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 های حاکمیت شرکتیبررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و مکانیزم

 های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهراندر شرکت

 

 

 

 زادهعباسی  اشکان

 

 

 کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد مرکز بین الملل خلیج فارس خرمشهر 

 کارمند شرکت ملی حفاری ایران

 

 

هدف پژوهش بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و مکانیزم های حاکمیت شرکتی در شرکت های  چکیده:

پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین در این پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه شرکت 

ش حذفی به شرکت بعد از اعمال رو 79های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد 

عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب گردیدند. در این راستا سه فرضیه طراحی گردید. به منظور آزمون 

جمع آوری گردید. همچنین داده ها هر  6871-6831این فرضیه ها داده ها شرکت ها، طی دوره زمانی 

 (SPSS) و از طریق نرم افزار آماریپردازش  (Excel)ساله شرکت ها با استفاده از رایانه در صفحه گسترده 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. جهت آزمون فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون، مدل آماری 

رگرسیون خطی ساده و چندگانه بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان می 

ادی رابطه معنی داری وجود ندارد. ولی در فرضیه دهد که بین جریان نقد آزاد و درصد سرمایه گذاران نه

دوم؛ بین جریان نقد آزاد و درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره رابطه معنی داری، منفی مشاهده گردید 

 و بین جریان نقد آزاد و میزان نفوذ مالکیت دولت رابطه معنی داری، مثبت مشاهده گردید.

د مالکیت نهادی، درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره، میزان جریان نقد آزاد، درص كلیدي: هاي واژه

 نفوذ و مالکیت دولت

 

  مقدمه:-1-1

فرهنگی و نهادی میشود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها  ،شامل ترتیبات حقوقی ،در یك نگاه کلی حاکمیت شرکتی

 ، اعضاء هیئت مدیره وسهامداران و ساختار مالکیتاز  عبارتند ،عناصری که در این صحنه حضور دارند .کنند را تعیین می

ر ذینفع ها که امکان اثر گذاری ب شود و سایرمدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می ،ترکیباتشان

 (6839 ،)نمازی و کرمانی حرکت شرکت را دارند
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یستم ها گردد و این سرل رفتارهای مالی و مدیریتی تلقی میسیستم حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم نظارتی و اعمال کنت 

گردد و سازوکارهای آن با توجه به این شرایط تدوین  )سازمان( تدوین می با نظام حقوقی و فرهنگی هر شرکت هماهنگ

 ،مدیران اجراییاستقالل آنها از  ،گردد. مهم ترین اجزاء این سیستم در شرکت نسبت اعضای موظف و غیر موظف هیات مدیرهمی

اگر این اجزا و ساز و کارها  باشد.جود سرمایه گذاران نهادی میوجود یا عدم وجود کمیته ها از جمله کمیته حسابرسی و نیز و

 (9117بنجامین، ). به درستی اعمال شود موضوع نظارت و کنترل به درستی تحقق می یابد

ید بازده با با توجه به ریسك و بیرونی واحد انتفاعی و عوامل درونی و شرایط مختلف با توجه به مدیران واحدهای انتفاعی در

نماید چنانجه نوع استراتژی انتخاب شده در هزینه ها خود انتخاب می درآمدها و، هابدهی، هااسترا تژی مناسبی را برای دارایی

ه ها وجود هزین درآمدها و ،هاها بدهییت داراییای مناسب باشد امکان دستیابی به بهترین استراتژی مدیرموقعیتی معین به گونه

خواهد داشت ایجاد تعادل در عوامل فوق از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوریکه تصمیم گیری  برروی یکی بر دیگری تاثیر 

ست که شالوده های ورود و خروج وجه نقد یك واحد انتفاعی جز اساسی ترین رویدادهایی ازیادی می گذارد در این میان جریان

اده دهای عمده استفاده کننده از از گروه ها و قضاوتهای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگربسیاری از تصمیم گیری

اعتباردهی به واحدهایی که  به سرمایه گذاری و مالی درباره آن واحد را تشکیل می دهد. سرمایه گذاران واعتباردهندگان، ها

سرمایه گذاری درآن گروه از واحدهایی که فاقد جریان  از اعتباردهی و عالقه نشان می دهند و تی باالیی دارند،جریان نقد عملیا

سری نخواهند توانست ک منفی باشد جریان نقد های عادی آنهاپس موًسساتی که حاصل فعالیت می کنند پرهیز نقد باالهستند

 وجه نقد افزایش توانایی یك موًسسه در زیرا کنند تامینمالی وسرمایه گذاری  تامینهای ها مثالً فعالیت فعالیت سایر وجوه را از

 در صورتیکه شرکت فعالیتهای آزاد  دارد. بدست آمده حاصل از مین مالی وابستگی زیادی به وجه نقدهای تااز طریق فعالیت

 سهامداران تمایل به نداشته باشد بستانکاران وایفای تعهدات  سهام و سود ها در سررسید،کافی برای پرداخت بدهی وجه نقد

ها سطح جریانات نقدی غیر قطعی در اثر  های اصلی وامبطور مثال یکی از ریسك سرمایه گذاری درشرکت را نخواهند داشت.

