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تعریف حسابداری دادگاهی
ام��روزه حرف��ه حس��ابداری از بررس��ی ص��رف م��وارد 
نقض مقررات به بررس��ی تقلبهای انجام ش��ده از سوی 
کارکنان و مدیریت نیز تغییر جهت داده اس��ت. بررس��ی 
ورشکس��تگی های روی داده در ط��ول پن��ج س��ال اخیر 
نش��ان می دهد مدیریت به پنهان کردن دس��تکاریها در 
مبالغ عظیم وجه نقد اقدام نموده و این موجب ش��ده که 
بسیاری از سرمایه گذاران پس اندازهای زندگی خود را از 

.(Manning, 2005) دست بدهند
واژه حس��ابداری دادگاه��ی ب��ه دیدگاه��ی جام��ع در 
مورد تقلب اش��اره دارد که ش��امل پیش��گیری از تقلب 
نی��ز هس��ت  کنترله��ای ضدتقل��ب  و تجزیه وتحلی��ل 
(Singelton et al., 2010). در چن��د ده��ه اخی��ر 

و در پ��ی وقوع رس��واییهای مال��ی در اروپ��ا و امریکا، 
اهمی��ت حس��ابداری دادگاه��ی بی��ش از پی��ش توج��ه 
صاحبنظ��ران را به خود جلب کرده اس��ت به نحوی که 
 ،(AICPA) انجمن حس�ابداران رس�می امری�كا
مؤسسه های حسابرس��ی و استادان دانشگاهی را برای 
آم��وزش مهارتهای مورد نیاز و کش��ف نیرنگهای مالی 
تشویق می کند. از س��وی دیگر، انجمن از حسابداران 
جوان ت��ر می خواهد که ب��ه حوزه حس��ابداری دادگاهی 

جذب شوند )حسابرس، 1389(. 
حس��ابداری دادگاهی در ایران قدم��ت چندانی ندارد. 
به عبارتی، حسابداری دادگاهی در ایران کمتر مورد توجه 
بوده اس��ت. با تقلب مالی اخیر که در اقتصاد کشور کشف 
شد، نگاهها به س��مت حرفه حسابداری و حسابرسی نیز 
جل��ب ش��د. از دیدگاه مال��ی، اختالس کشف ش��ده قابل 
بحث بوده و نیاز به حسابداری دادگاهی و استفاده از ابزار 

آن برای پیشگیری از چنین تقلبهایی را نشان می دهد.

Analyzing Earnings Quality as a Financial Forensic Tool

تحلیلی ازكیفیت 
سود به عنوان 

ابزار مالی 
دادگاهی

محمد خلیل زاده 	
روزبه سرداری  
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اطالعات سود و اهمیت آن
یکی از مهمترین اق��الم در صورتهای مالی، اطالعات مربوط 
به س��ود اس��ت. س��رمایه گذاران از ای��ن اطالع��ات در ارزیابی 
وظیف��ه مباش��رت مدیریت و توزیع آینده س��ود س��هام، تعیین 
ارزش اقتصادی شرکت، پیش بینی آینده شرکت و ... استفاده 
می کنند. همچنین، کیفیت سود منشاء تخصیص بهینه سرمایه 
کمیاب )محدود( در بازار اس��ت. به این ترتیب که اگر سیس��تم 
حس��ابداری قادر به ارائه اطالعات با کیفیت باش��د، تخصیص 
بهینه منابع محدود را به همراه داش��ته و س��رمایه گذاران گمراه 
به تازگ��ی   .(Foster & Johnson, 2001) نخواهن��د ش��د 
موضوع کیفیت س��ود و کیفیت گزارشگری مالی در کانون توجه 
استانداردگذاران و اس��تفاده کنندگان صورتهای مالی قرار گرفته 
است (Myers et al., 2003). قانونگذاران معتقدند که منشا 
رس��واییهای مالی در ابتدای قرن اخیر در سرتاسر دنیا از انرون 
و ورل��دکام در امریکا گرفت��ه تا پارمالت در اروپا، کیفیت س��ود 
است؛ بنابراین تحقیقهایی در این حوزه با حجم زیادی در حال 

انجام است.

