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سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره سوم)

بررسی تأثير مالکيت نهادی بر رابطه بين تجدید ارائه صورتهای مالی و

Khanlari.morteza@yahoo.com

چکيده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و سطوح مختلف نگهداشت وجه
نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد .این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی بوده و از بعد
روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد .جامعه آماری پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونهگیری حذف سیستماتیک 111 ،شرکت به عنوان نمونه پژوهش
انتخاب شده در دوره زمانی  6ساله بین سالهای  1981تا  1986مورد تحقیق قرار گرفتند .روش مورد استفاده جهت جمع
آوری اطالعات ،کتابخانهای بوده و دادههای مربوط برای اندازهگیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکتها
جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیههای پژوهش از نرم افزار ایویوز و از
رگرسیون چندگانه با الگوی دادههای تابلویی استفاده شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که بین تجدید ارائه
صورت های مالی و سطوح پایین و متوسط نگهداشت وجه نقد ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد .همچنین ،مالکیت
نهادی بر رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و سطح باالی نگهداشت وجه نقد تأثیر معکوس و معنادار دارد .ولی بین
تجدید ارائه صورتهای مالی و سطح باالی نگهداشت وجه نقد ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد.
کليدواژه :نگهداشت وجه نقد ،تجدید ارائه صورتهای مالی ،مالکیت نهادی.
مقدمه
وجه نقد نوعی دارایی غیر مولد است که نگهداشت بیش از اندازه آن ،به علت عدم بازدهی ،موجب کاهش کارایی و ارزش
شرکت می شود .از طرفی ،پایین بودن وجه نقد نگهداری شده ممکن است موجب شود که شرکت نتواند برای
سرمایهگذاری در پروژههای با خالص ارزش فعلی مثبت ،پیشقدم شود و نیز احتمال بروز مشکالت مالی را افزایش
میدهد .بنابراین ،مدیریت کارآمد باانگیزهی حداکثر سازی ثروت سهامداران ،در نتیجه نگهداری مقدار مطلوب این نوع
دارایی میباشد .منافع شخصی مدیران ایجاب مینماید که وجه نقد زیادی را نگهداری کنند که به بهای از دست رفتن
منافع سهامداران تمام میشود .البته نگهداری وجه نقد میتواند شرکتها را نیز از نیاز به تأمین مالی خارجی پرهزینه برای
فرصتهای سرمایهگذاری پیش رو بینیاز نماید .درصورتیکه هزینههای انتخاب غلط تأمین مالی خارجی و یا هزینههای
بحرانهای مالی ،بسیار باالتر باشند ،شرکتها بهمنظور مقابله با کمبودهای غیرمترقبه وجه نقد و نیز تأمین مالی جهت
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سرمایهگذاری هایی که برای شرکت دارای ارزش خالص مثبت است ،سعی در داشتن نقدینگی باال خواهند نمود (اوزاکان
و اوزکان .)1119 ،وجه نقد یکی از مهمترین داراییهای نقدی در ترازنامه میباشد و در سالهای اخیر میزان وجه نقد در
حوزه ادبیات مالی مورد توجه بسیاری قرارگرفته است .از طرفی ازآنجاییکه مدیران وجه نقد آزاد را جهت منافع شخصی و
گسترش دوره تصدیگری خود استفاده میکنند ،احتمال سرمایهگذاری در پروژههای کمارزش افزایش مییابد (هوانگ و
همکاران .)1119 ،1به دلیل اینکه عموماً دستکاری مانده وجه نقد نسبت به داراییهای با مانده تعهدی سختتر هستند،
مانده وجه نقد نسبت به سایر داراییها ،میتواند ارزشمندتر باشد برخی از مطالعات انجامشده نشان میدهد که ارزش بازار
یک ریال سرمایهگذاری ،کمتر از ارزش اسمی یک ریال وجه نقد است یعنی به ازای هر واحد افزایش در وجه نقد ،ارزش
نهایی به مبلغ کمتری افزایش مییابد .این یافته منطبق با فرضیه جریان نقد آزاد جنسن است که عنوان میکند
جریانهای نقدی آزاد ،دارای اثر معکوسی بر کارایی تصمیمات سرمایهگذاری است (فاولکندر و وانگ.)1116 ،9
درصورتیکه شرکتی با کمبود نقد مواجه باشد ،قادر نخواهد بود از فرصتهای سرمایهگذاری خود استفاده کند و یا دیگر
نیازهای مالی خود را تأمین نماید ،بنابراین این کمبود ،تأثیر منفی روی ارزش شرکت خواهد داشت .هرچند وجود موجودی
نقد در تراز مالی همه شرکتها مهم بوده و ضروری است ،اما میزان اهمیت وجود این دارایی میتواند برای شرکتهای
مختلف ،تغییر کند .وجود وجه نقد مازاد برای یک شرکت ،میتواند نشانهای مبهم برای بازار تلقی شود .زیرا هم میتواند
دارای جنبههای مثبت و هم جنبههای منفی باشد .نگهداشت وجه نقد مازاد در شرکتها میتواند از سوی بازار نشانهای
باشد مبنی بر اینکه اینگونه شرکتها از ریسک کمتری برخوردار هستند زیرا توانایی بیشتری در مواجهه با مشکالت مالی
احتمالی آتی دارند .از طرف دیگر ،وجود وجه نقد مازاد در شرکتها میتواند تأثیر منفی بر عملکرد شرکتها بهواسطه بروز
مشکالت نمایندگی برای آن ها داشته باشد (جنسن و مکلینگ ،)1896 ،4از طرفی ،تجدید ارائه صورتهای مالی 5برای
بازار سرمایه حاوی اطالعات جدید است .از دیدگاه سرمایه گذاران ،اخبار ارائه مجدد صورتهای مالی فقط بیانگر مشکالت
عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیشبینی مشکالت آتی برای واحد تجاری و مدیریت آن نیز محسوب میشود و
موجب سلب اطمینان سرمایهگذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده میگردد.
در حقیقت تجدید ارائه صورتهای مالی به صورت ضمنی ،پیام و عالمتی مبنی بر قابل اتکا نبودن صورتهای مالی دوره-
های گذشته و کیفیت پایین آنها را به بازار میدهند و متعاقب این عمل ،انتظارات سرمایهگذاران در ارتباط با جریانهای
نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آنها تغییر مییابد (ایکسیا .)1116 ،6وانگ و وو ،)1111( 7تجدید ارائه ها را در کل
مالحظه می کنند اما ،تجدید ارائه ها ،به تجدید ارائه های مرتبط با سود و تجدید ارائه های مرتبط با وجوه نقد طبقه بندی
شده است (جوادزاده و سپاسی .)1985 ،توجیه اصلی مدیران واحدهای تجاری برای استفاده از تعدیالت سنواتی ،انعکاس
بهتر تغییرات محیط عملیاتی و سرمایهگذاری شرکتهاست .این توجیه با استانداردهای حسابداری سازگاری دارد زیرا وجود
تعدیالت سنواتی را مجاز شمرده است (هیلی و پالپو .)1889 ،9طبق اصول پذیرفته شده حسابداری ،صورتهای مالی
سنوات گذشته به دو دلیل ،تغییر در رویه (اصل) حسابداری و اصالح اشتباهات حسابداری ،تجدید ارائه میشوند .تجدید
ارائه صورتهای مالی ،بر روی سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد شرکت تأثیر گذار بوده و شرکتهایی که نگهداشت وجه
نقد خود را افزایش می دهند پس از تجدید ارایه صورتهای مالی ،دارایی های آنها به طور قابل توجهی افزایش مییابد.
1