د به شوابر بین وامهای اخذ شده توزیع میها است بدین ترتیب ریسك زود پرداخت به طور برپرداخت زود هنگام اقساط وام

 .های مختلف مورد بررسی قرار میگیردازجنبه های شرکتی  مکانیزم ،منظور افزایش دقت پیش بینی پذیری جریانات نقدی

ری تعادل میان منافع و هزینه نگهداری وجه نقد تعیین می کنند در ن بهینه وجه نقد خود را با برقرابرخی از مدیرا ن میزا

منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد  د را با تعیین میزان اهمیت هزینه های نهایی وحقیقت مدیران سطح بهینه وجه نقد خو

تنظیم می کنند در نتیجه سطح مطلوبی از وجه نقد برای مدیران وجود دارد که در آن مدیریت با رویکردی فعاالنه بر اسس 

حوه عملکرد  ن درآزاد  ن با توجه به اهمیت وجه نقدتحلیل هزینه منفعت نسبت به نگهداری وجه نقد تصمیم گیری می کند بنابرای

ا های شرکتی ربرخی از مکانیزم نقد آزاد و ام دهیم و رابطه بین جریانشدیم که تحقیقی دراین زمینه انج شرکت عالقه مند

 بررسی قرار دهیم. تهران مورد بورس اوراق بهادار های عضو برای شرکت

 

 بیان  مسئله:-1-2

جریان  کارگرفتن به چگونگی .هاست شرکت آزاد  نقد جریان  بر اثرگذار مهم عوامل از شرکتی، حاکمیت نظارتی های مکانیزم

 وجه ذخایر که طور همان شرکت، اقتصادی رشد دوران در .است مدیران و سهامداران بین تضاد مهم در تصمیمی نقد آزاد،

 برای داخلی شود، مخارج صرف شود، توزیع سهامداران بین آزاد نقدوجه  آیا که گیرند می تصمیم مدیران یابد، می نقدافزایش

 نگهداشت یا مصرف بین چگونه طلب منفعت مدیران که این شود؟ نگهداری همچنان یا و شود کارگرفته به خارجی تحصیل
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 که پذیری انعطاف با را جاری مخارج شخصی منافع باید مدیران .است مبهم موضوعی کنند، می انتخاب را یکی نقد وجه ذخایر

 از ناشی مخارج بر منافع فزونی احتمال باید طلب منفعت مدیران بعالوه، .کنند مقایسه آید، می دست به آزاد نقد جریان  با

اعضای غیر موظف نقش مهمی در هدایت  در این راستا سرمایه گذاران نهادی و. کنند گیری اندازه را زیاد نقد وجه نگهداشت

آزاد می توانند داشته باشند وبا کنترل عملکرد مدیران از فزونی منافع بر مخارج ناشی از نگهداشت جریان نقد  منابع جر یان نقد

 پژوهش ایران آزاد می باشد در ازاد جلوگیری می کنند همچنین میزان  نفوذ مالکیت دولت نیز از عوامل اثر گذار بر جریا ن نقد

 هدف لذا است، نگرفته صورت ها آزاد شرکت جریان نقد  و حاکمیت شرکتی ظارتین های مکانیزم رابطه مورد در چندانی های

 درصد اعضای ،نهادی سرمایه گذاران درصد شامل شرکتی حاکمیت های مکانیزم از برخی رابطة بررسی این پژوهش  اصلی

 بورس در وابسته، متغیر عنوان به جریان نقد آزاد و مستقل عنوان متغیرهای دولت به و میزان نفوذ مدیره هیأت غیرموظف

 .است تهران بهادار اوراق

 

 اهمیت موضوع: -1-3

میان منافع و هزینه های نگهداری وجه نقد تعیین می  )تعادل( نقد آزاد خود را با برقراری یك موازنه انیشرکت ها میزان جر

نقد آزاد خود را با تعیین میزان اهمیت هزینه های نهایی و منافع نهایی ناشی  انیکنند. در حقیقت، شرکت ها سطح بهینه جر

مهم این است که سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت ها وجود دارد که در آن  نکتهکنند. از نگهداری وجه نقد تنظیم می

 هیسرما یفکند  از طر ید تصمیم گیری ممنفعت نسبت به نگهداری وجه نق-دی فعاالنه، بر اساس تحلیل هزینهمدیریت با رویکر

 نیا تینقد آزاد داشته باشند اهم انیجر یها نهیدر کا هش هز ییبسزا ریتوانند تاث یموظف م ریغ یواعضا یگذاران نهاد

 ییالگو نیاز چن یری. تا با بهره گنقد آزاد  است انی، برجسته کردن نقش مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی بر جرپژوهش

 دی، خرهیکاهش سرما ای شیو درباره افزا رانیکنند مد یریگ میسهام تصم ینگهدار ایو فروش و  دیگذاران درباره خر هیسرما

 رانیخود و مد یگذار هیسرما تیامن زانیاعتبار دهندگان درباره م نیکنند همچن یریگ می... تصمو یا هیسرما یهایدارائ

 هیسرما  ریتاث زانیم میکه بدان ستیدرباره عملکرد خود و مجموعه تحت پوشش قضاوت کنند لذا ضرور عیمختلف صنا یبخشها

 .نقد آزاد دارد انیبر جر یریدولت چه تاث تیمالک ذنفو موظف و ریغ یاعضا ،یگذاران نهاد

  

   هدف تحقیق: -1-4

 مدیره، هیأت غیرموظف اعضای درصد شامل شرکتی حاکمیت های از مکانیزم برخی رابطة بررسی این پژوهش  اصلی هدف 

 وابسته، متغیر عنوان به جریان نقد آزاد  و مستقل عنوان متغیرهای میزان نفوذ مالکیت دولت به و نهادی سرمایه گذاران درصد

 .است تهران بهادار اوراق بورس در

 

 هاي تحقیق:فرضیه-1-5

 بین سرمایه گذران نهادی و جریان نقد آزاد در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.  -6-5-6

 بین درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و جریان نقد آزاد در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.-6-5-9

 .رابطه معنا داری وجود دارد میزان نفوذ مالکیت دولت و جریان نقد آزاد بین-6-5-8

 



  951-913، ص   5931،  شهریور 5، جلد 51علوم انسانی اسالمی، شماره 

         ISSN: 9174-8792  
 http://www.joih.ir 

   
 

592 

 

 قلمرو تحقیق:-1-6

 باشد.با توجه به اهمیت موضوع، قلمرو تحقیق از نظر زمانی و مکانی و موضوعی مورد توجه قرار گرفته است که بشرح ذیل می

 باشد. می 6871تا پایان سال  6831: قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال قلمرو زماني-1-6-1

 باشد قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می :مکانيقملرو -1-6-2

 غیرموظف اعضای درصد شاملهای شرکتی : قلمرو موضوعی تحقیق تأثیر بکارگیری برخی از مکانیزمقلمرو موضوعي-1-6-3