چرا کیفیت سود؟
یک��ی از جنبه های مهم ارزیابی ارزش ش��رکتها، کیفیت س��ود 
اس��ت. از سال 1934 تاکنون، کیفیت سود موضوع پژوهشهای 
اندیش��مندان ب��وده و به عن��وان توانایی ش��رکت در ارائه س��ود 
حقیقی ش��رکت مدنظر قرار می گیرد و همچنی��ن به پایداری یا 

اس��تمرار س��ود و موقتی بودن آن نیز اشاره دارد. دهها شاخص 
دادگاهی برای کمک به حسابداران دادگاهی1 و برای ارزیابی 
کیفیت سود و شناسایی س��ود دستکاری شده شرکتها ارائه شده 
اس��ت. کیفیت سود بیشتر در فرایند مالی دادگاهی نادیده گرفته 
ش��ده اس��ت. این مقاله جنبه های مختلف کیفیت سود و روش 
تعیین دس��تکاری سود شرکتها را بررسی می کند. مدل بنیش2 
به عنوان ابزار مال�ی دادگاهی3، می توان��د در ارزیابی احتمال 
دس��تکاری س��ود ش��رکتها و شناس��ایی قس��متهایی که نیاز به 

موشکافی بیشتری داشته باشد، کمک کند.
تحلی��ل  و  جم��ع آوری  ب��ه  دادگاه��ی  تجزیه و تحلیلگ��ران 
داده های الکترونیکی برای بازس��ازی، شناسایی و پشتیبانی از 
ادع��ای تقلب مالی می پردازند. به عب��ارت دیگر، مراحل اصلی 

تجزیه وتحلیل این تحلیلگران عبارتست از:
،(Nigrini, 2011) 1- جمع آوری داده ها، 2- آماده سازی داده ها

3- تجزیه وتحلیل داده ها و 4- گزارش یافته ها.
در تحلیل دادگاهی، مدل بینش به عنوان ابزار کمک شایانی 

به حسابداران دادگاهی خواهد کرد. 

تعیین کیفیت سود
کیفیت س��ود انحراف س��ود خالص گزارش ش��ده از سود خالص 
حقیقی ش��رکت را بررس��ی می کند. ارزیابی روند گذش��ته سود، 
ممکن اس��ت پایداری و تکرارپذیری س��ود را ب��رای یک دوره 
مش��خص در آین��ده روش��ن کند؛ ام��ا از آنجایی که مس��ئولیت 

یكی از جنبه های مهم 

ارزیابی ارزش شرکتها

 کیفیت سود 

است
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تدوی��ن و ارائ��ه صورته��ای مال��ی ب��ا مدیریت شرکتهاس��ت، 
بدی��ن ترتیب این احتمال نیز وجود دارد که مدیریت ش��رکتها، 
صورته��ای مالی و معامالت کلیدی ش��رکت را با هدف حصول 
به نتایج مورد نظرحس��ابداری دس��تکاری کنن��د. افزون بر این 
ب��ا توجه به اینکه روش��های متعددی برای گزارش س��ود وجود 
دارد، مش��کالت فرایند تعیین س��ود نیز بیش��تر می شود؛ مانند 
س��ود عملیاتی، س��ود خالص و س��ود قبل از مالیات. همه این 
اقالم برش��مرده تغییرپذیر بوده و احتمال دس��تکاری مدیریت 
در س��ود را افزای��ش می دهند. کاپالند )1986( توانایی نس��بی 
در کاهش و یا افزایش س��ود گزارش ش��ده از س��وی مدیران را 
به عن��وان دس��تکاری در حس��ابها معرفی می کند )مش��ایخی و 
همکاران، 1384(. بررسی کیفیت سود شرکتها، دستکاریهای 

حسابداری را به شرح زیر ارائه می کند:
• شناس��ایی قبل از تحقق درامد و یا شناس��ایی درامد مشکوک 

و سئوال برانگیز،
• شناسایی درامد صوری یا موهوم،

• شناسایی مکرر درامد،
• انتقال و جابه جایی هزینه های دوره جاری با دوره های قبل،

• سرمایه ای کردن هزینه های جاری، و
• عدم ثبت یا کاهش نابه جای بدهیها.

سود گزارش شده به وسیله شرکتها، نتیجه روشهای حسابداری 
به کاربرده شده مرتبط با رویه های مرسوم کسب وکار است.