Ozkan
Huang et al
3
Faulkender, M. Wang
4
Jensen & Meckling
5
Accounting Restatement
6
Xia
7
Wang & wu
8
Healy & Palepu
2

88

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

www.jamv.ir

دوره  ،3شماره  ،12بهار (2311جلد اول )

ISSN: 2645-4572

همچنین افزایش نگهداشت وجه نقد پس از تجدید ارائه صورتهای مالی باالتر از حد مجاز است (چن و همکاران.)1117 ،
از سوی دیگر ،مالکان نهادی به دلیل نفوذی که بر مدیریت دارند ،میتوانند با نظارت بر مدیریت ،عالوه بر منافع خود،
منافع عموم سهامداران را تأمین کنند .به عقیده محققین ،چنین تأثیری در راستای تحقق اهداف اجتماعی بازارهای سرمایه
اهمیت ویژهای دارد .پس مسلماً ماهیت مالکیت میتواند جنبه مثبت تمرکز مالکیت را نمایان کند .به عنوان مثال ،شلیفر و
ویشنی ،)1896( 1اگرچه وجه نقد نگهداری شده در تاریخ ترازنامه ،دارایی مهمی برای شرکت بهحساب میآید ،لیکن
نگهداری این دارایی بیشازاندازه الزم ،میتواند نشانهای از عدم کارایی در تخصیص منابع باشد و هزینههای زیادی را بر
شرکت تحمیل نماید (الیوت .)1111 ،1سرمایهگذاران و سایر فعاالن بازار ممکن است درک درست و یکسانی از نوسانهای
رخداده در سطح بهینه نگهداشت وجه نقد و تأثیر آن بر عملکرد شرکتها نداشته باشند .درصورتیکه همین انحرافات تا
حدود زیادی میتواند نشانههایی از نوسانات موجود در عملکرد جاری و آتی شرکتها را نشان دهد .بهعبارتدیگر ،استفاده
از چنین نشانههایی و تأثیر آنها بر ارزیابی عملکرد جاری و آتی شرکتها میتواند موردتوجه سرمایهگذاران باشد.
پژوهشهای اخیر زیادی بیان کردهاند که در یک چارچوب مشخص ،بازار نمیتواند بهدرستی تمام اطالعات در دسترس
مرتبط با اعداد و ارقام سیستم حسابداری را شناسایی و تجزیهوتحلیل نماید (برنارد و توماس .)1881 ،9بنابراین با توجه به
مطالب یاد شده این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که؛ مالکیت نهادی بر رابطه بین تجدید ارائه صورتهای
مالی و سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد چه تاًثیری دارد؟
ادبيات و پيشينه پژوهش
در تئوری جریانهای نقد آزاد بیان مینماید که انباشت وجـوه نقـد آزاد ،نیـاز شـرکت بـه سرمایه گذاری مجدد را کاهش
داده و منجر به کاهش نظارت سهامداران و بازار سرمایه می شـود .از طـرف دیگر ،وجود ذخایر نقدی بالاستفاده در
شرکت ،معیاری برای ناکارآیی سرمایه گذاری و عدم استفاده بهینه از منابع در اختیار مدیریت است .این در حالی است که
بر طبق تئوری نمایندگی ،بین مـدیران و مالکـان تضـاد منافع وجود دارد و این دو گروه هر کدام درصدد دستیابی به
منافع خودشان هستند (جنسن .)1896 ،نقش نظارتی و حاکمیتی مالکان نهادی در شرکتهای سهامی ،احتماال منجر به
کاهش میدان عمل مدیران شده و آنها فرصتهای کمتری برای تحقق انگیزه و اهداف منفعت جویانه خود در شرکت
خواهند داشـت .مالکـان نهادی بطور بالقوه دارای افق دید بلندمدت بوده و به دنبال رشد ارزش شرکت هستند (یـان و
ژانـگ.)1118 ،4
از این رو ،ارتباط منفی بین درصد مالکیت بزرگترین سهامدار با نگداشت وجه نقد احتماال ناشـی از نگـرش این گروه از
سهامداران د ر قبال بازدهی مورد انتظار آنان از سرمایه گذاریشان است .چراکه آنان انتظار دارنـد  .منابع نقدی در جهت
رشد ارزش شرکت و حفظ موقعیت آن در بازار بکار گرفته شـود و نگهداشـت وجـه نقد اضافی در شرکت ،با این نگرش
تضاد دارد .بنابراین مالکان نهادی از ابزارهای حاکمیتی خـود در جهـت استفاده بهینه از منابع برای نیل به اهداف
بلندمدت خود استفاده می کنند (رمضانی و دیگران.)1981 ،
چو و همکاران )1119( 5به بررسی رابطه بین ارزش وجه نقد و محافظه کاری حسابداری با تاکید بر نقش سهامداران عمده
پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که محافظه کاری حسابداری ،ارزش ذخیره وجه نقد را افزایش میدهد .اثرات
