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چکـیده
این پژوهش به بررسی چگونگی تأثیر بیماریهای همهگیر بر ماهیت گزارشگری مالی بهویژه برای مؤسسات مالی و غیر
مالی که بهشدت تحت تأثیر گسترش ویروس کرونا قرارگرفتهاند ،میپردازد .روشهای حسابداری یا تکنیکهایی مانند
حسابداری ارزش منصفانه ،حسابداری حمام بزرگ ،اجتناب از زیان و تکنیکهای هموارسازی سود میتوانند به کاهش اثر
یک بیماری همهگیر بر عملکرد شرکت کمک کنند .برخی مفاهیم در مورد مزیتها و خطرات حسابداری در طول
همهگیریها مورد بحث قرار میگیرند.

واژگـان کلـیدی :ویروس کرونا ،مدیریت سود ،گزارشگری مالی ،کیفیت سود ،هموارسازی سود
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 -1مقدمه
در این پژوهش ،برخی از شیوههای حسابداری و گزارشگری مالی برای شرکتها در طول یک بیماری همهگیر مانند همهگیری
ویروس کرونا مورد بحث قرار میگیرد .بیماری همهگیر ،به بیماریای اشاره میکند که در یک کشور یا جهان شیوع داشته باشد.
شیوع ویروس کرونا (کووید  )09نخستین بار در ووهان چین در تاریخ  00دسامبر  2109گزارش شد .ویروس کرونا یک ویروس
واگیردار بوده و باعث ایجاد عدم اطمینان زیادی در بین شرکتها در بخشهای تولیدی و مالی گردید .بیماری کووید  09از طریق
شوکهای عرضه و تقاضا ناشی از بسته شدن تحمیلی درهای صادرات و واردات دولتها در بسیاری از کشورها ،بر عملکرد
شرکتهای سراسر جهان تأثیر منفی گذاشت (اوزیل ،آرون 0)2121 ،و باعث ایجاد مشکالت جریان نقدینگی برای بسیاری از
شرکتها شد و این مسئله ترازنامههای بسیاری از شرکتها را در سراسر جهان بر هم زد .در این مقاله ،نشان داده می شود که
مدیران انگیزههایی برای استفاده از تکنیکهای حسابداری برای بهبود ترازنامه و عملکرد شرکتها در طول همهگیری مانند
همهگیری ویروس کرونا دارند .شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه تکنیکهای حسابداری در گزارشگری مالی به بدتر شدن
ورشکستگی مؤسسات مالی در طول بحران مالی جهانی  2112کمک کرده است؛ اما چنین شواهدی برای همهگیریها وجود ندارد.

 -2ادبیات پژوهش
سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1741جلد دو

پاوالتوس و کاستاکیس 2در سال  ،2103اثبات کردند که بحران اقتصادی بر روی شیوههای حسابداری مدیریت در سازمانها
تأثیر میگذارد .آنها تأثیر بحران اقتصادی یونان را بر شیوههای حسابداری مدیریت در صنعت یونان بررسی کردند .آنها استفاده
فزایندهای از سیستمهای هزینهیابی مبتنی بر فعالیت و تکنیکهای حسابداری مدیریت استراتژیک را در طول بحران اقتصادی
بررسی نمودند .در حسابداری مالی ،هوئیزینگا و الون 0در سال  ،2102اثبات میکنند که ترازنامه گزارششده توسط شرکتها در
جریان بحران مالی جهانی ،نمایشی مخدوش از سالمت مالی آنها است .آنها مشاهده میکنند که شرکتها در طول بحران
ایاالتمتحده ،ارزش دارایی و نسبتهای سرمایه خود را بیشازحد بیان کردند .همچنین ،داراییهای مربوط به امالک و مستغالت
در ترازنامه شرکتها بهویژه شرکتهای بزرگتر از ارزش باالیی برخوردار بودند درحالیکه شرکتهایی که بیشتر در معرض اوراق
بهادار با پشتوانه وام بانکی قرار داشتند ،مقررات کمتری را برای وامهای متحمل شدند و شرکتهای آشفته از اختیار حسابداری
برای طبقهبندی اوراق بهادار با پشتوانه تسهیالت برای پر کردن دفاتر و اسنادشان استفاده کردند .پوزن در سال  ،2119نشان
میدهد که در طی بحران مالی بسیاری از تحلیلگران ارزش منصفانه را در قوانین حسابداری نکوهش میکنند ،زیرا شرکتها را
ملزم میکند تا داراییهای مستهلکشده خود را به قیمتهایی که در بازار آزاد در آن زمان فروختهشدهاند و ارزش دفتری آن تقریباً
صفر بود ،ثبت کنند .اوزیلی و آرون در سال  ،2102دریافتند که بانکهای سیستماتیک در دوره رکود اقتصادی از روشهای
حسابداری هموار کننده سود استفاده میکنند .آنها همچنین مشاهده میکنند که بانکهای سیستماتیک جهانی در اروپا از
روشهای هموارسازی سود پس از بحران استفاده میکنند درحالیکه هموارسازی سود در دوره پیش از بحران در بین بانکهای
غیر سیستماتیک رایج بود .آرنولد در سال  ،2119اثبات میکند که شیوههای حسابداری عمیقاً در بحران مالی فعلی و در پیشنهادها
سرمایهگذاری مجدد مؤسسات مالی و بازگرداندن ثبات به سیستم مالی جهانی نقش دارد.