یکی از مش��کالت اساس��ی عل��م حس��ابداری، براوردهای 
به کاررفت��ه در مورد برخی از اقالم صورتهای مالی اس��ت که در 
نتیجه آن انعطاف پذیری مدیریت در انتخاب رویه ها و احتمال 
دس��تکاری در سود افزایش می یابد. جونز )1991( تفاوت بین 
وجوه نق��د حاصل از عملیات و س��ود را به عنوان اقالم تعهدی 
شناس��ایی می کند. همچنین، اقالم تعهدی می تواند به عنوان 
براوردهای حس��ابداری موجه براس��اس ارزیابیهای منطقی از 
آین��ده یا ابزار مدیریتی اولیه برای ارتکاب به دس��تکاری س��ود 
درنظر گرفته ش��ود. اگرچه اقالم تعهدی همیش��ه نش��انه ای از 
تقلب نیس��ت، اما حس��ابداران دادگاهی باید هوش��یار باشند که 
اساس بسیاری از دستکاریهای سود در صورتهای مالی، اقالم 
تعهدی بوده است. اگرچه جداسازی اقالم تعهدی و دستکاری 
سود از هم مشکل است، اما عمده بودن و هدف از ایجاد اقالم 

تعهدی می تواند برای حس��ابداران دادگاهی نقش فشارسنج را 
در تعیین دستکاری سود داشته باشد.

چنانک��ه می دانیم، ترازنامه، صورت س��ود و زیان و صورت 
گ��ردش وجوه نقد ب��ا هم مرتبط هس��تند و در انجام تحلیلهای 
مالی باید به عنوان یک مجموعه در نظر گرفته شوند. بنابراین 
زمان��ی که اعداد و ارق��ام در صورتهای مال��ی مفهوم خاصی را 
نمی رس��انند، نیاز به بررس��ی دقیق در این زمین��ه وجود دارد. 
به ط��ور کل��ی ممکن اس��ت صورت گ��ردش وجوه نق��د به دلیل 
پیش بینی مناس��ب از سود حقیقی ش��رکت و بازده مورد انتظار 
و همچنین س��نجش عملکرد شرکت، بیش از سایر صورتهای 
مال��ی مورد توجه ق��رار گیرد؛ به گونه ای که تف��اوت میان درامد 
خال��ص فزاینده گزارش ش��ده ب��ا جریانهای نق��دی پایین باید 

بی درنگ مورد بررسی قرار گیرد.

تعیین دستكاری سود4 
مدل بنی��ش یکی از ش��اخصهای 
ب��رای  توس��عه یافته  دادگاه��ی 
تعیی��ن دس��تکاری انجام ش��ده در 
س��ود منعکس ش��ده در صورتهای 
مالی ش��رکتها اس��ت که از س��وی 
 (Messod استاد میس�ود بنیش

(Beneish توس��عه یافته اس��ت. مدل بنیش مش��ابه شاخص 

ورشکس��تگی آلتمن اس��ت؛ با این تفاوت که به جای پیش بینی 
ورشکس��تگی ش��رکت، برای کش��ف دستکاری در س��ود مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. ش��رکتهایی که مدل بنیش عدد بزرگی 
را برای آنها نش��ان می دهد، به احتمال زیاد با دس��تکاری سود 
مواج��ه هس��تند. بنی��ش در مطالعه خ��ودش قادر بوده اس��ت 
س��ه چهارم شرکتهایی که سودشان دستکاری شده بود را کشف 
کند. مدل بنیش می تواند با اس��تفاده از صورتهای مالی و اعداد 
موجود در آن و مقایس��ه نتایج ش��رکتهای با دس��تکاری سود و 

بدون دستکاری سود، محاسبه و تحلیل شود. 
م��دل بنیش از هش��ت متغیر مال��ی به عنوان ش��اخصهای 
مس��تعد ش��رکت برای دس��تکاری صورته��ای مالی اس��تفاده 
می کن��د. زمانی که صورتهای مالی ش��رکت تغیی��رات آماری 
معن��اداری در حس��ابهای دریافتن��ی، زوال ی��ا وخامت اوضاع 
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حاش��یه س��ود ناخالص، کاهش کیفیت دارایی، رشد فروش و 
افزای��ش اقالم تعهدی و غیره را نش��ان دهن��د، احتماالت در 

