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﹩﹚﹫︀﹊﹫﹞ ︡﹝﹞ :﹤﹝︗︣︑ 
David McCann

️ ︫︡ه ﹡︤د ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ︋﹢رس و اوراق ︋︀دار ا﹝︣﹊١︀ ︋︀﹐︑︣﹟ ﹝﹫︤ان ︑︽﹫﹫︣  در ︨ــ︀ل ٢٠١۶، ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ︔︊
️ ︫︡ه را  ︀﹐﹡﹥ و ﹁︭﹙﹩ ︔︊ ︣و﹡︡ه ﹨︀ی︨  ﹢د ﹋﹥ ﹡︪ــ︑ ﹤︣﹙﹫﹙﹍︣ی ︧︀︋︨︣﹩٢ ︑﹞︀م︎   ︋﹩﹛︀ ︀ل ٢٠٠٠ او﹜﹫﹟︨  ــ︀ل ٢٠٠٠ دا︫ــ︐﹥ ا﹡︡.︨  را از︨ 

︑﹙﹫﹏ ﹋︣د.
︵︊﹅ ﹎︤ارش ﹝﹠︐︪︫︣ــ︡ه ︋︀ ︻﹠﹢ان "﹝︣وری ︋︣ ١٧ ︨ــ︀ل ︑︽﹫﹫︣ات در ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری"، ا﹟ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ از ۶٢٨ ﹝﹢رد در ︨︀ل ٢٠١۵ ︋﹥ 

٨٢٠ ﹝﹢رد در ︨︀ل ٢٠١۶ ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ ا﹡︡. ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ︋﹙﹠︡﹝︡ت آ﹝︀ر ︀د︫︡ه ۵۵٠ ︑︽﹫﹫︣ در ﹨︣ ︨︀ل ا︨️.
︋︩ ︻﹞︡ه ا﹟ ا﹁︤ا︩ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹝︤ا︀ی ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ا︖︀د ︫︡ه ا︨️ (٢١٠ ﹝﹢رد ︑︽﹫﹫︣ در ︨︀ل ٢٠١۶ 
﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︑﹠︀ ٢۴ ﹝﹢رد ︑︽﹫﹫︣ در ︨ــ︀ل ٢٠١۵). ︋︪﹩ از ا﹁︤ا ︩﹠﹫﹟ ︋︣اورد﹨︀﹩ ︋﹥ د﹜﹫﹏ رو﹡︡ ︨ــ︣︹ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی روش ﹡︣خ ﹡﹆︴﹥ ای٣  
︋︣ای ﹝︀︨︊﹥ ارزش ﹁︺﹙﹩ ︑︺︡ات آ﹠︡ه ﹝︤ا︀ی ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︫︣﹋︐︀︨️. ا﹟ رو﹡︡ ︋︀ ︫︣﹋️ ِای ︑﹩ َا﹡︡︑﹩ (AT & T) ︫︣وع ︫︡ 
︀ ﹝︤ا︀ی  ــ︣﹋️ ا﹟ رو﹡︡ را ادا﹝﹥ داد﹡︡. در ﹎︫︢︐﹥، ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹝︣︑︊︳︋  ︀ل، ده ﹨︀︫  ــ︀ل ٢٠١۴ ا﹟ ︑︽﹫﹫︣ را ا﹁︪ــ︀ ﹋︣د. ︵﹩ دو︨   ︨﹏در اوا ﹤﹋

︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ﹁﹆︳ ۴در︮︡ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︑︽﹫﹫︣︀﹁︐﹥ را در ︋︣ ﹝﹩ ﹎︣﹁️ (︗︡ول ١ را ﹝︪︀﹨︡ه ﹋﹠﹫︡).
در ﹎︫︢ــ︐﹥، ︀﹝﹫︀ن ﹝︀﹜﹩ ︵︣︀ی ︋︀ز﹡︪︧ــ︐﹍﹩، ﹡ــ︣خ ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ﹝﹢زون ︨﹩ ︨ــ︀﹜﹥ اوراق ﹇︣︲﹥ دو﹜︐﹩ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡︣خ ︑﹠︤﹏ ا︨ــ︐﹀︀ده 
 ﹉ ︣﹨ ︣ای  ︋،︡︀ی ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ﹝﹢زون وا︗ ﹤ ︀﹋﹫﹀﹫️ ا︨ــ︐︣اج و︋  ــ︣﹋︐﹩︋  ︀زده اوراق ﹇︣︲﹥︫   ︋﹩﹠﹠﹞ ︣د﹡︡. در روش ﹡︣خ ﹡﹆︴﹥ ای، ﹡︣خ﹋ ﹩﹞