 -3روشهای حسابداری در طی یک بیماری همهگیر
در طی شیوع بیماری همهگیر ،عاملین اقتصادی ،مشارکت خود را در فعالیتهای اقتصادی که نیاز به تعامل فردبهفرد دارند
کاهش میدهند ،شیوع بیماری همهگیر به دلیل ترس و ایجاد عدم اطمینان بازارهای مالی باعث یک نوع بیثباتی میشوند ،چون
سرمایهگذاران به ریسکپذیری تمایل ندارند و سرمایهگذاریهای ایمنتر را ترجیح میدهند .صداقت و انصاف برای شرکتها نادر
خواهد شد ،سرمایهگذاریهای خصوصی کاهش مییابد ،ازآنجاییکه تولید کاهش مییابد ،تأمین کاال را تحت تأثیر قرار میدهد،
هزینههای عملیاتی افزایش و سود کاهش مییابد که منجر به عملکرد ضعیف شرکتها میشود .در این شرایط ،بنگاهها میتوانند از
روشهای حسابداری در گزارشگری مالی برای کاهش تأثیر شیوع بیماری همهگیر بر عملکرد شرکت استفاده کنند.

 -4حسابداری باارزش منصفانه
مدیران میتوانند برای کاهش بدهیهای خود به تکنیکهای حسابداری باارزش منصفانه تکیه کنند .حسابداری باارزش
منصفانه بهمنزله گزارش دادن داراییها و بدهیها در ترازنامه باارزش منصفانه و شناسایی تغییرات باارزش منصفانه بهعنوان سود و
زیان در گزارش مالی است(الکس و لئوز 0)2101 ،قیمت کنونی بازار بهعنوان مبنای ارزش منصفانه استفاده میشود .در طول شیوع
1- Ozil & Arun
2 - Pavlatos & Kostakis
3 - Huizinga & Laeven
4 - Laux & Leuz
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بیماری همهگیر ،شرکتهایی که بدهیهای بزرگ یا مقدار قابلتوجهی از تعهدات اوراق بهادار دارند ممکن است انگیزه داشته باشند
تا با استفاده از قیمت فعلی بازار ،تعهدات خود را باارزش منصفانه ارزشگذاری کنند که میتواند مبلغ پرداختی و کل بدهی شرکت را
کاهش دهد.
درگذشته ،حسابداری باارزش منصفانه با بحران مالی مرتبط بوده است .پژوهشهای پیشین نشان میدهد که حسابداری
باارزش منصفانه به بحران مالی  2112کمک کرده است .بهعنوانمثال ،پوزن 0در سال  ،2119نشان میدهد که در طول بحران
مالی ،بسیاری از تحلیلگران قوانین ارزش منصفانه حسابداری را نکوهش میکنند ،زیرا شرکتها را ملزم میسازد تا به داراییهای
مستهلکشده خود را باقیمتهای فروختهشده در بازار آزاد درزمانی که ارزش دفتری آن تقریباً صفر بوده ثبت کنند .برخی از
پژوهشگران معتقدند که حسابداری باارزش منصفانه در بحران مالی نقش داشته است(الکس و لئوز ، )2101 ،درحالیکه برخی دیگر
استدالل میکنند که حسابداری باارزش منصفانه راه گریز از بحران مالی است(بادرتشر و دیگران .2)2102 ،اگرچه تأثیر حسابداری
باارزش منصفانه بر روی شیوع بیماری همهگیر هنوز ناشناخته است ،اما انتظار داریم که بدهکاران برنده شوند و طلبکاران در طول
همهگیری زمانی که ارزش داراییها و بدهیها بر پایه بازار مشخص میشود ،بازنده شوند.
 -5حسابداری حمام بزرگ ،کمکهای مالی و بستههای انگیزشی (استقبال از زیان یا آب از سر