مورد دستکاری سود افزایش می یابد.
هشت متغیر به کاررفته در مدل بنیش در زیر ارائه شده است:

1- شاخص فروش�های روزانه در حس�ابهای دریافتنی5: 
این ش��اخص نس��بت تعداد روزهایی که فروش��ها در حسابهای 
دریافتنی هس��تند را اندازه گیری کرده و نسبت حاصل را با سال 
قبل مقایس��ه می کند. نتیجه بزرگتر از یک ش��اخص بیانگر این 
است که حسابهای دریافتنی به عنوان درصدی از فروش نسبت 
به سال قبل افزایش داشته است. افزایش نامتناسب حسابهای 
دریافتنی در عین حال که می تواند نتیجه عملیات عادی شرکت 

باشد، ممکن است حاکی از بیش نمایی درامدها نیز باشد.

حسابهای دریافتنی دوره جاری

فروشهای دوره جاری

حساب های دریافتنی دوره قبل

فروشهای دوره قبل

2- ش�اخص حاشیه س�ود ناخالص6: این ش��اخص، نسبت 
حاش��یه س��ود س��ال قبل را در مقابل حاشیه س��ود سال جاری 
می س��نجد. نتیجه بزرگتر از یک ش��اخص حاکی از آن است که 
ش��اخص، وضعیت نامناس��بی را برای ش��رکت نشان می دهد و 
نشانه ای منفی از چشم انداز شرکت است. این چنین شرکتهایی 

بیشتر در معرض دستکاری سود قرار دارند. 

فروشهای دوره قبل - بهای تمام شده کاالی فروش رفته دوره قبل

فروشهای دوره قبل

فروشهای دوره جاری - بهای تمام شده کاالی فروش رفته دوره جاری 

فروشهای دوره جاری

 
3- ش�اخص کیفی�ت داراییه�ا7: ای��ن ش��اخص کیفی��ت 
داراییهای ش��رکت را با محاسبه نسبت داراییهای غیرجاری 

ب��ه اس��تثنای ام��وال، ماش��ین آالت و تجهی��زات ب��ه کل 
داراییهای ش��رکت اندازه گیری می کند. ع��دد بزرگتر از یک 
برای این ش��اخص حاکی از آن اس��ت که ش��رکت به صورت 
بالقوه هزینه ه��ای معوق و داراییهای نامش��هود را افزایش 
داده و سود را دس��تکاری کرده است. بنابراین مقدار بزرگتر 
ش��اخص، نش��ان دهنده کاهش کیفی��ت دارای��ی و افزایش 

احتمال دستکاری در سود است.

1- مجموع داراییهای دوره جاری /)اموال،ماشین آالت و 

تجهیزات دوره جاری + دارائیهای جاری در دوره جاری(  

1- مجموع داراییهای دوره قبل /)اموال،ماشین آالت و 

تجهیزات دوره قبل + دارائیهای جاری در دوره قبل( 

 
4- شاخص رشد فروش8: در این شاخص، عدد بزرگتر از یک 
ش��اخص، رشد فروش ش��رکت را در مقایسه با سال قبل نشان 
می دهد. اگرچه رشد فروش به تنهایی داللت بر دستکاری سود 
ش��رکت ندارد، با وجود این رش��د ش��رکتها احتماالت را درباره 

دستکاری سود افزایش می دهد.

فروش دوره جاری

فروش دوره قبل

5- ش�اخص اس�تهالک9: مق��دار بزرگت��ر از ی��ک ب��رای این 
ش��اخص نش��انگر آن اس��ت که ش��رکت در ب��راورد عم��ر مفید 
داراییه��ا تجدیدنظ��ر کرده و براورد خ��ود را از عمر مفید اموال، 
ماش��ین آالت و تجهی��زات افزای��ش داده ک��ه این ام��ر موجب 

افزایش در مبلغ سود شده است. 

هزینه استهالک دوره قبل

اموال، ماشین آالت و تجهیزات دوره قبل + هزینه استهالک دوره قبل

هزینه استهالک دوره جاری

اموال، ماشین آالت و تجهیزات دوره جاری + هزینه استهالک دوره جاری
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6- ش�اخص هزینه ه�ای اداری، عموم�ی و فروش10: 
این شاخص، نس��بت هزینه های اداری، عمومی و فروش 
شرکت به فروش را اندازه گیری می کند. افزایش نامتناسب 
در ف��روش در مقایس��ه ب��ا هزینه ه��ای اداری، عموم��ی و 
فروش، نش��انه ای منفی از چش��م انداز آینده شرکت خواهد 

بود.