 باشد. بر جریان نقد آزاد می میزان نفوذ مالکیت دولت و نهادی سرمایه گذاران درصد مدیره، هیأت

 

 ويژگیهاي نمونه تحقیق:-1-7

 در این تحقیق شرکتی به عنوان عضو نمونه انتخاب شده که دارای شرایط زیر باشد:       

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد .6

 در طول دوره تحقیق در دسترس باشد. ،مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق در مورد آن شرکت داده ها .9

 

 قیق:روش تح-1-8

 می رویدادی پس تحقیقات همبستگی نوع از شناسی روش لحاظ از و بوده کاربردی تحقیقات جزء هدف لحاظ از تحقیق این

 .است شده استفاده زیر پایه متغیره چند مدل با گانه چند رگرسیون از ها فرضیه آزمون برای تحقیق این در  .باشد

 

FCFK
T=α+β6(INSTOWN)+β9(OUTD)+ β8(GI)+€I,T 

 

پژوهش حاضر دارای سه فرضیه می باشد که در هر سه  فرضیه از متغیر جریان نقد آزاد استفاده شده است جهت فرضیه اول و 

بطور جداگانه مدیره  هیأت غیرموظف اعضای رصدد OUTDو نهادی  مالکیت درصدINSTOWN  دوم هر یك از متغیرهای

 رصدد OUTDو نهادی  مالکیت رصدد INSTOWNسپس در هر دو فرضیه، رابطه بین جریان نقد آزاد با  گردیده محاسبه

ایم. ولی جهت فرضیه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسن و مدل آماری رگرسیون مورد بررسی قرار داده موظف غیر اعضای

های متفاوت مقایسه میانگین برای مقایسه پراکندگی یك متغییر در گروه دولت مالکیت و نفوذ یزانم GIسوم  برای متغیر 

آزمون این فرضیه نیز با استفاده از آزمون همبستگی پیرسن و مدل آماری  ها پرداخته شد سپسبه تحلیل دادهاستفاده گردیده و 

   .رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت

 

 

 تعريف عملیاتي متغیرها: -1-9

 

 (FCF)ـ جریان نقد آزاد  6

FCF = INC – INTEXP- COMDIV- TAX 

 

FCF  جریان نقد آزاد = 
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INC  (سود عملیاتی + هزینه استهالک)= سود عملیاتی قبل از استهالک  

INTEXP  (کوتاه مدت و بلند مدت)= هزینه تامین مالی 

COMPIN  (متعلق به سهامداران عادی)= سود سهام 

 

:INSTOWN نهادی مالکیت رصدد 

 نهادی مالکین دست در سهام درصد از است عبارت

 

:OUTD مدیره  هیأت غیرموظف اعضای درصد 

 .است مدیره هیأت اعضای کل به مدیره هیأت موظف غیر اعضای )درصد( نسبت عبارتست از

 

: GI دولت مالکیت و نفوذ یزانم 

 صفر عدد صورت این غیر در و یك عدد باشد دولتی  شبه یا دولت سهامدار بزرگترین اگر

 

 استفاده كنندگان تحقیق: -1-11

کنندگان مختلف که از درجات متفاوت آگاهی، از فعالیتهای تجاری و نحوه تواند جهت رفع نیازهای استفادهنتایج این تحقیق می

ان تحقیق حاضر اشاره کنیم حسابداری برخوردارند کاربرد داشته باشد با این حال اگر بخواهیم به مواردی از استفاده کنندگ

 توانیم موارد ذیل را نام ببریم. می

 گذاران بالفعل و بالقوهسرمایه .6

 ها مدیران شرکت .9

 مسئولین و کارگزاران بورس اوراق بهادار .8

 دانشگاهیان و پژوهشگران حسابداری .4

 

 مباني نظري -بخش اول 

 جريان نقد آزاد-

زمان و میزان اطمینان از تحقق جریانهای نقدی  ،تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می تواند در قضاوت نسبت به مبلغ داده ها

بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن  ،مزبور داده ها .آتی به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمك کند

عالوه بر این تحلیل گران و دیگر  .کننده سود تحصیل شده توسط واحد تجاری  استجهت  ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص 

 هایمالی اغلب به طور رسمی یا غیر رسمی مدلهایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان داده هااستفاده کنندگان 

تاریخی مربوط به جریانات نقدی می تواند جهت کنترل میزان دقت  داده ها .نقدی آتی واحد های تجاری به کار می برند

)بزرگ های آن را نشان می دهدها و پرداختهای واحد تجاری و دریافتهای گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیتارزیابی

 .(961ص  ،6834موسی،  اصل،
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مهمترین  ،د توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدیوجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجا

وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد  .عامل سالمت اقتصادی هر واحد انتفاعی است

جریان ورود و  .رسد ها و گسترش واحد انتفاعی به مصرف میبازپرداخت بدهی ،پرداخت سود ،می شود و برای اجرای عملیات

مدیریت در مورد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت عملیاتی و  هایخروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم گیری

مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یك واحد انتفاعی شالوده  داده ها .های   سرمایه گذاری و تأمین مالی استطرح

اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروههای استفاده  ،ها و مبنای بسیاری از قضاوتهای سرمایه گذارانگیریبسیاری از تصمیم 

 (. 8،ص 6835عزیز،  مالی را تشکیل می دهد)عالی ور، داده هاکننده از 

 ،دهرش شچقدر شرکت داخلی گزا .و وضعیت جعبه دریافت خود را نگاه کنید تان بنشینید و جعبه دریافت ایمیلپشت میز

 هر ماه به جعبه دریافت ،مشکل گزارش شده ،پیشرفت گزارش شده ،تولید گزارش شده ،فروش گزارش شده ،بودجه گزارش شده

تلفن یا خود شخص درباره گزارش  ،بوسیله ایمیلماه  صرف گفتگو با همکارانتان  شما وارد می شود؟ شما چقدر زمان در هر