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تضعیف سهامداران عمده تاثیر مثبت روشهای حسابداری محافظه کارانه بر ارزش وجه نقد را کاهش میدهد و اثر
نظارت سهامداران عمده ،رابطه مثبت بین ارزش نقدی و محافظه کاری حسابداری را تقویت میکند.
هویلی چن و همکاران )1119( 1در بررسی تجدید ارائه صورتهای مالی و سیاست پولی شرکت نشان دادند که ارزش بازار
دارایی های وجه نقد پس از تجدید ارایه صورتهای مالی افزایش می یابد .به طور کلی ،شواهد نشان می دهد که کنترل
سهامداران نگهداشت وجه نقد را کاهش می دهد.
چومین و همکاران )1117( 1در تحقیقی با عنوان کنترل سهامداران در رابطه بین میزان نقدینگی و محافظهکاری
حسابداری عنوان کردند که در کشورهایی مانند تایوان نقش کنترل سهامداران را بهعنوان سهامداران اقلیت سهام و یا
نظارت بر رابطه بین شیوههای حسابداری محافظهکار و ارزش نگهداشت معنیدار است این بدین معنی است که تعداد
زیادی از شرکتهای دارای سهام متمرکز هستند .نتایج تحقیق نشان میدهد که محافظهکاری حسابداری ،ارزش
داراییهای نقدی را افزایش میدهد .عالوه بر این ،یافته فرضیهها را با توجه به نسبت مدیران کنترلگر ،مشکالت
سازمانها و بحرانهای مالی تأیید میکند .بهطورکلی ،اثر انگیزه کنترل سهامداران ،در نسبت نسبتاً پایین نسبت به مدیران
وابسته به کنترل ،تأیید میشود ،درحالیکه اثر حاکم بر کنترل سهامداران به نسبت باالی مدیران وابسته به کنترل تأیید
میشود .عالوه بر این ،اثربخشی تقویت زمانی که یک شرکت در یک دوره بحران مالی از یک مشکل جدی رنج میبرد،
تشدید میشود .این مطالعه به ادبیات فعلی در مورد تأثیر محافظهکارانه حسابداری بر ارزش پول نقد در حضور یا عدم
حضور سهامداران نظارت کمک میکند.
شن و همکاران )1115( 9در پژوهش خود به بررسی ارزیابی ارزشافزوده اقتصادی و ارزش نگهداشت وجه نقد در کشور
چین پرداخته اند .این پژوهش به بررسی سه فرضیه پرداخته است که در فرض اول و دوم به بررسی ارتباط کارایی
سرمایهگذاری (یا بیش سرمایهگذاری و کم سرمایهگذاری) و ارزشافزوده اقتصادی پرداخته و در فرض سوم به بررسی
تأثیر نگهداشت وجه نقد بر ارزشافزوده اقتصادی پرداخته است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین ارزش افزوده
اقتصادی و کارایی سرمایهگذاری و نگهداشت وجه نقد رابطه معناداری وجود دارد.
نصیری و یغمایی ( )1989به بررسی تأثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر سیاست نگهداشت وجه پرداختند .یافتههای
پژوهش آنها نشان داد که مطابق با تئوری تقویت کنترل سهامداران ،تجدید ارائه صورتهای مالی منجر به کاهش سطح
نگهداشت وجه نقد میشود .همچنین در راستای تئوری نمایندگی ،تجدید ارائه صورتهای مالی منجر به کاهش ارزش
بازار نگهداشت وجه نقد از دیدگاه سرمایهگذاران خواهد شد .بهعبارتی دیگر ،تجدید ارائه صورتهای مالی توسط
سرمایهگذاران به عنوان سیگنالی منفی تعبیر میشود.
مختاری ( )1987به بررسی تأثیر محافظهکاری حسابداری نگهداشت وجه نقد با تأکید بر نقش سهامداران نهادی شرکت-
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت .یافتههای پژوهش ایشان نشان می دهد که طی دوره مطالعه،
بین محافظهکاری و میزان نگهداشت وجه نقد رابطه معناداری وجود دارد و وجود سهامداران نهادی رابطه بین
محافظهکاری و میزان نگهداشت وجه نقد را تعدیل میکند.
رستمی چنگریان ( )1986به بررسی تاثیر سطح نگهداشت وجه نقد با سودآوری با تاکید بر محدودیت مالی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت .نتایج نشان داد وجه نقد نگهداری شده بر بازده ساالنه سهام و نرخ
بازده داراییهای تأثیر مستقیم و مثبت دارد .همچنین بین سطح نگهداشت وجه نقد و نرخ بازده داراییهای شرکتهای با
محدودیت مالی ارتباط معناداری وجود دارد .اما بین سطح نگهداشت وجه نقد و نرخ بازده داراییها سهام شرکتهای بدون
1

