي کنندگاناستفادهچنين اطالعاتي، 

 .(1390 ،رستمي)

خصوص کنندگان بههای مالي محصول نهایي سازوکار حسابداری است و به علت اهميتي که برای استفادهگزارش

گيرد. های مختلف حسابداری قرار مياره موردتوجه انجمنصاحبان سهام دارد روندی رو به رشد داشته و همو

های صورت داوطلبانه گزارشها و واحدهای تجاری بهقبل از تشکيل کميسيون بورس و اوراق بهادار اغلب موسسه

معرفي موسسه به عموم و  ،اعتمادتوان جلب کردند. علت این افشای ارادی را ميمالي خود را تهيه و منتشر مي

 تأسيسو پس از  1929 اما پس از بحران گذاران دانست.گذاران و درنهایت جلب سرمایه و سرمایههسرمای

صورت یك الزام قانوني برای مؤسسات درآمد. گزارشگری مالي به 1933کميسيون بورس و اوراق بهادار در سال 

های کميسيون بورس و ه بر الزاماهميت است که عالو های گزارشگری مالي این نکته نيز حائزدر رابطه با الزام

بازار معروفند و عبارتند از  هایالزامهای دیگری نيز برای گزارشگری مالي وجود دارد که به زامالاوراق بهادار 

رفته اندیشه جدایي مالکيت از رفته نقالب صنعتي در اروپا،ا از بازار کار. پس هایالزامبازار سرمایه و  هایالزام

های خود و مدیران نيز در اندیشه دگي( مطرح شد و درنتيجه مالکان همواره نگران اندوختهنی نمایمدیریت )تئور

ها طور پيوسته در جریان امور این بنگاههای اقتصادی بودند و برای اینکه مالکان را بهرفع نگراني صاحبان بنگاه

 پرداختند. های مالي ميه گزارشئقرار دهند به ارا



 

ه گزارشگری مالي ئش داد و ارایساختار جدید مالکيت و مدیریت، دامنه مسئوليت حسابداری را افزاترتيب اینبه

 شود مي تلقي هاآنها و صاحبان ای برای برقراری ارتباط بين شرکتفراتر از آنکه گزارش مالي باشند، وسيله

 (.1390 رستمي،)

  مالی گزارشگری شدهپذیرفته اصول و نظری چارچوب. 2

مبتني  چارچوب نظری از آمریکا محلي و ایالتي هایدولت حسابداری استانداردهای و ، اصول1987سال  از قبل تا

در  يمال یو گزارشگرحسابداری  کلي نمودند. هدفمي دولتي پيروی حسابداری ملي شورای مصوب تصميم بر

و  يو اجتماع ياسيس ،یاقتصادگيری تصميم یسودمند برا يفراهم آوردن اطالعات مال یادشده یچارچوب نظر

و  یحسابدار يهدف اصل ،ینظر نوع چارچوب نیبوده در ا تیریو مد يعملکرد سازمان يابیو ارز یيانجام پاسخگو

از  کنندگاناستفاده تیرضا و اطالعات یاست و سودمند گيریتصميم یاطالعات برا هيته ،يمال یگزارشگر

، 1شورای ملي حسابداری دولتي كیشماره  مفهومي هيانيب) قرار دارد تيدر دو وجه اول اهم ياطالعات مال

 ابتدا هيأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتي یك شماره مفهومي بيانيه تصویب با و 1978 سال (. از1979

هيأت  یك شماره مفهومي بيانيه تصویب با سپس و محلي و ایالتي هایحسابداری دولت استانداردهای اصول

 چارچوب از فدرال، دولت دولتي و استانداردهای اصول 1880 سال در 2تدوین استانداردهای حسابداری مالي

 (.1393)سروش نيا،  نمایندمي پيروی پاسخگویي مسئوليت بر مبتني نظری

 اهداف گزارشگری مالی. 3

ساختن اطالعاتي پيرامون حسابداری مالي یکي از اهداف گزارشگری مالي فراهم  طبق نظر هيأت استانداردهای