تجزیه و تحلیل و بحث  ،ساعتها تجمع کارخانه های بزرگ برای سرمایه گذاری کردن روی تولیدات .های ارسالی می کنید

نه تنها شما و همکارانتان را زمان بحث های درهم و  ،پیرامون گزارشات مهم شرکت و نشان دادن نظم در زمان مدیریت است

 .شرکت ارزش حداکثر ندارد خواهد بود یستم مالی که دربلکه بیشتر بحث را روی س ،مخلوط از گزارشات مدیریتی فرا می گیرد

 :، مدیریت کنیدجریانات نقدی آزاد سه چیز را برای شما ترتیب می دهد که بتوانید شرکت خود را در حداکثر ارزش

 .GAAPنه در دریافت جهانی  ،ارزش شرکت بوسیله مدیریت جریانات نقدی آزاد حداکثر شود (6

 نه روی سود مرکزی انحراف بودجه در ،رونی روی کلیدهای فشار تجاری به حداکثر برسانیدارزش شرکت بوسیله تمرکز بی (9

 .داخل

خارجی در یك گزارش مختصر برای کلیدهای فشار  داده هاارزش شرکت بوسیله قرار دادن همه بحران های داخلی و  (8

  .صدور و فرصت به حداکثر برساند ،ریسپس مدیر می تواند با تمرکز سریع روی کلیدهای تجا .تجاری هر یك از شرکت ها

اگر شرکت  .شما حق انتخاب دارید GAAPسرمایه گذاران خارجی و بستانکاران شرکتتان حق هیچ انتخابی را ندارند اما بر طبق 

هزینه را با درآمد به هم GAAP .باید داشته باشد GAAPدر کل یك فرصت سه ماه مالی بر طبق  ،شما سهامی خاص باشد

دهد در نتیجه استفاده کننده های خارجی مانند سرمایه گذاران و بستانکاران گمراه نمی شوند اگر آنها آخرین وضعیت  ربط می

  .مالی شرکت را بدست بیاورند و بر طبق یك یا دو دوره نتایج مالی نتیجه گیری کنند

نتایج مالی  GAAPسازی و شفاف سازی  بوسیله میانگین "محافظت"شما نیاز به  .اما شما استفاده کننده خارجی نیستید

 .پریشان شوید GAAP  شما نباید به خاطر ساختار  پیچیده و تعهدات بیشمار .شرکتتان ندارید

( 9( زمانی که کار زیادی برای انجام دادن ندارید )6زمانی که ) ،استفاده می کنید GAAPاز چرا شما در مدیریت شرکت تان 

ست که شما می توانید نه تنها در حداکثر کردن ارزش بلند مدت شرکت تان بلکه در حداکثر کردن در اینجا یك اندازه باالیی ا

قبل از آنکه مفهوم جریانات نقد  .است (FCFاندازه باالی جریانات نقد آزاد ) .ریسك پیشنهادی شرکت تان آن را به کار ببندید

دیگر که  "جریان نقدی"ما باید چندین  ،برتری دارد GAAPچرا به عنوان وسایل مدیریتی  ،آزاد  بیان شود  و توضیح دهیم

  .در جهان مالی به استعمال شده اند را مورد رسیدگی قرار دهیم

استهالک و دارایی های ثابت و  ،بهره )سود قبل از   EBITDA .نمی باشد  EBITDAمنظور ما  "جریانات نقدی"از  ،اولین

به صورت مکرر به عنوان جایگزین جریانات نقدی در ساختار به دست آمده و دیگر معامالت مالی مربوطه  (نامشهود دارایی های



  951-913، ص   5931،  شهریور 5، جلد 51علوم انسانی اسالمی، شماره 

         ISSN: 9174-8792  
 http://www.joih.ir 

   
 

537 

 

های غیرنقدی در اجزای )سود( هزینه -6یك جایگزین مناسب برای جریانات نقدی نیست زیرا   EBITDAشود. استفاده می

-گذارینیازهای نقدی برای سرمایه -8کند سرمایه در گردش  را خارج میگذاری در نیازهای نقدی سرمایه -9شود. را شامل می

کنند به عنوان رویکرد اصلی تکیه می EBITDAکند. آنهایی که از گذاری را خارج میهای بلند مدت مانند هزینه سرمایه

میلیون  4میلیون یا  9ملکرد میلیون دالر درآمد ع 61کند؛ یك شرکت به وجود آمده گویند این وضع متفاوتی ایجاد نمیمی

ضرب شده  EBITDAو  EBITDAدرصد هزینه مورد استفاده است.  91سرمایه کارهای اضافی به منظور باال رفتن فروش 

نند کهایشان را تجزیه و تحلیل میهای سریع غیرضروری زمانی که آنها شرکتبلکه آزمون -های سریع هستندنه تنها انجام آزمون

تنها در مورد عملکرد  EBITDAبینید که ها را دارید. بعد از این شما میتمامی شرکت داده هاا دسترسی به هستند زیرا شم

کند ها بیان میدر مورد جریانات نقدی دیگر شرکت EBITDAتوانید به طور کامل چیزی را که گوید. میمالی شرکت شما نمی

کند. حذر میدهد، برشما را برای حمایت نرخ جایگزین نشان می ضرب شده EBITDAرا ارزیابی کنید. بعد از این هر کس 

 های ارزیابی شده نیاز دارند.های صریح در حسابگذاری بلند مدت عنوانسرمایه باشید هنوز از سرمایه در گردش ومطمئن 

یه جریانات نقدی دارای نجریانات نقدی بیا GAAPباشد. در دومین، از جریانات نقدی منظور ما بیانیه جریانات نقدی نمی

 شهرت است.