Huili chen
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3
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محدودیت مالی بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود ندارد و بین سطح نگهداشت وجه نقد و نرخ بازده ساالنه
سهام شرکتهای بدون محدودیت مالی بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود ندارد.
فروغی و همکاران ( )1985در پژوهشی به بررسی تاثیر سازوکارهای نظارتی سهامداران نهادی بر رابطه جریان های نقدی
و تغییرات سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش
بیانگر آن است که بین جریان های نقدی مثبت و منفی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها با وجود سهامداران نهادی
در شرکت رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد.
موسوی و همکاران ( )1984در پژوهشی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و تجدید ارائه صورتهای مالی پرداختند.
نتایج نشان می دهد که بین حاکمیت شرکتی و تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه معناداری وجود ندارد.
روششناسی پژوهش
این تحقیق از لحاظ روش همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد از آنجا که این نوشتار به توصیف آنچه که هست
یا توصیف ش رایط موجود بدون دخل و تصرف (و نه به الزام و توصیه خاص) و با توجه به آن که قضاوت های ارزشی در
این تحقیق کم رنگ است ،پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می رود .از آنجا که اطالعات
تاریخی برای این تحقیق استفاده می شود پس رویدادی است .در این نوع تحقیقها ،هدف بررسی روابط موجود بین
متغیرها است و دادهها از محیطی که به گونهای طبیعی وجود داشتهاند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم
پژوهشگر رخ داده است ،جمعآوری و تجزیه و تحلیل میشود .روش بررسی دادهها به صورت مقطعی و سال به سال (دیتا
پانل) است .در این تحقیق برای آزمون فرضیهها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده میشود .به منظور تحلیل دادههای
بدست آمده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده میشود .بدین ترتیب که برای توصیف دادهها از جدول توزیع
فراوانی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون اف لیمر ،آزمون هاسمن ،آزمون ناهمسانی
واریانس ،آزمون خود همبستگی سریالی ،آزمون هم جمعی ،آزمون نرمال بودن و آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده
میشود.
در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به شرایطی که در مطالعات دیگر برای نمونه در نظر گرفته شده و نیز
شرایطی که منطبق بر وضعیت بازار سرمایه ایران می باشد ،نمونه ای از مجموعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران که در واقع به عنوان جامعه آماری شناخته می شود ،انتخاب گردد .معیار ها و شروط مد نظر برای انتخاب
نمونه به شرح ذیل است:
 -1شرکت مورد نظر از ابتدای سال  1981تا پایان سال  1986عضو بورس اوراق بهادار تهران باشد.
 -1سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 -9شرکتها نباید سال مالی خود را تغییر داده باشند و یا توقف معامالتی بیش از  9ماه نداشته باشند.
 -4شرکت های غیر مالی همچون بانکها  ،بیمهها و کلیه شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ (مادر) از پژوهش حذف
می شوند ،زیرا ماهیت فعالیت این گونه شرکتها متفاوت می باشد.
 -5در طول دوره مطالعاتی از بورس حذف نشده باشد.
با استفاده از روش نمونهگیری حذف سیستماتیک  111شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدهاند.
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متغير مستقل :تجدید ارائه صورتهای مالی ()AR
متغیر مجازی (موهومی) میباشد که اگر شرکت  iدر دوره  ،tتجدید ارائه صورتهای مالی داشته باشد عدد یک و در غیر
این صورت عدد صفر خواهد بود.
متغير وابسته :نگهداشت وجه نقد ()CASH
متغیر وابسته این پژوهش سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد ( )CASHاست .برای اندازهگیری نگهداشت وجه نقد به
تبعیت از مهرانی و همکاران ( )1981از نسبت داراییهای نقدی بهکل داراییها استفاده میشود که داراییهای نقدی برابر
با وجه نقد نگهداری شده در پایان دوره میباشد که در ترازنامه افشا میشود .طبق پژوهش چن و همکاران )1117( 1بعد از
محاسبه نگهداشت وجه نقد چارک بندی خواهد شد و شرکتهایی که در چارک چهارم باشند جزو سطوح باال و در چارک
اول باشند جزو سطوح پایین و مابقی شرکت در سطوح متوسط قرار خواهند گرفت.
متغير تعدیلگر :مالکيت نهادی ()Iown
مطابق با تعریف بوش ( ،)1889سرمایه گذاران نهادی ،سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها ،شرکت های بیمه ،شرکتهای
سرمایه گذاری هستند که حجم بزرگی از عملیات آنها به معامله سهامشان بر میگردد .عالوه بر این مطابق با تعریف بند
 17ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران ،از سرمایه گذاران نهادی ،هر شخص حقیقی یا حقوقی که
بیش از  5درصد و یا بیش از  5میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار را خریداری کند نیز جزو این گروه
از سرمایه گذاران محسوب میشوند .با بررسی یادداشتهای همراه صورتهای مالی ،درصد مالکیت این سرمایه گذاران از
سهام شرکت مشخص میگردد (علی نژاد و بحرینی1981 ،؛ کامیابی و پرهیزگار.)1985 ،
مطابق مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس مصوب  1996/16/15سرمایهگذاران نهادی عبارتنداز:
 -1بانکها و بیمه ها،
 -1هلدینگها ،شرکتهای سرمایه گذاری ،صندوق بازنشستگی ،شرکت تأمین سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری
ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار،
 -9هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از پنج درصد یا بیش از پنج میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در
دست انتشار ناشر را خریداری کند،
 -4سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی،
 -5شرکتهای دولتی،
 -6اعضای هیئت مدیره و مدیران ناشر یا اشخاصی که کارکرد مشابه دارند.
در این پژوهش از مجموع درصد سهام شرکتها و اشخاصی که درصد سهام آنها بیش از پنج درصد بوده به عنوان
مالکیت نهادی استفاده شده است.
متغيرهای کنترلی:
اندازه شرکت ( : )SIZEاز طریق لگاریتم طبیعی کل دارایی ها اندازه گیری خواهد شد.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها ( : )M/Bبه صورت زیر اندازهگیری خواهد شد:
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