از ︗﹡︀︣︀ی ﹡﹆︡ی ﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر ︨︀﹜︀ی آ﹠︡ه ︵︣︀ی ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د.
 .︪︡︋ ﹩﹞ د﹢︊︋ در ﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت ﹜﹋ ️ ﹡﹥ ︑﹠︀ د﹇️ و ︮️ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی روش ﹡︣خ ﹡﹆︴﹥ ای ︋﹫︪︐︣ ا︨️، ︋﹙﹊﹥ ﹡︐︀︕ ﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋️ را ﹡﹫︤ د︨

﹨﹞︙﹠﹫﹟، ︋﹠︀ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹡︑ ﹤︪︣﹙﹫﹙﹍︣ی ︧︀︋︨︣﹩، ︑︽﹫﹫︣ در ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری در ﹋﹏ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︀﹋﹩ از ﹝︣︡️ ︨﹢د۴ ︋︀︫︡.
︋︣ا︨ــ︀س داده ﹨︀ی ﹡︑ ﹤︪︣﹙﹫﹙﹍︣ی ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︵﹩ دوره ﹨︀ی ﹎︫︢︐﹥ ﹡︧ــ︊️ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ در ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری، ︋︀ ︑︃︔﹫︣ 
﹝︓︊️ ︋︣ درا﹝︡ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ات ︋︀ ︑︃︔﹫︣ ﹝﹠﹀﹩ ︋︣ درا﹝︡، ١/٣ ︋﹥ ١ ︋﹢ده ا︨ــ️. ︵︊﹅ ﹡︷︣ ﹡﹢︧ــ︡ه ﹝﹆︀﹜﹥: "ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︋﹫︀﹡﹍︣ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ 

︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری
️︻︨︣ ﹟︣︑﹐︀︋ در ︣﹫﹫︽︑️︻︨︣ ﹟︣︑﹐︀︋ در ︣﹫﹫︽︑
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﹝︣︡️ ︋﹥ ا︐﹞︀ل ز︀د ︑︽﹫﹫︣ی را ا︻﹞︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︑︃︔﹫︣ ﹝︓︊️ 
در درا﹝︡ دارد. ︑︽﹫﹫︣ در ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ا﹝﹊︀ن ﹝︡︣ت 

︨﹢د را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡."
 ﹟︣︑﹐︀︋ ︀د︫ــ︡ه ١/۶ ︋﹥ ١ ︋﹢د؛ ️︊در ︨ــ︀ل ﹎︫︢︐﹥ ﹡︧ــ
 ﹩︨︣︋︀︧ ︣ی﹍﹚﹫﹚︑ ﹤︣︀ل ﹎︫︢︐﹥ ﹡︪ــ ﹡︧ــ︊︐﹩ ﹋﹥ در ١٧︨ 

︔︊️ ﹋︣ده ا︨️.
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋︧ــ﹫︀ر ︨️ ا︨️. ︵︊﹅ 
﹡︷︣ ﹡﹢︧ــ﹠︡ه ﹝﹆︀﹜ــ﹥ "︋︣︠﹩ ا﹝ــ﹢ر ︎﹫︙﹫︡ه ︑︣ ﹝︧ــ︐﹙︤م ﹇︱︀وت 
 ﹩︠︣ ﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹︋  ﹥ ︵ــ﹢ر ﹝︓︀ل،︋  در︋︀ره ر︠︡اد﹨︀ی آ﹠︡ه ا︨ــ️.︋ 
﹝︴︀﹜︊ــ︀ت و︮﹢ل ﹡﹢ا﹨﹠︡ ︫ــ︡، و﹜ــ﹩ ا ﹟︧ــ︋︀︀ ︑﹀﹊﹫﹉ و 
﹝︪ــ︬ ﹡︪ــ︡ه ا﹡︡. از ا﹟ رو ︋︣︠﹩ ﹝︡﹜︀ ︋︣ای ︋︣اورد ﹝︴︀﹜︊︀ت 
﹝︪ــ﹊﹢ک ا﹜﹢︮﹢ل (︮﹢ر︑︧ــ︀︋︀﹩ ﹋﹥ ﹨︣﹎︤ ︎︣دا︠️ ﹡﹢ا﹨︡ 

︫︡)، ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢﹡︡."
 ،﹩﹛︀﹝︐︀ی ا﹫﹨︡ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︨︐﹑ک دارا﹫︀ی ︔︀︋️، ذ︠﹫︣ه︋ 
︎﹢︫︩ ر︧﹉ و ارز︫﹫︀︋﹩ ا︋︤ار ﹝︪︐﹆﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︋︣اورد﹨︀﹩ ا︨️ 

﹋﹥ ︋︪﹩ از آ﹡︀ ﹨﹞﹫︪﹥ ︋︣ا︨︀س ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ ﹨︧︐﹠︡.
︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝﹆︢︎ ﹤︧︀︣ی ︋﹫﹟ دوره ﹨︀، ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ 
︣ای ︑︽﹫﹫︣ و︗﹢د دا︫︐﹥   ︋﹩︋﹢ ︀︫ــ﹠︡ ﹝﹍︣ ا﹟ ﹋﹥ د﹜﹫﹏︠  ﹊︧ــ︀ن︋ 