هزینه های اداری، عمومی و فروش سال جاری

فروشهای سال جاری

هزینه های اداری، عمومی و فروش سال قبل

فروشهای سال قبل

7- ش�اخص مجموع اقالم تعهدی به مجموع داراییها11: 
در این ش��اخص اقالم تعهدی از طریق س��رمایه در گردش به 
غیر از وجه نقد محاسبه می شود که آنها نیز  ازطریق جریانهای 
پیش بینی ش��ده کوتاهمدت فعالیتهای شرکت براورد می شوند. 
با خارج کردن تمامی تغییرات عمده شرکت، اقالم تعهدی  باید 
ب��ا تغییرات آماری مورد انتظار مطابقت داش��ته باش��ند. به هر 
ح��ال، اقالم تعهدی زمینه را ب��رای انجام تقلب ایجاد می کند؛ 
در نتیجه با افزایش اقالم تعهدی مثبت، احتمال دستکاری در 

سود افزایش می یابد. 

+ ])دوره قبل( – )دوره جاری( مالیات بر درامد پرداختنی[ + ])دوره قبل( – )دوره 

جاری( وجه نقد[ - ])دوره قبل( - )دوره جاری( سرمایه در گردش[ هزینه 

استهالک دوره جاری- ])دوره قبل( – )دوره جاری( حصه جاری بدهی بلندمدت[

مجموع داراییهای دوره جاری

8- ش�اخص اهرم12: این ش��اخص نس��بت کل بدهیها را 
به کل داراییهای ش��رکت اندازه گی��ری می کند. عدد بزرگتر 
از یک برای ش��اخص نش��ان دهنده اهرم فزاینده بوده و در 
این حالت ش��رکت به احتمال زیاد در معرض دس��تکاری در 

صورتهای مالی است.

بدهیهای جاری دوره جاری + بدهیهای بلندمدت دوره جاری

مجموع داراییهای دوره جاری

بدهیهای جاری دوره قبل + بدهیهای بلندمدت دوره قبل

مجموع داراییهای دوره قبل

اگ��ر چه هریک از هش��ت ش��اخص م��ورد بح��ث به صورت 
جداگان��ه برای ارزیابی اقالم خاص��ی از صورتهای مالی کاربرد 
دارد، در م��دل بنیش نتایج حاصل از ش��اخصها در فرمول ذیل 

قرار می گیرد:
M= - 4.84 + (0.92*DSRI) + (0.528*GMI) + 

(0.404* AQI) + (0.892*SGI) + (0.115*DEPI) - 

(0.172* SGAI) + (4.679*TATA) - (0.327*LVGI(

عدد ثابت مدل 4/84- است که ضرایب هر یک از این هشت 
ش��اخص چند برابر عدد ثابت می باشد. زمانی که نتیجه حاصل 
از مدل عدد بزرگتر از 2/22- را نشان دهد، گواه این خواهد بود 

که صورتهای مالی شرکت ممکن است دستکاری شده باشد.

کاربرد مدل بنیش
خبر دستکاری سود در صورتهای مالی شرکتهای زیر، پیش از 
این در رسانه ها منتشر شده اس��ت. شاخصهای دادگاهی مدل 
بنیش برای این دو شرکت برای یک دوره خاص قبل از انتشار 
تقلب به کار گرفته ش��ده بود. نتای��ج حاصل از مدل بنیش برای 
شرکتهای ذیل از دیدگاه حسابداری دادگاهی بسیار جالب توجه 

است.