 

 از جريانات نقدي GAAPبیانیه 

در بیانیه درآمد و ترازنامه در افشای مالی سه ماهه یك شرکت سهامی عام به همراه جریانات نقدی است. تا  GAAPبیانیه 

تر از همه دور کاهش بها است( و نماید که به وسیله بیانیه درآمد )مهمی را فراهم میداده هازمانی که بیانیه جریانات نقدی 

دهد نواحی مهم اجازه می  GAAPجریانات نقدی چندین مشکل جدی دارد. قوانین  GAAPاند. بیانیه ترازنامه فراهم نشده

 برای مثال، یك کارخانه که تجهیزات. اندبندی شدهگذاری یا مالی بیانیه دستههای عملیاتی، سرمایههای بخشها در مادهکارخانه

ای نیاز نیست هزینه شامل هزینه تجهیزات جدید هم در بخش سرمایه گذاری گزارش شده غیرعملیاتی جدیدی با اجاره سرمایه

ای هار بیمه برای ثابت ماندن  داراییدیگر : بعضی شرکت ها در دسته بندی پوشش دهنده اعتب . مثالیا در بخش مالی شامل شود

و  ”اریسرمایه گذ“نسبت به بخش  "جریانات نقدی عملیاتی"در بخش  (سیل و غیره ،زیاز دسته رفته )در نتیجه یك آتش سو

سهم کارخانه ها که بوسیله کمیسیون بورس  511 ،9115مثال دیگر: در سال  .بعضی کارخانه ها به طور معکوس عمل می کنند

 ،”سرمایه گذاری“خش های قابل وصول از اوراق بهادار آمریکا سفارش داده شد به منظور دسته بندی دوباره فروش سرمایه ب

مثال دیگر: اگر یك کارخانه بخشی را بفروشد و مالیات  .جریانات نقدی گرفته شده بود ”عملیاتی“که در اینجا کاهش  ”عملیاتی“

: دیگر . مثالبیشتر نمایان می شود ”سرمایه گذاری“نسبت به بخش  ”عملیاتی“سود مالیات در بخش  ،بر دو آن را نیز نپردازد

کنند که در اوایل ت های متوقف شده را دسته بندی میعملیا ه صورت غلط جریانات نقدیبیشتر کارخانه های سهامی عام ب

   .را مجبور به اصالح این مسأله کرد که نیاز به بیانیه دوباره نباشد اوراق بهادار آمریکا کارخانه ها کمسیون بورس 9111سال 

 GAAP “حساب شده به منظور تغییر در  ”نقدی و معمالت نقدی“ی بیشتر از اصالح تغییرات در موازنه چیز ”جریانات نقدی

با  ،هم بیانیه درآمد و GAAP هم ترازنامه  .است ترازنامه های حساب شده )و به طور غیر مستقیم در ارقام بیانیه درآمد(

   .که آشکار نشده اند بعضی هایی که آشکار شده اند و آنهایی ،تعهدات موضوعات مورد ابهام
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جریانات نقدی آزاد تمامی جریانات  .از جریانات نقدی آزاد بی فایده است GAAPو بیانیه   EBITDAجریانات نقد آزاد برای 

اری درگردش  و سرمایه گذو تغییرات در سرمایه  ،نقدی داخل و بیرون کارخانه را گرفته و بوسیله بند های تعهدی تحریف نشده

 .شامل می شود اسرمایه ر

سهام یك شرکت بی ارزش است مگراینکه آن شرکت توانایی تولید  .نقدینگی مایه تداوم حیات یك شرکت به شمار می آید

اگر شما بدنبال معیار قابل قبول وجوه نقد  .(35ص ،9114پرداخت سود سهام را داشته باشد)راپاپورت،  نقدیندگی به سرمایه و

 در اداره تجارت نقدینگی است. قابل حصول هستید هدف نهایی

 

 جريانات نقد آزاد: 

 + تغییرات نقدي در سرمايه در گردش  + هزينه سرمايه  -هزينه هاي نقدي + درآمد دريافتي غیر نقدي  -درآمد 

تولید  .ما تنها هزینه جریانات نقدی و بخش های درآمدی را شامل می کنیم زیرا تنها لیست حقوق جزء جریانات نقدی است

پرداخت اجاره یا رهن یا سود سهام نقدی  ،خرید تجهیزات ،دریافتی های مشتریان مستقل و موجودی کاال ،کنندگان و مالیاتها

 .و پاداش های  شما را پرداخت  می کنند

موجودی کاال و دارایی های  ،در جریانات نقدی آزاد به معنی هزینه های نقدی مستقل شرکت و تغییرات دریافتی است ”آزاد“

برای بهترین تصمیماتی که مدیر برای کارخانه انجام  ”آزاد“در جریانات نقدی باقی مانده  ،ثابت نیاز به بوجود آمدن درآمد دارند

 ما هزینه های مورد نظر و اموال تأمین مالی دیگر را شامل می شویم اما وام قابل پرداخت را در .استفاده می شود ،می دهد

 .تعریف جریانات نقدی آزاد بیرون می کنیم

د ( : یك نمونه بیانیه درآمIاز باال شروع می شود با ) .می پردازد GAAPجدول زیر به اصالح جریانات نقدی بوسیله بیانیه 

GAAP درآمد ها و سود دالر )برای جستجوی آسان ما مالیات 6111دالر و درآمد عملیاتی  61111رای یك کارخانه با درآمد ب

 6111را در یك بیانیه عملیاتی نقدی بوسیله تعدیل درآمد از  GAAP( بیانیه درآمد IIسپس در ) (/ هزینه را منظور کردیم

 مثالهای .دالر برگرداندیم سپس به منظور هزینه های غیرنقدی به عنوان پیش پرداخت نقدی هزینه نشده جابجا می شوند

به علت عملیات  .دارند GAAPماده تعهد دارند که نیاز به جابجایی از بیانیه درآمد  تعدیلی لیست شده در اینجا فقط چندین

های ( ما تغییرات جهانی در حسابIIIدر ) ،جریانات نقدی  یك تصویر جزیی از زنجیره جریانات نقدی کارخانه را نشان می دهد

قابل پرداخت برای اکنون را شامل نشدیم( به  هایحساب ،کاالهای موجود ،های دریافت شده)تنها حساب سرمایه در گردش