حسابداری حمام بزرگ یکی از تکنیکهای مدیریت سود است که به موجب آن در دوره جاری ،با هزینه گرفتن داراییها(هوپ
و وانگ ،0)2102 ،باعث کاهش هزینهها در دورههای آتی میگردد .در کشورهایی که بستههای انگیزشی یا کمکهای مالی در طی
دوره همهگیری به بنگاههای مالی و غیر مالی داده میشود(اوزیل و آرون ، )2121 ،بنگاههای اقتصادی این کشورها ممکن است
انگیزههای بهکارگیری حسابداری حمام بزرگ ،بهویژه بهکارگیری از مدیریت سود با استفاده از حمام بزرگ پس از دریافت
بستههای کمک مالی داشته باشند .بنگاههای اقتصادی با بهیکباره هزینه گرفتن هزینههای بسیار در دورهای شیوع همهگیری در
برابر درآمدهای آن سال ،باعث کاهش سود خالص آن شده و بنابراین انتظار سود خالص بیشتری در سالهای آتی داشته باشند .در
این خصوص حتی اگر حسابرسان قادر به تشخیص مدیریت سود در شرکت گردند ،شرکت میتواند با ادعای اینکه تصمیم به ثبت
هزینه ها در سالهای همهگیری و به دلیل تاثیر منفی آن بر فعالیت واحد تجاری ،میزان کاهش سود با استفاده از بستههای
انگیزشی توسط شرکت کاهش مییابد .پژوهشهای گذشته نشان میدهد که انگیزه بهکارگیری از حمام بزرگ ،برای شرکتهایی
که عملکرد گذشته مدیریت آنها ،ضعیف بوده است ،بیشتر است(رایل .0)2110 ،این شرکتها تمایل دارند زیان بیشازاندازه را برای
ذخیره سودهای سال آتی نشان دهند(دجورج و دیگران ،3)0999 ،با توجه به اینکه احتمال تحقق اهداف مالی از پیش
برنامهریزیشده در دوره مالی جاری ،کم است(فیشر و مایر.6)2101 ،
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گذاشتن)

 -6اجتناب از مدیریت سودهای افزایشدهندهی درآمد
به طور کلی ،در طی شیوع بیماری همهگیر ،شرکتها کارکرد ضعیف خواهند داشت زیرا تولیدکنندگان تولید را کاهش
میدهند ،تقاضای مصرفکننده کاهش مییابد و ممکن است کارگران نتوانند تحت شرایط امن در این شرکت کار کنند .پیشبینی
درآمدها افت پیدا خواهد کرد و در سال شیوع بیماری همهگیر سهامداران انتظار سود و سود سهام کمتری خواهند داشت که به این
معنی است که در سال شیوع بیماری همهگیر هیچ انتظاری برای سود باال نیست و انگیزه کمی برای مشارکت در مدیریت
درآمدهای افزایشدهندهی سود وجود خواهد داشت .بعالوه ،شرکتهایی که بستههای محرک ،تسهیالت ویژه و تخفیفات مالیاتی
دریافت میکنند بعید است برای جلوگیری از رسیدگی سیاسی و نظارتی سود کالن شرکت ،در مدیریت سود افزایش دهند .ازآنجاکه
هدف از کمک مالی ،حمایت از شرکتهای آشفته و تنگدست است ،شرکتهایی که در طول سال شیوع بیماری همهگیر سودهای
کالنی را حتی پس از دریافت سرمایههای محرک گزارش میدهند ،ممکن است مورد رسیدگی و انتقاد بیشتری در رابطه بااینکه آیا
این شرکتها از بستههای محرک ،تسهیالت ویژه و تخفیفات مالیاتی در حد باال نفع میبرند یا نه قرار گیرند.