پذیری مالي واحد تجاری است. هدف دیگر گزارشگری مالي، پاسخگویي مدیران وضعيت مالي، عملکرد و انعطاف

شده صورت امانت به آنان سپردهگذاران و مالکان است تا معلوم شود که آیا مدیران بابت منابعي که بهبه سرمایه

گزارشگری مالي منحصر به  نظر هيأت استانداردهای حسابداری مالي،اند یا خير.همچنين طبق کوتاهي کرده

طور مستقيم یا غيرمستقيم ه و تفسير اطالعات را که  بهئارا طرق سایرهای مالي نيست بلکه تهيه و ارائه صورت

-.صورتهای مالي تنها بخشي از گزارشگری مالي استگيرد و صورتبا اطالعات مالي ارتباط دارد را نيز در برمي
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ها و جداول تکميلي صورت سود و زیان ، صورت گردش وجوه نقد و همچنين یادداشت های مالي شامل ترازنامه،

گيری را فراهم سازد، بلکه تواند کليه اطالعات الزم برای تصميمتنهایي نميها بهاست که هر یك از این صورت

چون هر یك جوانب متفاوتي از  ،دهدمي قرارنندگان کصورت سازوکاری اطالعات الزم را در اختيار استفادهبه

از  کدامهيچکه با بقيه متفاوت است اما  کنندميکند. اگرچه هرکدام اطالعاتي را فراهم ها را منعکس ميمعامله

 (.1390 رستمي،) تنهایي در خدمت تنها یك مقصود قرار نداردبه هاآن

 

 

 مالیکیفی اطالعات  هایویژگی. 4

مالي برای  هایصورتشده در اطالعات ارائه گرددميکه موجب  شودميخصوص اطالق خصوصيات کيفي به

مالي واحد تجاری مفيد واقع  پذیریانعطافدر راستای ارزیابي وضعيت مالي، عملکرد مالي و  کنندگاناستفاده

لي و برخي دیگر به چگونگي ما هایصورتبرخي از خصوصيات کيفي به محتوای اطالعات مندرج در  .شودمي

 "و "مربوط بودن"خصوصيات کيفي اصلي مرتبط با محتوای اطالعات،  .شودميارائه این اطالعات مربوط 

(. 1389نایبي،  محمد)بود  اتکا نباشد، مفيد نخواهداست. هرگاه اطالعات مالي مربوط و قابل "اتکا بودنقابل

 مایش یافته است.ن زیر نمودار دررابطه بين خصوصيات کيفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1389 نایبی، محمد)حسابداری اطالعات کیفی خصوصیات: 1-1 نمودار

 اطالعات  ارائه باخصوصیات کیفی مرتبط . 4-1

این خصوصيات است. اطالعاتي که فاقد  "فهم بودنقابل"و  "مقایسه بودنقابل"خصوصيات مربوط به ارائه شامل 

)کميته استانداردهای حسابداری،  اتکا بودن، دارای فایده محدودی استباشد عليرغم مربوط بودن و قابل

1390.) 

 مقایسه بودن قابل -1

 روند تشخيصمالي واحد تجاری را طي زمان جهت  هایصورتمالي باید بتوانند  هایصورت کنندگاناستفاده

 کنندگاناستفادهمالي واحد تجاری مقایسه نمایند.  پذیریانعطاف ووضعيت مالي، عملکرد مالي  تغييرات در

مالي واحدهای تجاری مختلف را مقایسه کنند تا وضعيت مالي، عملکرد مالي و  هایصورتهمچنين باید بتوانند 

که قابليت  گرددميداری موجب را نسبت به یکدیگر بسنجند. رعایت استاندارهای حساب هاآنپذیری مالي انعطاف

موجب الزامات مندرج در استانداردهای مزبور، واحدهای تجاری مالي فراهم آید زیرا به هایصورتمقایسه 