در حال حاضر زنجیره جریانات نقدی کامل است زیرا شامل سرمایه  .عنوان هزینه های سرمایه و فروش های دارایی را نشان دادیم

در گردش  درسرمایه کارخانه می شود )برای مثال نتایج عملیات نقدی( با سرمایه به کار افتاده کارخانه )برای مثال تغییرات نقدی

. شما با استفاده از مشاهدات تاریخی کارخانه خود را با استفاده از جریانات نقدی می توانید تجزیه وتحلیل (وهزینه های سرمایه

پروژه یا  ،شما همچنین می توانید ساختار آشکار جریانات نقدی آزاد را به منظور دیدن چگونگی تعیین تولیدات بخش ها .کنید

 .قدی کارخانه به کار بردن جریانات
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 و جريان نقد آزاد  GAAPتلفیقي از صورت حساب درآمد                          

 

(I صورت حساب درآمد )GAAP  

 %611دالر             61111                                     درآمد ها

 (%91)    ( دالر         9111)   بهای تمام شده کاالی فروش رفته    

                                           

 %81دالر                8111سود ناخالص                                

 %8دالر                   811هزینه های فروش                           

 %65دالر                6511هزینه های تحقیق و توسعه                

 %9دالر                   911  هزینه های  اموال عمومی                

                                              

 %91                      9111جمع هزینه های عملیاتی                  

        %11                 1111             درآمد عملیاتي        

 

(IIتبديل صورت حساب درآمد ) GAAP به جريان نقد عملیاتي 

 %5                         511       تهالک                          اس  

 %8                         811محصوالت وثیقه ای انباشته              

                                       %9                         911 سایر هزینه های غیر نقدی              

 %61                       6111                   جمع                    

 

  GAAPکاهش پرداخت های نقدی غیر از هزینه ها در صور تحساب درآمد 

 (%9)          (                911)  تضمین هزینه های تحمیلی         

                                       (%6(                           )611) سایر                                   

 (%8(                          )811جمع                                    )

                                     %17                      1711   جريان نقد عملیاتي        

 

 

(II  تأثیر متقابل وجه نقد بر تغییرات سرمايه در گردش و افزايش ها ) 

 (%8(                           )811افزایش در سرمایه گذاری        )

 (%9)            (               911افزایش در دریافتی ها             )

 (%6(                           )611) کاهش در پرداختی ها            
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 (%1(                           )111)    تغییرات در سرمایه در گردش 

 ( %9(                           )911آموزش ماشین چاپ               )

 (%9(                           )911مپیوتر                              )کا

                               %6                              611      فروش کامیون                  

 (%8(                              )811)         جمع                        

 %8                          811            نقد آزاد   جريان 

                        

 جريان نقد 

تحلیل گران و وام دهندگان آگاهند که برآورد دقیق و تعیین قابلیت یك شرکت در تولید جریان نقد در برآورد میزان وام ستانی 

 و ظرفیت بدهی های آن نقش اساسی دارد. 

دو گروه پیشنهاد افزایش میزان استهالک را بعنوان ابزاری در جهت  6739سوابق نقدینگی در سال  ، SFAS 75پیش از صدور 

سود “تحرک جریان نقد ارائه دارند. تحلیل گران جایگزینی را برای جریان نقد پیشنهاد دادند که در ساده ترین تعریف به صورت 

از سوی دیگر به دنبال ارقامی بودند که موجودیت پول نقد را در باز  ،گانوام دهند .تعریف می شد ”خالص به اضافه استهالک

مالیات و استهالک و کاهش بهاء روی  می  ،لذا به محاسبه درآمد پیش از کسر بهره ،دادرداخت وام ها و  بهره ها نشان میپ

جایگزین برای میزان جریان  از نظر تحلیل گران و وام دهندگان بهترین SFAS 75، EBITDA  (. پیش EBITDAآورند )

مربوطه نیز همچنان استفاده می شود اگر چه جریان نقد   داده ها .نقد موجود در شرکت در بازپرداخت وام ها و بهره وام ها بود

 .بدست می آید  SFAS 75ناشی از عملیات شرکت با استفاده از سوابق جریان نقد 

نمی شود مگر آن که مطابق  از عملیات های شرکت نامیده زان جریان نقد ناشیدر حسابداری در ارائه گزارش های مالی این می

SCF  .علی رقم رواج باشدEBITDA ،  .این معیار دارای نواقصی است که باید در استفاده از آن مد نظر قرار گیرندEBITDA   

نین همچ .زیرا بسیاری از تغییرات غیر نقدی و نیاز به تأمین سرمایه در گردش را نادیده می گیرد ،جریان نقد واقعی نیست

آن است  EBITDAدیگر نقص موجود در تعریف  .پرداخت بهره و مالیا ت، بدهی ها و سایر هزینه های ثابت را حذف می نماید

  SECبه همین دلیل  .در نظر نمی گیرند ،دی دیده می شوندکه این تعریف سایر معامالت غیر نقدی را که در اظهارنامه درآم

 .نمایدامتناع می   EBITDAاستفاده از 

معمول آن  ،(%91اگر یك شرکت دارای سرمایه گذارایهای  سهام محدودی در شرکت دیگر داشته باشد )کمتر از  ،برای مثال

یان غیر واقعی سبب تأثیر بر جریان نقد سهام دار می گردد است که سود و زیان در تغییر ارزش سهام لحاظ گردد. این سود و ز

شرکت درصدی از درآمد محل سرمایه  ،باشد %91اگر مالکیت سهام در شرکت دیگر بیش از  .اما سبب تولید وجوه نقد نمی شود

این  .ریافت نشده باشدسازد حتی  اگر هیچ سود سهامی پرداخت نشده یا وجوه نقدی دی یا زیان ناشی از آنان را تعیین میگذار

مسأله می تواند به اختالف عمده در درآمدها بیانجامد که از طریق صورت درآمدی و بدون تأثیرات ملزوم وجوه نقد منعکس می 

ناگفته پیدا است که  .سایر معامالت رایج نیز شامل سود و زیان در فروش دارایی ها ی ثابت و هزینه های استهالک است .یابد