ارزش دفتری بدهی ها

ارزش دفتری دارایی ها

اهرم مالی ( : )LEVاز طریق نسبت کل بدهیها به کل داراییها اندازه گیری خواهد شد.
Chen et al
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سن شرکت ( :)Ageسن شرکت که از طریق لگاریتم طبیعی از زمان تاًسیس شرکت تا سال موردنظر اندازهگیری
خواهد شد.
یافتههای توصيفی
بهمنظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه و تحلیل دقیق آنها ،آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم
است .جدول ( ،)1آمار توصیفی دادههای مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان میدهد .آمار توصیفی مربوط
به  111شرکت نمونه طی دوره زمانی  6ساله ( 1981تا  )1986میباشد.
جدول  :2آمار توصيفی متغيرهای کمی پژوهش
نماد
Iown
SIZE
MB
LEV
Age

نام متغير
مالکیت نهادی
اندازه شرکت
ارزش بازار به ارزش دفتری
اهرم مالی
سن شرکت

تعداد
671
671
671
671
671

ميانگين
14744
144991
14195
14579
94447

ميانه
14781
144149
14417
14598
94599

بيشترین
14884
184974
94915
14196
44117

کمترین
14111
114166
14165
14118
14189

انحراف معيار
14175
14541
14718
14178
14516

اصلیترین شاخص مرکزی ،میانگین است که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان
دادن مرکزیت دادههاست .برای مثال مقدار میانگین برای متغیر مالکیت نهادی برابر با ( )14744میباشد که نشان میدهد
بیشتر دادهها حول این نقطه تمرکز یافتهاند .بهطورکلی پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از
یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است .از مهمترین پارامترهای پراکندگی ،انحراف معیار است .مقدار این
پارامتر برای ارزش بازار به ارزش دفتری برابر با  14718و برای مالکیت نهادی برابر است با  14175میباشد که نشان
می دهد این دو متغیر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند .کمینه و بیشینه نیز کمترین و بیشترین را
در هر متغیر نشان میدهد .بهعنوانمثال بزرگترین مقدار اهرم مالی برابر با  14196است.
جدول  :1توزیع فراوانی متغير تجدید ارائه صورتهای مالی
فراوانی
141
491
671