 -7قوانین حسابداری آرامشبخش در طی شیوع بیماری همهگیر
قوانین حسابداری آرامشبخش به همراه مدیریت با انعطافپذیری بیشتر در گزارشگری مالی ممکن است برای اجتناب از
مشکالت ورشکستگی شرکتها و عملکرد ضعیف در طی شیوع بیماری همهگیر ضروری باشد؛ اما قوانین حسابداری آرامشبخش
در هنگام شیوع بیماری همهگیر همچنین درها را به روی مشکالت گزارشگری مالی غیر شفاف و مبهم یا دستکاری ارقام
1 - Pozen
2- Badertscher et al
3 - Hope & Wang
4- Riedl
5- Degeorge et al
6- Feichter & Meyer
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حسابداری نیز باز میکند که در نهایت میتواند اعتبار اطالعات حسابداری را در طی شیوع بیماری همهگیر کاهش دهد .الئوکس و
لئوز در سال  ،2101اثبات میکنند که قوانین حسابداری آرامشبخش مانند قوانین ارزیابی ارزش منصفانه ،منجر به دستکاری
میشود و به دلیل عدم شفافیت در مورد ارزش داراییها ،اعتماد به اطالعات حسابداری را کاهش میدهد .گرچه رایج است که
دولتها مجموعههای استاندارد حسابداری را تحتفشار قرار دهند تا قوانین حسابداری را که تعداد زیادی از مؤسسات مالی را تحت
تأثیر قرار میدهد ،در طی شیوع بیماری همهگیر کاهش دهند ،اما استدالل مخالف این است که قوانین حسابداری نباید در طی
همهگیر شدن آرام شود زیرا شرکتها میتوانند بهطور منطقی پیشبینی کنند ،قوانین حسابداری در حالی آرام خواهند بود که
انگیزههای آنها برای به حداقل رساندن خطرات در مهمترین وضعیت کاهش خواهد یافت(الئوکس و لئوز)2101 ،

 -8نتیجهگیری
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برخی از روشهای حسابداری که میتوانند توسط شرکتها در طی شیوع بیماری همهگیر استفاده شوند ،موردبحث قرار گرفت.
مشخص گردید که چندین روش حسابداری مانند حسابداری باارزش منصفانه ،هموارسازی سود ،حذف اقالم عمده از داراییها در
جهت مدیریت سود و غیره میتوانند برای کاهش تأثیر شیوع بیماری همهگیر در گزارش مالی شرکتها استفاده شوند .اگرچه
حسابداری هم بهعنوان یکرشته و هم بهعنوان یک روش نمیتواند از برای شیوع بیماری همهگیر اعم از ویروس کرونا یا دیگر
بیماریهای همهگیر مورد نکوهش قرار گیرد ،سرپرست بهعنوان علوم اجتماعی ،از حسابداری ،میتوان به دلیل عدم موفقیت در
کاهش اثر منفی بیماری همهگیر بر عملکرد مالی شرکتها انتقاد کرد .با شدت یافتن شیوع بیماری همهگیر ،سؤاالت اساسیتری در
مورد تاثیر حسابداری بر جامعه بهویژه در کاهش تأثیر بحرانها و بیماریهای همهگیر بر روی شرکتها پرسیده خواهد شد.
درنهایت ،میزان شیوع بیماری همهگیر کووید  09و تأثیرات اجتماعی ،مستلزم ارزیابی مجدد همه زمینههای علوم اجتماعی ،از جمله
پژوهشها حسابداری و ارتباط آنها با بهبود جامعه در شرایط دشوار است.
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