مشابهي استفاده کنند )کميته  هایرویهمختلف باید برای حسابداری معامالت و رویدادهای مشابه از 

 (.1390استانداردهای حسابداری، 



 

 ثبات رویه  -2

گيری و ارائه اثرات مالي معامالت و سایر رویدادهای مشابه در مقایسه بودن مستلزم این امر است که اندازهقابل 

هر دوره حسابداری و از یك دوره به دوره بعد باثبات رویه انجام گيرد و همچنين هماهنگي رویه توسط 

بودن، ثبات رویه الزم است اما هميشه  مقایسهواحدهای تجاری مختلف حفظ شود.  اگرچه برای نيل به قابل

 (.1385، خود کافي نيست )نوروشخودیبه

 هایصورتحسابداری بکار رفته در تهيه  هایرویه مقایسه بودن، افشایقابل هایشرطپيش ازیکي : افشائيات

باید قادر  کنندگاناستفاده. هستو اثرات چنين تغييراتي  هارویهمالي و همچنين افشای هرگونه تغييرات در آن 

حسابداری برای معامالت و سایر رویدادهای مشابه را که توسط یك واحد تجاری طي  هایرویهباشند تفاوت بين 

را که توسط واحدهای تجاری مختلف اتخاذ شده است ، تشخيص  هایيرویهشده و مختلف بکار گرفته هایدوره

 (.1385، دهند )نوروش

 فهم بودن قابل -3

 کنندگاناستفاده مالي این است که به آساني برای هایصورتیك خصوصيت کيفي مهم اطالعات مندرج در 

 (.1390حسابداری،  استانداردهایقابل درك باشد )کميته 

 ادغام و طبقه بندی اطالعات  -4

فهم عات مالي قابل. برای اینکه ارائه اطالهاستآنعات مالي نحوه ارائه فهم بودن اطالیك عامل مهم در قابل 

باشد الزم است که اقالم به نحوی مناسب در یکدیگر ادغام و طبقه بندی شود )کميته استانداردهای حسابداری، 

1390.) 

 کنندگاناستفادهتوان  -5

تجاری  هایفعاليتمختلفي که از درجات مختلف آگاهي از  کنندگاناستفادهمالي برای رفع نيازهای  هایصورت

این فرض که  . معهذا اطالعات مالي عموماً بر اساسشودميو اقتصادی و نحوه حسابداری برخوردارند، تهيه 

تجاری و اقتصادی و نحوه حسابداری برخوردارند و اینکه  هایفعاليتدر مورد  از آگاهي معقولي کنندگاناستفاده

که جهت رفع  ایپيچيده. در عين حال ، اطالعات شوديممایل به مطالعه اطالعات با تالش معقولي هستند، تهيه 

نباید به بهانه مشکل بودن درك آن توسط برخي  شودمياقتصادی مربوط تلقي  گيریتصميم نيازهای



 

ساده  ایگونه به المقدورحتياطالعات نيز باید  گونهاین مالي حذف شود، گرچه  هایصورتاز  کنندگاناستفاده

 (1390ارائه شود )کميته استانداردهای حسابداری، 

 حاکم بر خصوصیات کیفی اطالعات مالی هایمحدودیت. 5

 فهم باشد. مقایسه و قابلاتکا ، قابلمربوط ، قابل کامالًاطالعاتي تهيه کرد که  توانميبه ندرت 

 موازنه بین خصوصیات کیفی. 5-1

طور کيفي ضرورت دارد . به هایخصوصيتاین است که اغلب نوعي موازنه یا مصالحه بين  هامحدودیتیکي از 

اتکاتر است اغلب از درجه مربوط بودن کمتری برخوردار است و به عکس . عموماً هدف ، مثال اطالعاتي که قابل

الي است. اهميت نسبي م هایصورتمنظور پاسخگویي به اهداف دستيابي به نوعي توازن بين انواع خصوصيات به