شرح
1
1
جمع کل

درصد فراوانی
95496
64414
111

همانطور که در جدول  1قابل مشاهده است ،جمع کل شرکت -سالهای مورد بررسی برابر با  671میباشد که از بین
آنها تعداد  491شرکت -سال یعنی  64414درصد صورتهای مالی شرکتها تجدید ارائه شده اند و  141شرکت -سال
معادل  95496درصد صورتهای مالی شرکتها تجدید ارائه نشده اند.
جدول  :3توزیع فراوانی متغير سطح پایين نگهداشت وجه نقد
شرح
تعداد شرکتهایی که سطح پایین نگهداشت وجه نقد پایینی دارند.
تعداد شرکتهایی که سطح پایین نگهداشت وجه نقد متوسطی دارند.
تعداد شرکتهایی که سطح پایین نگهداشت وجه نقد باالیی دارند.
جمع کل

114

فراوانی
169
996
169
671

درصد فراوانی
15
51
15
111
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همانطور که در جدول  9قابل مشاهده است ،جمع کل شرکت -سالهای مورد بررسی برابر با  671میباشد که از بین
آنها تعداد  169شرکت -سال یعنی  15درصد نگهداشت وجه نقد شرکتها در سطح پایین قرار داشته و  996شرکت-
سال معادل  51درصد نگهداشتوجه نقد شرکتها در سطح متوسط و  169شرکت -سال معادل  15درصد نگهداشتوجه
نقد شرکتها در سطح باال قرار دارند.
نتيجه آزمون فرضيه اول

فرضیه اول بیان میدارد :بین تجدید ارائه صورتهای مالی و سطح پایین نگهداشت وجه نقد ارتباط وجود دارد.
جدول  :4نتيجه آزمون فرضيه اول
متغير وابسته :سطح پایين نگهداشت وجه نقد
متغير
تجدید ارائه صورتهای مالی
اندازه شرکت
ارزش بازار به ارزش دفتری
اهرم مالی
سن شرکت
عرض از مبدأ

نماد
AR
SIZE
MB
LEV
Age

ضرایب خطای استاندارد
14165
-14957
14169
-14195
14179
-14941
14517
14961
14188
14198
14171
14914
سایر آمارههای اطالعاتی

آماره z

-54479
-94499
-44966
14664
1445
14917

آماره LR

914856

سطح معنی داری )LR (Prob.

141111

ضریب مک فادن

 44درصد

سطح معناداری
141111
141116
141111
14186
146516
141676

نتایج جدول  ،4نشان می دهد که متغیر تجدید ارائه صورتهای مالی با ضریب ( )-14957و سطح معنی داری ()141111
رابطه معکوس و معناداری با سطح پایین نگهداشت وجه نقد دارد و فرضیه اول در سطح اطمینان  85درصد مورد پذیرش
قرار میگیرد .متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و ارزش بازار به ارزش دفتری دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از
 5درصد میباشند ازاینرو رابطه معکوس و معناداری با متغیر وابسته دارند .ضریب مک فادن برابر با  44درصد میباشد که
نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهاند  44درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند.
آماره  LRبرابر با  914856و سطح معناداری آن کمتر از  5درصد میباشد ازاینرو میتوان گفت که مدل برازش شده از
اعتبار کافی برخوردار است.
نتيجه آزمون فرضيه دوم

فرضیه دوم بیان میدارد :بین تجدید ارائه صورتهای مالی و سطح متوسط نگهداشت وجه نقد ارتباط وجود دارد.
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جدول  :5نتيجه آزمون فرضيه دوم
متغير وابسته :سطح متوسط نگهداشت وجه نقد
متغير
تجدید ارائه صورتهای مالی
اندازه شرکت
ارزش بازار به ارزش دفتری
اهرم مالی
سن شرکت
عرض از مبدأ

نماد
AR
SIZE
MB
LEV
Age

ضرایب خطای استاندارد
14161
-14918
14154
-14156
14149
-14115
14196
14156
14165
-14116
14149
14191
سایر آمارههای اطالعاتی

آماره z

-14119
-44715
-44111
74119
-14199
14169

آماره LR

664196

سطح معنی داری )LR (Prob.

141111

ضریب مک فادن

 98درصد

سطح معناداری
141415
141111
141111
141111
148686
147991

نتایج جدول  ،5نشان می دهد که متغیر تجدید ارائه صورتهای مالی با ضریب ( )-14918و سطح معنی داری ()141415
رابطه معکوس و معناداری با سطح متوسط نگهداشت وجه نقد دارد و فرضیه دوم در سطح اطمینان  85درصد مورد
پذیرش قرار میگیرد .متغیر کنترلی اهرم مالی دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از  5درصد میباشد ازاینرو
رابطه مستقیم و معناداری با متغیر وابسته دارد ولی متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و ارزش بازار به ارزش دفتری دارای
ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از  5درصد میباشند ازاینرو رابطه معکوس و معناداری با متغیر وابسته دارند .ضریب
مک فادن برابر با  98درصد میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهاند  98درصد از
تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .آماره  LRبرابر با  664196و سطح معناداری آن کمتر از  5درصد میباشد ازاینرو
میتوان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.
نتيجه آزمون فرضيه سوم

فرضیه سوم بیان میدارد :بین تجدید ارائه صورتهای مالی و سطح باالی نگهداشت وجه نقد ارتباط وجود دارد.
جدول  :6نتيجه آزمون فرضيه سوم
متغير وابسته :سطح باالی نگهداشت وجه نقد
متغير
تجدید ارائه صورتهای مالی
اندازه شرکت
ارزش بازار به ارزش دفتری
اهرم مالی
سن شرکت
عرض از مبدأ

نماد
AR
SIZE
MB
LEV
Age

ضرایب خطای استاندارد
14118
1497
14161
1419
14159
14176
14514
-14971
14181
-14168
14199
-44657
سایر آمارههای اطالعاتی

آماره z

4416
94691
94185
-14715
-14964
-94776

آماره LR

964494

سطح معنی داری )LR (Prob.