از   SFAS 75درمد ت نیز هستند که به اختالف عمده بین درآمد تجمعی و جریان نقد ناشی از معامالت می انجاسایر معامال

مرتبط با رسیدها و پرداخت های نقد در یك دوره استفاده می گردد و در آن رسید هاو پرداخت ها به صورت فعالیت  داده ها

با تعیین درآمد یا زیان خالص و    SECجریان نقد بدست آمده از .های اجرایی سرمایه گذاری و مالی دسته بندی می شوند
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ه در گردش محاسبه می شود و میزان وجوه نقد بدست آمده از چرخه اجرایی تغییر آن در معامالت غیرنقد و تغییرات در سرمای

ساله  61در دوره   EBITDAاز داده های ماندالی ریسورت  برای نشان دادن بزرگی  6فعلی را بدست می دهد. درنگاره شماره 

 . استفاده می شود CFOدر مثال 

 

 در شرکت ماندالی ریسورت CFOو   EBITDAمقایسه  -6-9 جدول                               

 
 (142،ص 2112جان میلز، )

 جريان نقد آزاد 

را بعنوان محاسبه توانایی شرکت در کار با سرمایه دانستند. سایر تحلیل گران  (FCFبرخی از تحلیل گران جریان نقد آزاد )

یعنی پرداخت هایی که سبب تداوم عملکرد شرکت می گردد، نشان  ،باید تعهدات فعلی شرکت را  FCFاستدالل می کنند که 

باید میزان وجوه نقد موجود پس از پرداخت هزینه های عملیاتی شامل افزایش سرمایه    FCFاما سایرین نیز می گویند  .دهد

نه های نگهداری منهای هزی CFO“بعنوان  FCFدر گردش و هزینه نگهداری دارایی جاری را نشان دهد. در این رویکرد 

را بعنوان وجوه نقد ناشی از عملیات منهای  FCF( IAS) 9تلقی می شود مؤسسه استاندارد بین المللی حسابداری ”سرمایه

  .میزان هزینه سرمایه مورد نیاز در نگهداری ظرفیت تولیدی شرکت تعریف می کند

 ،سر نمی شوند. لذا با استفاده از این تعریفک  FCFبه  سود سهام و بازپرداخت بدهی برای رسیدن ،با استفاده از این تعریف

 سود سهام و باز خرید سهام می گردد.، خرید، کاهش بدهی ،هزینه های وجوه نقد شامل هزینه های سرمایه در جهت رشد

IAS 9 تی یی عملیادر جهت حفظ دارا "یعنی هزینه های سرمایه باید هزینه هایی باشند که صرفا .یك رویکرد سرمایه ای دارد

عادی  داده هاشرکت الزم می باشند. هزینه های فراتر از این میزان باید بعنوان هزینه های دیگر تلقی شوند. لذا برای آن فقدان 

 ،گرددتعریف می FCFبسیاری از تحلیل گران از کل هزینه های سرمایه که به صورت  ،در خصوص هزینه سرمایه جبران گردد

صدد فروش یا دارایی  و در ،بعنوان ابزار اندازه گیری استفاده  می کنند  FCFی از شرکت های بازرسی از استفاده می کنند. برخ

تصویر شماره 1- مقایسه EBITDA و CFO در شرکت ماندالی 
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در تحلیل  FCFگامینگ در نیوجرسی از میسیون برای مثال ک .ها را بعنوان هزینه جایگزین نگهداری سرمایه تلقی می کنند

 .درآمد خالص تعریف کرد ه استدرصد  5“مالی خود استفاده و نگهداری سرمایه را بعنوان 

 

 حیطه مشکالت رايج 

آنگاه چه تغییراتی را باید اعمال نمود تا  ،منهای هزینه های نگهداری سرمایه بدانیم CFOدرصورتی که جریان نقد را برابر با 

FCF   را بدست آورد ؟ 

 : رویکرد  می تواند مثمر ثمر باشد مقایسه میان دو

خود را در بحث ها و تحلیل های گزارش ساالنه مدیریت ارائه کرده  FCF داده هادالی ریسورت هر دو شرکت کوکاکوال و مان

 .را به روشهای گوناگون محاسبه کرده اند FCFاند اما 

 

 جريان نقد در شركت ماندالي ريسورت 

 .د آزاد  خود را اعالم نموددر گزارش ساالنه میزان جریان نق 6733ماندالی ریسورت از جمله اولین شرکت هایی بود که در سال 

   .تغییر یافته است و حتی امروزه تعریف منحصر به فرد خود را دارد FCF در طول زمان تعریف این شرکت از  ،اما

شرکت  ،9111اما مقایسه ای با صورت درآمد نشان می دهد که در سال  ،در این شرکت با درآمد آغاز می شود FCFتحلیل 

سود  ،استهالک و بهره همچنین شرکت مجدداً .هزینه های پیش گشایش و زیان ناشی از تعطیلی شعبه خود را افزوده است

همچنین تغییرتجهیزات و سایر دارایی  .سهام و سایر درآمدها و نیز مالیات های نقد پرداخته شده را در تعریف خود افزوده است

 ”وجوه نقد موجود در پرداخت بدهی و سرمایه گذاری مجدد“ین همه به رقمی رسیده که بعنوان ا .ها را نیز محاسبه نمود ه است

  .نامیده شد

آن مقایسه  CFOمیزان وجوه نقد موجود در شرکت را برای باز پرداخت بدهی و سرمایه گذاری مجدد با  : 2نگاره شماره 

شرکت ماندالی  scf. تحلیلی اختالف میان این دو نوع محاسبات بطور مستمر افزایش یافته است ،سال گذشته 61در  .کرده است

در این تحلیل تغییر در سرمایه در  .خود نادیده گرفته است FCFریسورت نشان می دهد که این شرکت دو مورد را در تحلیل  

جالب آن  .سهم وجوه نقد را فراوان جلوه داد ه است ،گردش لحاظ نشده است و همچنین با عدم لحاظ درآمدهای تثبیت نشده