 (.1381کيفي در موارد مختلف امری قضاوتي است )تاری وردی ،  هایخصوصيت

 موقع بودن به. 5-2

هر گاه  تاخيری نابجا در گزارش اطالعات رخ دهد، اطالعات ممکن است خصوصيت مربوط بودن خود را از دست 

ارائه "و  " موقعگزارشگری به "نسبي  هایمزیتبدهد. ممکن است الزم شود که مدیریت نوعي موازنه بين 

موقع اطالعات، اغلب ممکن است الزم شود قبل از مشخص شدن برقرار کند. برای ارائه به "اتکا اطالعات قابل

به  کاهد.ميیك معامله یا رویداد، اطالعات موجود گزارش شود که این از قابليت اتکای آن  هایجنبههمه 

انجام گردد ، اطالعات ممکن  تأخيرمزبور ، گزارشگری با  هایجنبهشخص شدن همه منظور معکس، هر گاه به

که باید طي این مدت تصميماتي اتخاذ کنند بي فایده  کنندگانياستفادهاتکا شود ، ليکن برای است کامالً قابل

اتکا بودن ، با توجه به الزامات قانوني در مورد زمان شود. برای نيل به موازنه بين خصوصيات مربوط بودن و قابل

بهترین وجه به نيازهای  به موضوعي که باید موردتوجه قرار گيرد این است که چگونه ترینمهمارائه اطالعات ، 

 (.1390)کميته استانداردهای حسابداری،  پاسخ داده شود کنندگاناستفاده اقتصادی گيریصميمت

 منفعت و هزینه .5-3

توازن بين منفعت و هزینه به جای اینکه یك خصوصيت کيفي باشد یك محدودیت مهم است. منفعت حاصل از 

ي منفعت و هزینه اساساً یك فرآیند قضاوتي است. اطالعات باید بيش از هزینه تهيه و ارائه آن باشد . معهذا ارزیاب

منافع اطالعاتي  گيرد.نميقرار  برندميکه از منافع اطالعات بهره  کنندگانياستفادهلزوماً بر عهده  هاهزینهمضافاً 



 

 تهيه شده است، شود . به دالیل فوق هاآنکه اطالعات برای  هایيآنکنندگاني غير از استفاده يبممکن است نص

 (.1390)کميته استانداردهای حسابداری،  اغلب ارزیابي منفعت و هزینه تهيه و ارائه اطالعات مشکل است

 گزارشگری مالی کنندگاناستفاده .6

و سایر  بستانکاران وگذاران بالقوه و بالفعل گزارشگری مالي باید اطالعاتي فراهم نماید که برای سرمایه

 های مشابه سودمند باشد.اعطای اعتبار و تصميم های منطقي،گذاریو سرمایه کنندگاناستفاده

های اقتصادی دارند و یا خواستار مطالعه و فعاليت جاری اموراتکه درك معقولي از  اطالعات باید برای کساني

توان جهت فراهم کردن فهم باشد. اهداف گزارشگری مالي را مياطالعات با سعي و کوشش معقول هستند، قابل

عات الزم برای ارزیابي وضعيت مالي و بنيه اقتصادی بنگاه گزارشگر، ارزیابي عملکرد و توان سودآوری، اطال

مالي و مصرف وجوه نقد، ارزیابي چگونگي ایفای مسئوليت مباشرت مدیریت و انجام  تأمينارزیابي چگونگي 

وضعيت آتي  بينيپيششده و ارائهتکليف قانوني و فراهم آوردن اطالعات مکمل برای درك بهتر اطالعات مالي 

 های مالي عبارتند از:کنندگان از گزارشبيان کرد. استفاده

 اعطاکنندگان وام،اعتبار و سایر تسهيالت مالي -4 گذاران بالقوهسرمایه -3 گذاران بالفعلسرمایه -2 دولت -1

جامعه)بورس اوراق بهادار، مقامات  -9 کارکنان -8 مدیریت -7 مشتریان -6 فروشندگان کاال و خدمات -5

های مالي افزایش هر چقدر کيفيت گزارش قانوني و قضایي،مشاوران مالي و مجالت حسابداری،مدیریت و اقتصاد(

کنندگان ها استفاده شود، اعتماد استفادهیابد و از استانداردها و ضوابط معتبر در تهيه و حسابرسي گزارش

 رستمي،مثبت خواهد داشت  ) تأثيرات کاهش خواهد یافت و بر قيمت سهام اطالعات افزایش و ریسك اطالع

1390.) 