︋︀︫︡. در ︮﹢رت ︑︽﹫﹫︣، ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︀︋︡ ا﹁︪︀ ︫﹢﹡︡.
 ️︣︡﹞ ︧ــ﹠︡ه ﹝﹆︀﹜﹥: "﹨︣ ︑︽﹫﹫︣ ︋︣اورد ︋︀ ا︠︐﹫︀ر﹢﹡ ︣︷﹡ ﹤︋
ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د و ﹡︐︀︕ ︻﹞﹙﹫ــ︀ت آن دوره را ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ د﹨︡ و 
ا︵﹑︻︀ت ︾﹠﹩ ︋﹥ و︥ه در ار︑︊︀ط ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ ︨﹢د ا﹁︪︀ ﹝﹩ ︫﹢د."

﹁︣ض ﹋﹠﹫︡ ︫ــ︣﹋︐﹩ ︋︀ ︑︽﹫﹫︣ در ︋︣اورد ذ︠﹫︣ه «︋︣﹎︪ــ️ از 
 ﹟د﹨︡. ا ﹩﹞ ︩١٠در︮︡ ︨ــ﹢د را ا﹁︤ا ،«︀﹀﹫﹀︑ ︣وش و﹁
﹫︀﹡﹍︣ ا﹁︤ا︩ ﹁︣وش ا︨️؟ ﹥ ﹝﹫︤ان وا﹇︺﹫️ ا﹇︐︭︀دی  ︨﹢د︋ 

را ﹝﹠︺﹊︦ ﹝﹩ ﹋﹠︡؟
︋﹥ ﹡︷︣ ﹡﹢︧﹠︡ه ﹝﹆︀﹜﹥: "ا︪︨︣︎ ﹟︀ ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︧﹫︀ر ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹨︧︐﹠︡ و﹜﹩ ︑︽﹫﹫︣ در ︋︣اورد﹨︀ 
و ا︔︣ آ﹡ــ︀ ︋︣ ︮﹢رت ︨ــ﹢دوز︀ن در ﹐︋﹥ ﹐ی ︀ددا︫ــ︐︀ی 
︉ ︑﹢︗ــ﹥ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡."  ︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ آورده ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡ ﹋﹥ ︗﹙
︑︽﹫﹫︣ات ﹝︧︐﹞︣، ︾﹫︣︻︀دی و ﹝︊﹛ در ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 

︀︋︡ ︑﹢︗﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه ︮﹢رت ﹝︀﹜﹩ را ︗﹙︉ ﹋﹠︡.
︗︡ول ١ ﹝︐︡اول ︑︣﹟ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ در ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری 
در ︋﹫﹟ ٠٠٠ر١٠ ︑︽﹫﹫︣ ︑﹙﹫﹏ ︫ــ︡ه از︨﹢ی ﹡︑ ﹤︪︣﹙﹫﹙﹍︣ی 

︧︀︋︨︣﹩ ︵﹩ ١٧ ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
 1- US Securities and Exchange Commission
2- Audit Analytics
3- Spot-Rate
4- Earnings Management
5- Incurred But Not Reported (IBNR)

:︹︊﹠﹞
 David McCann, Accounting Estimates Changing at
Record Pace, CFO.com, 2017

︗︡ول ١- ده ﹎︣وه اول ︑︽﹫﹫︣ در ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری
در︮︡ از ﹋﹏﹎︣وه ︋︣اورد 

٢٢ا︨︐﹑ک دارا﹫︀ی ﹝︪﹢د، ا︨︐﹑ک دارا﹫︀ی ﹡︀﹝︪﹢د، ا︨︐﹑ک ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩

١٢در︮︡ ︑﹊﹞﹫﹏ و ︫﹠︀︠️ درا﹝︡ ﹇︣ارداد در ︗︣︀ن ︎﹫︪︣﹁️

١٠ا﹡︡و︠︐﹥ ︑︖︡︡ ︨︀︠︐︀ر

٧﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣ درا﹝︡، ︫︀﹝﹏ ذ︠﹫︣ه ارز︫﹫︀︋﹩

﹩﹇﹢﹆ د︻︀وی ﹏﹞︀︫ ﹩﹛︀﹝︐︀ی ا﹫﹨︡︋ ︡ات و︺︑٦
٥︗︊︣ان ︠︡﹝︀ت ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︨︀م

٥︫﹠︀︠️ درا﹝︡

٤﹝︧︐﹞︣ی و ︀︨︣ ﹝︤ا︀ی ︎︦ از ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩

٤ذ︠﹫︣ه ز︀ن ︋﹫﹞﹥ ای ︫︀﹝﹏ ︧︠︀ر︑︀ی ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀ده و ﹎︤ارش ﹡︪︡ه٥ 

﹩︀ی ﹋﹠︀ر﹎︢اری دارا﹨︡︺︑٣