 FCFل تحلی .مشترک نیز برای رسیدن به میزان جریان نقد مورد استفاده قرار گرفته است (که استهالک فعالیتهای )معامالت

 SCFحالیکه میلیون دالر برآورد کرده است در  3/563شرکت  وجوه نقد موجود را در بازپرداخت بدهی و سرمایه گذاری مجدد 

نیمی از این اختالف را می  حدوداً .میلیون دالر دانسته است  7/914میزان وجوه نقد خالص را از طریق فعالیتهای اجرایی برابر 

میلیون دالر دانست که میران بهره، خالص  می  999/691توان به پرداخت های تکمیلی در خصوص هزینه های بهره شامل 

 187/634میلیون دالر از  64این بدان معنا ست کنه فقط  .سال گذشته افزایش یافته است 61نیز در میزان پرداخت بهره  .باشد

تعریف هزینه  FCFمشکل اصلی در رسیدن مفهوم  .میلیون دالر پرداخت بدهی و بهره آنها نشان دهنده مبلغ واقعی بدهی است

 مقایسه میان هزینه .شته( به سرعت گسترش یافته استماندالی ریسورت  طی سالهای اخیر )ده سال گذ .عادی سرمایه است

برخی  .کل هزینه های سرمایه بوده اند %61های عادی سرمایه در سه سال نشان می دهد که هزینه های مذکور کمتر از 

های  هزینه برآورد ماندالی ریسورت  از .استدالل می کنند که هزینه های عادی را باید حداقل برابر میزان استهالک شده دانست

 .هزینه استهالک است %95عادی سرمایه کمتر از 
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 مقایسه جریان نقد عملیاتی و وجه نقد برای پرداخت بدهی در شرکت ماندالی ریسورت -9-9 جدول              

 

 (643،ص9119)میلز،جان،                              

تعریف این شرکت را از هزینه های عادی سرمایه با هزینه های واقعی سرمایه و نگهداری سرمایه در پنج سال :  3نگاره شماره 

درآمد خالص بوده است و نشان می دهد که شرکت از ارقامی استفاده می کند که تحلیل   %5گذشته مقایسه کرده که بر اساس 

FCF  آن را افزایش می دهد.  

               

                      

 محاسبه هزینه سرمایه  در شرکت ماندالی ریسورت -8-9 جدول                       

 

 cfo و cash for debt  repayment تصویر شماره 2- مقایسه
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 نتیجه گیري:

در پژوهش حاضر ارتباط بین جریان نقد آزاد و برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی  مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه 

یزم باشد در این پژوهش از مجموع مکانهای مختلفی میحاکمیت شرکتی  مرتبط با شرکتها شامل مکانیزمبه اینکه مکانیزم های 

و میزان نفوذ ومالکیت دولت  در نظر گرفته شده است ، درصد اعضای غیر موظف های حاکمیت شرکتی  درصد مالکیت نهادی

 . و جهت بررسی رابطه متغیرهای فوق مراحل زیر بترتیب انجام گردید

 های تحقیق بشرح ذیل: تدوین فرضیه -6

  .بین جریان نقد آزاد و درصد سرمایه گذران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد .6

 .بین جریان نقد آزاد و درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد .9

 نقد آزاد و میزان نفوذ مالکیت دولت رابطه معنا داری وجود داردبین جریان   .3

 

 منابع

 

(. بررسی عوامل موثر بر نگهداری موجودی 6833آقایی، محمدعلی.، نظافت، احمدرضا.، ناظمی اردکانی، مهدی.، علی اکبر، جوان. )

 .58-91مالی، سال اول، صص های نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، پژوهش های حسابداری 

 .961،ص 695،حسابداری میانه، جلد اول، سازمان حسابرسی، نشریه 6834بزرگ اصل، موسی.،

 . 79(. حسابداری میانه، جلد اول، انتشارات فرزانه، ص6897پارسائیان، علی.، مدرس، احمد. )

و کم  یگذار هیسرما شیبر ب یمال نیدر تأم تیدودآزاد و مح ینقد یها انیجر ریتأث .(6833)رضا.  ، حصارزاده،.رضا ،یتهران

 .8، ص 8ش  ،یحسابدار قاتیتحق ی.گذار هیسرما

 .991،ص  5(. اصول دفترداری و حسابداری بازرگانی ،جلد 6841سجادی نژاد،حسن.) 

ــادق نیا، ــود عملیاتی در بورس (. 6838)م.، صـ ــل از عملیات وسـ ــی پایان نامه 99-95رابطه بین وجوه نقد حاصـ ــناسـ کارشـ

 .93-41ارشدحسابداری،دانشگاه تهران ،ص ص 

 .8، ص  79(. صورت گردش وجوه نقد، سازمان حسابرسی، نشریه 6835عالی ور، عزیز. )

دوره  ،یو حسابرس یحسابدار یها یبررس .و مانده وجه نقد یاقالم تعهد تیفیک. (6833) ی.تقو ،روح اله دیس .،نیحس ،یفخار

 .17-34، صص 59، ش 61
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 قاتی، تحق«وجه نقد ینقد انیجر تیبر حساس یمال یها تیاثر محدود یبررس .(6833نژاد. ) یتق ،ژنیب .،پور، محمد یکاشان

 .99-78شماره دوم، صص  ،یحسابدار

(. اصـول و ضـوابط حسـابداری و حسـابرسـی: رهنمودهای حسـابداری، سازمان       6899کمیته تدوین رهنمودهای حسـابداری. ) 

 .45-53حسابرسی، تهران، صص 

سال  آیا استانداردهای مناسب حسابداری برای ایران دست یافتنی است؟  بررسی های حسابداری،. (6896. )محمدزاده نوین، ع

 .44-36، دانشکده مدیریت تهران ، صص 6اول، شماره 

(. تأثیر ســاختار مالکیت بر عملکرد شــرکت های پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار 6839نمازی، محمد.، کرمانی، احســان. )
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