 سنواتی . تعدیالت7

 قالب در را های حسابداریرویه تغيير یا و گذشته هایدوره اشتباه بااهميت اصالح اثرات باید معموالً هاشرکت

 یعني سنواتي تعدیالت. ارائه کنند را ایمقایسه مالي یتها صور آن دنبال به کنند و گزارش سنواتي تعدیالت

 و گرددمي منظور دوره انباشته ابتدای( زیان) سود مانده تعدیل در که قبل به سنوات مربوط بااهميت اقالم

 و معمول شونده تکرار اصالحات که شودناشي مي اشتباه اصالح و رویه در تغيير از که شوداقالمي مي به محدود

 آن تجدید متعاقب و سنواتي تعدیالت وجود. شودشامل نمي نيز را قبل سنوات در شدهانجام برآوردهایتعدیل 



 

 هایسال طي این حال، با. دارد منفي اثر مالي اطالعات اتکای و قابليت بودن مربوط بر مالي هایصورت ارائه

است  داشته زیادی تهران رواج بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایدر شرکت سنواتي تعدیالت اخير

 (.1392زعفرانيه،  )پورحيدری و هوشمند

 مالی هایصورت ارائه تجدید بروز علل و ها. انگیزه8

 دارای رابطه بيشتر که گردیده بيان مالي هایصورت تجدید ارائه برای مختلفي دالیل حسابداری متون در

 :نمود بندی کلي طبقه گروه چهار به را دالیل این توانمي کلي، طوربه. اندبوده هاارائه تجدید ميزان با داریمعني

 تجدید علل ترینمهم از گذشته تحقيقات در :شرکت شرایط فعالیت و محیطی ساختار از ناشی دالیل( الف

در  حسابرسي کميته ناکارآمدی یا داخلي شرکت، نبود هایکنترل سيستم ضعف به مالي هایارائه صورت

 .است شده شرکت اشاره تر ورودی پایين نقدی هایجریان باالتر و کندتر، اهرم رشد تر، پایين سودآوریشرکت، 

 است شده مشخص هاپژوهش این در. اندقرارداده موردتوجه را شرکت ناميخوش و اعتبار نيز عامل برخي البته،

 شرکت اثر اندازه اند. البته،بوده کمتری ارائه تجدید رقبا دارای سایر به نسبت نامخوش و معتبر هایکه شرکت

 بازار ارزش و دارای کوچك هایشرکت معموالً و گردیده تأیيد نيز های ماليصورت ارائه تجدید ميزان بر نيز

 (.1392باالتری دارند )ساعي و همکاران،  هایارائه تجدید کمتر،

 دهد؛مي نشان پيشين هایبررسي :شرکتی ساختار حاکمیت و مدیریتی هایویژگی از ناشی دالیل( ب

 کارانه -رویکردهای محافظه و هاغيرمتمرکز، گرایش پراکنده و مالي، مالکيت کارکنان و مدیران و تخصص تجربه

 شود، تأکيدمي استانداردهای حسابداری رعایت عدم به مدیران ترغيب که موجب سرمایه بازار مدیریت، فشار

یا فروش،  سود مورد در مالي تحليلگران و برآوردهای صنعت استانداردهای و معيارها به برای دستيابي مدیران

 پاداش طرح از استفاده گسترش البته، .دهد افزایش را مالي هایصورت در ارائه بروز  تجدید احتمال تواندمي

 یابيدستجهت  در مدیران توسط سود مدیریت و مالي دستکاری ارقام درنتيجه سهام و قيمت بر اساس مدیریت