شرکت انرون
این ش��رکت یک��ی از بزرگترین رس��واییهای تقل��ب را در تاریخ 
امریکا داشته است. قبل از وقوع ورشکستگی در سال 2001، 
این شرکت رتبه هفت را در بین پانصد شرکت بزرگ در فهرست 
مجل��ه فورچ�ون (Fortune) داش��ت. در آن س��الها ان��رون 
به عنوان یکی از پیش��رفته ترین و قابل  توجه ترین کسب وکارها 
در دنیا ش��ناخته ش��ده بود. اگرچه انرون از مجموعه رویه های 
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حس��ابداری متقلبانه و فریبنده به منظ��ور پنهان کردن وضعیت 
مالی حقیقی شرکت استفاده کرده بود؛ با وجود این، عالمتهای 
هش��داردهنده مالی دادگاهی در صورتهای مالی شرکت قبل از 
اعالم ورشکس��تگی در دوم دس��امبر 2001 وجود داش��ت. دو 

مورد از عالمتهای یادشده عبارتند از:
1- نحوه شناسایی و گزارش درامدهای انرون، و

2- جریانهای نقدی عملیاتی منفی شرکت.
با وجود این، مهمترین نش��انه، کیفیت نازل سود بوده است. 
کاربرد مدل بنی��ش در صورتهای مالی انرون نش��ان دهنده آن 
اس��ت که ممکن اس��ت ش��رکت از دوره ماقبل س��ال 1997 نیز 
دس��تکاری در س��ود داش��ته باش��د. محاس��بات مدل بنیش در 
جدول 1 ارائه ش��ده اس��ت. در این جدول ش��رکتها در دو گروه 
»با دستکاری در سود« و »بدون دستکاری در سود« طبقه بندی 
شده اند. همچنین ستون س��مت چپ با عنوان »انرون«، نتایج 
م��دل بنیش را در صورتهای مالی س��ال 1997 ش��رکت انرون 

نشان می دهد. 
جدول 1 نشان می دهد که شرکت انرون در 3 مورد از هشت 
متغی��ر مدل بنیش، نتایجی نزدیک یا باالتر از نتایج مدل برای 
ش��رکتهای با دستکاری سود داشته اس��ت: 1- شاخص حاشیه 

سود، 2- شاخص کیفیت دارایی، و 3- شاخص رشد فروش. 
براس��اس صورتهای مالی ش��رکت انرون، حاش��یه س��ود 
ناخال��ص از ع��دد 21/5 در صد در س��ال 1996 ب��ه 14/61 
درص��د در س��ال 1997 کاهش یافته و س��پس به عدد 6/22 
درصد در س��ال 2000 رسیده اس��ت. همانطور که در جدول 
مشاهده می شود، شاخص حاشیه سود ناخالص شرکت انرون 
)1/448( بیش از میانگین این ش��اخص برای ش��رکتهای با 
دستکاری سود )1/193( بوده است )یعنی 21/4 درصد بیش 
از میانگین شاخص حاشیه سود برای شرکتهای با دستکاری 
س��ود( و شاخص کیفیت دارایی انرون )1/308( بیش از عدد 
این شاخص برای شرکتهای با دستکاری سود )1/254( بوده 
و 25 درصد بیش از میانگین همین شاخص برای شرکتهای 
بدون دس��تکاری س��ود )1/039( بوده اس��ت. شاخص رشد 
ف��روش برای انرون رقم 1/526 را نش��ان می دهد که به طور 
تقریبی نزدیک به عدد ش��اخص در ش��رکتهای با دستکاری 

سود است.
ش��رکت انرون از راهبرد درامد متورم برای تصویرس��ازی از 
رشد س��رمایه گذاری و نوآوری در ش��رکت برای سرمایه گذاران 
برون سازمانی استفاده کرد. طی چهار سال قبل از ورشکستگی 

جدول شماره 1
شرکت انرون

محاسبات مدل بنیش

انرون شرکتهای با دستكاری سود شرکتهای بدون دستكاری سود متغیرها

0/625 1/465 1/031 فروشهای روزانه در حسابهای دریافتنی

1/448 1/193 1/014 حاشیه سود ناخالص

1/308 1/254 1/039 کیفیت دارایی

1/526 1/607 1/134 رشد فروش

1/017 1/077 1/001 استهالک

0/649 1/041 1/054 هزینه های اداری، عمومی و فروش

0/012 0/031 0/018 مجموع اقالم تعهدی به مجموع داراییها

1/041 1/111 1/037 اهرم
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شرکت، رشد درامد رقم بی سابقه ای را نشان می دهد؛ به نحوی 
ک��ه درامد از 13/3 میلیارد دالر در س��ال 1996 به رقم 100/8 
میلیارد دالر در س��ال 2000 رسید که حاکی از رشد درامد 750 
درصدی است. همچنین، درامد گزارش شده در سال 1999 به 
مبل��غ 40/1 میلیارد دالر به رقم 100/8 میلیارد دالر در س��ال 
2000 رس��ید که رشد 151 درصدی را نشان می دهد که در هر 