141111

ضریب مک فادن

 45درصد
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نتایج جدول  ،6نشان می دهد که متغیر تجدید ارائه صورتهای مالی با ضریب ( )1497و سطح معنی داری ( )14111رابطه
مستقیم و معناداری با سطح باالی نگهداشت وجه نقد دارد و فرضیه سوم در سطح اطمینان  85درصد مورد پذیرش قرار
میگیرد .متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و ارزش بازار به ارزش دفتری دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از 5
درصد میباشند ازاینرو رابطه مستقیم و معناداری با متغیر وابسته دارند .ضریب مک فادن برابر با  45درصد میباشد که
نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهاند  45درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند.
آماره  LRبرابر با  964494و سطح معناداری آن کمتر از  5درصد میباشد ازاینرو میتوان گفت که مدل برازش شده از
اعتبار کافی برخوردار است.
نتيجه آزمون فرضيه چهارم

فرضیه چهارم بیان میدارد :مالکیت نهادی بر رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و سطح پایین نگهداشت وجه نقد
تأثیر دارد.
جدول  :7نتيجه آزمون فرضيه چهارم

متغير وابسته :سطح پایين نگهداشت وجه نقد
متغير
تجدید ارائه صورتهای مالی
مالکیت نهادی
مالکیت نهادی * تجدید ارائه
صورتهای مالی
اندازه شرکت
ارزش بازار به ارزش دفتری
اهرم مالی
سن شرکت
عرض از مبدأ

نماد
Iown

ضرایب
-14947
-14179

خطای استاندارد
14154
14769

-64988
-14617

Iown
* AR

14448

14841

14991

14415

SIZE

14168
-14141
14179
-14948
14165
14519
14119
14119
14986
94158
سایر آمارههای اطالعاتی

-94519
-44419
94114
14595
14665

141115
141111
141111
145815
141859

AR

MB
LEV
Age

آماره z

سطح معناداری
141111
145497

آماره LR

944171

سطح معنی داری )LR (Prob.

141111

ضریب مک فادن

 55درصد

نتایج جدول  ،7نشان می دهد که متغیر مالکیت نهادی * تجدید ارائه صورتهای مالی با ضریب ( )14448و سطح معنی
داری ( )14415تاثیر معناداری بر سطح پایین نگهداشت وجه نقد ندارد و فرضیه چهارم در سطح اطمینان  85درصد رد می-
شود .متغیر کنترلی اهرم مالی دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از  5درصد میباشد ازاینرو رابطه مستقیم و
معناداری با متغیر وابسته دارد ولی متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و ارزش بازار به ارزش دفتری دارای ضریب منفی و
سطح معناداری کمتر از  5درصد میباشند ازاینرو رابطه معکوس و معناداری با متغیر وابسته دارند .ضریب مک فادن برابر
با  55درصد میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهاند  55درصد از تغییرات متغیر
وابسته را توضیح دهند .آماره  LRبرابر با  944171و سطح معناداری آن کمتر از  5درصد میباشد ازاینرو میتوان گفت
که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.
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نتيجه آزمون فرضيه پنجم

فرضیه پنجم بیان میدارد :مالکیت نهادی بر رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و سطح متوسط نگهداشت وجه نقد
تأثیر دارد.
جدول  :8نتيجه آزمون فرضيه پنجم

متغير وابسته :سطح متوسط نگهداشت وجه نقد
متغير
تجدید ارائه صورتهای مالی
مالکیت نهادی
مالکیت نهادی * تجدید ارائه
صورتهای مالی
اندازه شرکت
ارزش بازار به ارزش دفتری
اهرم مالی
سن شرکت
عرض از مبدأ

نماد
Iown

ضرایب
-14959
14991

خطای استاندارد
14169
14519

-14161
14591

Iown
* AR

-94114

14541

-1416

141175

SIZE

14157
-14156
14148
-14995
14196
14151
14169
-14158
146
-14941
سایر آمارههای اطالعاتی

-44691
-64914
44171
-14954
-14119

141111
141111
141111
147191
149918

AR

MB
LEV
Age

آماره z

سطح معناداری
141916
145611

آماره LR

554119

سطح معنی داری )LR (Prob.