 ساعي)است  شده اثرگذار شناخته شرکت یك مالي هایصورت در ارائه ميزان تجدید رشد در باالتر نيز پاداش به

 (.1392 همکاران، و

حرفه  در گرفته صورت تغييرات ایعده استانداردهای حسابداری:  هایویژگی از ناشی دالیل( پ

 و گزارشگری  مالي زمينه در تر سخت هایکنترل اعمال بهملزم  را هاشرکت که اخير هایسال طي حسابداری



 

 تجدید رشد در و گزارشگری را حسابداری قواعد و استانداردها پيچيدگي است و افزایش نموده اشتباهات اصالح

 .اندداده تشخيص مؤثر مالي هایارائه صورت

در . است حسابرسي کيفيت دیگر ذکر قابل عاملهای مالی: صورت حسابرسی کیفیت از ناشی دالیل(ت

از  حسابرس شناخت ميزان و حسابرسي کيفيت هر چه که است شده تأیيد نيز نکته این گذشته تحقيقات

یابد کاهش مي شدت به آتي هایسال در مالي هایارائه صورت تجدید احتمال باشد، باالتر صاحبکار فعاليت

 (.1392 همکاران، و ساعي)

 . نتیجه گیری9

و  و زیان سود صورت از مهمي بخش سنواتي تعدیالت که مبلغ دهندمي نشان ایران در شدهانجام تحقيقات

 سنواتي تعدیالت . وجود(1389ه است )کردستاني و همکاران، داد اختصاص خود به را سود حساب گردش

 .گذاردنمایش مي به را سود نمایي کم یا نمایي ویژه بيش به مالي هایصورت ارقام با بازی از هایيبااهميت نشانه

 با توجه ولي شودمي جبران سنواتي تعدیالت از با استفاده بعد هایدوره در نمایي، کم یا نمایي بيش این گرچه

 هر سود مهمي مانند گيریتصميم هایشاخص لذا. شودنمي منصفانه ارائه نحو به جاری دوره در سود اینکه به

 سنواتي که تعدیالت صورتي در. نمود خواهند ارائه را ایشده تحریفاطالعات  سود، به قيمت نسبت و سهم

 مالي هایصورت قابليت اتکا از است، قبل هایدوره اشتباهات به که مربوط زماني ویژه به باشد، بااهميت

 شرکت ریسك افزایش منجر به نيز اطالعات کيفيت کاهش. یابدمي کاهش شدهارائه اطالعات کيفيت و کاهدمي

 (.1392 زعفرانيه، هوشمند و پورحيدری)شود مي

 برخي همراه به مالياتي مميز قبول قابل حسابداری سود از طریق بنگاه منافع از دولت سهم مالي گزارشگری در

 حسابداری سود بر تأیيدی مهر تواندمي غيرمستقيم طوربه فرآیند این درواقع. شودمي محاسبه تعدیالت

به  ایویژه اعتبار طبيعتاً مالياتي، مراجع توسط مالي گزارش پذیرش صورت در یعني مالي باشد؛ گزارشگری

باشد: عواملي که ( حاکي از این مي1392نتایج تحقيق اعتمادی و همکاران ) .شودمي بخشيده مالي هایگزارش

 شود، تفسير نادرست ماليات را به همراه دارد.ارائه مي تجدید بروز باعث
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 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك.

 ( .بررس1393سروش نيا، جعفر ،)درآمدها  يبر شناسای یبه تعهد یاز نقد یتاثير تغيير روش حسابدار ي

 يارشد، دانشگاه آزاد اسالم يآذر گرگان، پایان نامه کارشناس 5 يدرمان يمرکز آموزش یو هزینه ها

 واحد علي آباد کتول.

 ( .بررسي تأثير سيستم جامع مالي و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگي1389محمد نایبي، رحمان ،) های

الیش نفت کشور(، پایان نامه کارشناسي های پاکيفي اطالعات حسابداری، )مورد مطالعه در شرکت
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