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اقالم تعهدی و واکنش سرمایه گذاران با نقش تعدیلی حسابرس مستقل و داخلی

چکیده

در حسابداری، سود از دو جزء نقدی و تعهدی تشکیلشده است. جزء نقدی سود همان جریانهای نقدی

عملیاتی است که از صورت جریان وجه نقد قابالستخراج است. جزء تعهدی سود (اقالم تعهدی) از تفاوت

بین سود و جریانهای نقد عملیاتی به دست میآید. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر اقالمتعهدی و

واکنش سرمایهگذاران با نقش تعدیلی حسابرس مستقل و داخلی در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. این

پژوهش برای یک دورهی  5ساله در سالهای  98تا  94انجام شد. اطالعات نمونهی شرکتهای مورد مطالعه

پس از بررسی در دسترس بودن اطالعات آنها با جمعآوری به کمک نرمافزار اکسل طبقهبندی و به کمک

نرمافزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین نوع اقالم تعهدی و واکنش

سرمایهگذارن به سود سهام رابطهی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز میباشد. با توجه به اینکه

برای

اقالم تعهدی از الگوی مدیریت سود کاسنیک استفاده شده است، بنابراین بر اساس مبانی نظری نیز همین

انتظار میرفت که این موضوع باعث کاهش در بازده و سود سهام گردد. از طرف حسابرس مستقل ارتباط

بین اقالمتعهدی و واکنش سرمایهگذارن به سودسهام را تعدیل میکند، و ارتباط مثبت و معنادار میباشد.

همچنین حسابرس داخلی ارتباط بین اقالمتعهدی و واکنش سرمایهگذارن به سودسهام را تعدیل میکند، و

ارتباط نیز مثبت و معنادار میباشد.
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In accounting, profit consists of two components: cash and accrual. The cash
component of profit is the operating cash flows that can be extracted from the
cash flow. The accrual component of earnings (accruals) is derived from the
difference between earnings and operating cash flows. The main purpose of this
study is to determine the effect of accruals and investors' reaction to the
adjusting role of the independent and internal auditor in the Tehran Stock
Exchange. This research was conducted for a period of 5 years in the years 2015
to 2019. Sample data of the studied companies were analyzed and their data
were analyzed using Excel classification software and analyzed by Ives software.
The results showed; There is a negative relationship between the type of
accruals and investors' reaction to dividends, and this relationship is also
significant. Considering that the Kasnik profit management model has been used
for accruals, so based on theoretical principles, it was expected that this issue
would reduce returns and dividends. On the part of the independent auditor,
the relationship between the accruals and the investor's reaction to the dividend
adjusts, and the relationship is positive and meaningful. The internal auditor also
adjusts the relationship between the accruals and the investor's reaction to the
dividend, and the relationship is positive and significant.
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