صنعتی بی سابقه است. 
نتیج��ه حاص��ل از  مدل بنیش برای ش��رکت ان��رون عدد 
1/89- را نش��ان می ده��د که از ع��دد اس��تاندارد مدل بنیش 
یعن��ی 2/22- بزرگتر اس��ت و این به معن��ای افزایش احتمال 
دستکاری در سود ش��رکت می باشد. نتایج نمایانگر آن است 
که ش��رکت انرون س��الها قبل از آنکه تقلب روی داده آش��کار 
ش��ود، ش��رکتی مس��تعد برای دس��تکاری س��ود بوده است. 
محاس��بات دقیق مدل بنیش برای ش��رکت انرون در جدول 

شماره 2 نشان داده شده است.

شرکت فور زد بست
نمونه بارز دیگر از دس��تکاری سود در صورتهای مالی، مربوط 
به شرکت فور زد بست (ZZZZ Best) و اقدامهای مؤسس 
آن یعنی آقای باری مینکو اس��ت. سهام این شرکت که به نظر 
می رسید در صنعت شستشو و ترمیم فرش بسیار موفق است، 
در ژانویه 1986 به عموم عرضه ش��د. چند س��ال بعد در س��ال 
1989، آقای مینکو به جرم تقلب در اوراق بهادار، پولش��ویی، 

فرار از پرداخت مالیات و دیگر اتهامهای عنوان شده به 25 سال 
زندان محکوم شد. 

ج�دول 3 نتایج مربوط به م��دل بنیش و خالصه متغیرهای 
انتخاب و محاسبه ش��ده از صورتهای مالی را برای ش��رکت فور 
زد بس��ت در سال 1986 و مقایس��ه نتایج آن با نتایج حاصل از 
میانگین متغیرهای محاسبه ش��ده برای شرکتهای با دستکاری 

سود و بدون دستکاری سود نشان می دهد.
شاخص فروشهای روزانه در حسابهای دریافتنی طبق مدل 
بنیش برای ش��رکتهای با دس��تکاری س��ود میانگین ش��اخص 
1/465 را نش��ان می دهد که این ش��اخص برای شرکت فور زد 
بس��ت عدد باور نکردنی 177/612 است. حسابهای دریافتنی 
این ش��رکت در س��ال 1985 صفر بود، اما در س��ال 1996 عدد 
تقریب��ی 700/000 دالر را گ��زارش ک��رد، که بعدها مش��خص 
شد حس��ابهای دریافتنی سال 1996 س��اختگی و موهوم بوده 
اس��ت. میانگین ش��اخص کیفیت دارایی برای شرکتهای بدون 
دس��تکاری س��ود عدد 1/039، برای ش��رکتهای با دس��تکاری 
س��ود 1/254 و برای شرکت فور زد بست عدد 2/043 را نشان 
می دهد که 0/63 بیش از میانگین شرکتهای با دستکاری سود 
و 0/97 بیش از میانگین شرکتهای بدون دستکاری سود است. 
عدد 2/043 نتیجه افزایش در داراییهای غیرجاری می باشد. 
این شرکت مانند بسیاری از شرکتهایی که تقلب مرتکب شدند، 

مقدار معینی از هزینه های معوق را سرمایه ای کرده بود. 
در 31 دس��امبر 1985، داراییهای غیرجاری ش��رکت فور زد 

جدول شماره 2
محاسبات مدل بنیش

به کار گرفته شده برای شرکت انرون بر اساس صورت های مالی 1997 و1996

M= - 4.84 + 0.92*DSRI + 0.528*GMI + 0.404*AQI + 0.892*SGI + 0.115*DEPI - 0.172*SGAI + 
4.679*TATA - 0.327*LVGI
M = - 4.84 + (0.92*0.625) + (0.528*1.448) + (0.404*1.308) + (0.892*1.526) + (0.115*1.017) - 
(0.172*0.649) + (4.679*0.012) - (0.327*1.041)
M = - 4.84 + .5750 + .7645 + .5284 + 1.3612 + .1170 - .1116 + .0561 - .3404
M = (1.8898) rounded to (1.89) = greater (less of a negative) than (2.22)
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بس��ت در حدود 40 در ص��د کل داراییها بود که در 31 دس��امبر 
1986ای��ن رق��م ب��ه 65 درص��د کل داراییها رس��ید. ش��اخص 
میانگین رش��د فروش برای ش��رکتهای بدون دستکاری سود و 
با دس��تکاری سود به ترتیب 1/134 و 1/607 و همین شاخص 
برای ش��رکت فور زد بس��ت، عدد ش��گفت آور 3/905 را نشان 
می دهد )143 درصد بیشتر از میانگین شاخص برای شرکتهای 
با دس��تکاری سود(. رش��د فروش به تنهایی نشان دهنده تقلب 
نیس��ت؛ با این حال ش��رکت فور زد بس��ت به عنوان شرکت در 
حال رشد، با توجه به فشارهای واقع شده برای تداوم در الگوی 
رش��د فروش فزاینده، تمایل بیش��تری برای ارت��کاب به تقلب 
داش��ته اس��ت. فروش از عدد 1,240,534 دالر در سال 1985 
به رق��م 4,845,347 دالر در س��ال 1986 رس��ید )تقریبًا 300 
درصد افزایش(. جای تعجب نیست که فروش موهوم قسمتی 

از تقلب گزارش شده شرکت است.
ش��اخص کل اق��الم تعه��دی ب��ه کل داراییهای ش��رکتهای 
بدون دس��تکاری س��ود عدد میانگین 0/018، برای شرکتهای 
با دس��تکاری س��ود عدد میانگین 0/031 و برای شرکت فور زد 
بس��ت عدد 0/064 را نشان می دهد )حدود 100 درصد بیش از 

میانگین شاخص برای شرکتهای با دستکاری سود(.

نتیجه گیری
کیفیت س��ود عنص��ری اساس��ی از صورتهای مال��ی و موضوع 
تحقی��ق محققان اس��ت. کیفیت اقالم تعه��دی به عنوان یکی 
از اج��زای کیفی��ت س��ود از طریق می��زان اقالم تعه��دی به کار 
گرفته ش��ده در صورت جریان وجوه نقد قابل اندازه گیری است.
م��دل بنی��ش با اس��تفاده از نس��بتهای تحلیلی موج��ود و به کار 

مدل بنیش 

از هشت متغیر مالی 

به عنوان شاخصهای مستعد شرکت 

برای دستكاری صورتهای مالی

 استفاده می کند

جدول شماره 3
شرکت فور زد بست

محاسبات مدل بنیش

فور زد بست شرکتهای با دستكاری سود شرکتهای بدون دستكاری سود متغیرها

177/622 1/465 1/031 فروشهای روزانه در حسابهای دریافتنی

2/043 1/254 1/039 کیفیت دارایی

3/905 1/607 1/134 رشد فروش

0/064 0/031 0/018 مجموع اقالم تعهدی به مجموع داراییها
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گرفتن ش��اخصها، برای پیش بینی دستکاری سود مرسوم شده 
اس��ت. نکته قابل ذکر در مورد روایی مدل بنیش اینکه هشت 
ش��اخص دادگاهی که هر کدام به ص��ورت جداگانه یا در مجموع 
قابل اس��تفاده هستند، در این مدل به کار گرفته می شود. بدین 
ترتیب، حس��ابداران دادگاه��ی می توانند از ای��ن یافته ها برای 

توسعه نقشه راه پژوهشهای آینده استفاده کنند.

پانوشتها:
1- Forensic Accountants
2- Beneish Model
3- Financial Forensic Tool
4- Earnings Manipulation
5- Days’ Sales in Receivables Index (DSRI)
6- Gross Margin Index (GMI)
7- Asset Quality Index (AQI)
8- Sales Growth Index (SGI)
9- Depreciation Index (DEPI)
10- Sales, General and Administrative Expenses Index 
(SGAI)
11- Total Accruals to Total Assets Index (TATA)
12- Leverage Index (LVGI)
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مدل بنیش 

به عنوان ابزار مالی دادگاهی 

می تواند در ارزیابی 

احتمال دستكاری سود شرکتها و 

شناسایی قسمتهایی که

نیاز به موشكافی بیشتری داشته باشد

کمک کند