141111

ضریب مک فادن

 44درصد

نتایج جدول  ،9نشان می دهد که متغیر مالکیت نهادی * تجدید ارائه صورتهای مالی با ضریب ( )-94114و سطح معنی
داری ( )141175تاثیر معناداری بر سطح متوسط نگهداشت وجه نقد ندارد و فرضیه پنجم در سطح اطمینان  85درصد رد
میشود .متغیر کنترلی اهرم مالی دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از  5درصد میباشد ازاینرو رابطه مستقیم و
معناداری با متغیر وابسته دارد ولی متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و ارزش بازار به ارزش دفتری دارای ضریب منفی و
سطح معناداری کمتر از  5درصد میباشند ازاینرو رابطه معکوس و معناداری با متغیر وابسته دارند .ضریب مک فادن برابر
با  44درصد میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهاند  44درصد از تغییرات متغیر
وابسته را توضیح دهند .آماره  LRبرابر با  554119و سطح معناداری آن کمتر از  5درصد میباشد ازاینرو میتوان گفت
که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.
نتيجه آزمون فرضيه ششم

فرضیه ششم بیان میدارد :مالکیت نهادی بر رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و سطح باالی نگهداشت وجه نقد
تأثیر دارد.
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جدول  :1نتيجه آزمون فرضيه ششم

متغير وابسته :سطح باالی نگهداشت وجه نقد
متغير
تجدید ارائه صورتهای مالی
مالکیت نهادی
مالکیت نهادی * تجدید ارائه
صورتهای مالی
اندازه شرکت
ارزش بازار به ارزش دفتری
اهرم مالی
سن شرکت
عرض از مبدأ

نماد
Iown

ضرایب
14811
-14919

خطای استاندارد
1411
14999

44194
-14167

Iown
* AR

-14156

14141

-64114

141111

SIZE

14161
14116
14159
14164
14447
-14919
14185
-14111
14848
-44557
سایر آمارههای اطالعاتی

94586
94154
-14155
-14157
-14999

141119
141119
141478
148545
141184

AR

MB
LEV
Age

آماره z

سطح معناداری
141111
149666

آماره LR

414191

سطح معنی داری )LR (Prob.

141111

ضریب مک فادن

 58درصد

نتایج جدول  ،8نشان می دهد که متغیر مالکیت نهادی * تجدید ارائه صورتهای مالی با ضریب ( )-14156و سطح معنی
داری ( )141111تاثیر معکوس و معناداری بر سطح باالی نگهداشت وجه نقد دارد و فرضیه اول در سطح اطمینان 85
درصد مورد پذیرش قرار میگیرد .متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و ارزش بازار به ارزش دفتری دارای ضریب مثبت و
سطح معناداری کمتر از  5درصد میباشند ازاینرو رابطه مستقیم و معناداری با متغیر وابسته دارند .ضریب مک فادن برابر
با  58درصد میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهاند  58درصد از تغییرات متغیر
وابسته را توضیح دهند .آماره  LRبرابر با  414191و سطح معناداری آن کمتر از  5درصد میباشد ازاینرو میتوان گفت
که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.
تشخيص درصد صحت پيشبينی مدل

یکی دیگر از معیارهای نیکویی برازش که صرفاً برای مدلهای الجیت و پرابیت کاربرد دارد ،درصد صحت پیشبینی
است.
جدول  :21درصدهای صحت پيشبينی مدل
پيشبينی کل
 7447درصد
 55465درصد
 75415درصد
 7447درصد
 59441درصد
 7546درصد

نام مدل
فرضیه (مدل) اول
فرضیه (مدل) دوم
فرضیه (مدل) سوم
فرضیه (مدل) چهارم
فرضیه (مدل) پنجم
فرضیه (مدل) ششم
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با توجه به نتایج جدول  ،11مشاهده میشود که درصد صحت پیشبینی مدل در مدلهای پژوهش بیش از  51درصد
میباشد.
برازش مطلوب مدل رگرسيونی

در آزمون هاسمر-لمشو و آندروز اگر سطح معناداری آزمون بیشتر از  5درصد باشد بیانگر برازش مطلوب مدل رگرسیونی
است در غیر این صورت مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار نخواهد بود.
جدول  :22نتایج آزمون هاسمر لمشو و آندروز برای مدل رگرسيونی پژوهش
نام آزمون
فرضيه
فرضیه (مدل) اول
فرضیه (مدل) دوم
فرضیه (مدل) سوم
فرضیه (مدل) چهارم
فرضیه (مدل) پنجم
فرضیه (مدل) ششم

هاسمر لمشو
مقدار آماره آزمون
441676
447616
44911
941697
547155
1945111

آندروز

سطح معناداری آزمون
149417
147916
147841
148199
146911
141651

مقدار آماره آزمون
549989
54761
54784
449615
748941
1941111

سطح معناداری آزمون
149674
149948
14941
148186
146959
141546

با توجه به نتایج جدول  ،11مشاهده میشود سطح معناداری آزمون هاسمر – لمشو و آندروز برای مدلهای پژوهش بیش
از  5درصد میباشند و بیانگر برازش مطلوب مدل رگرسیونی میباشد.
بحث ،نتيجهگيری و پيشنهادها

در این پژوهش بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و سطوح مختلف نگهداشت وجه
نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد .جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران بود که تعداد  111شرکت به عنوان نمونه پژوهش در بازه زمانی  6ساله بین سالهای  1981تا
 1986مورد تحقیق قرار گرفتند 6 .فرضیه در این پژوهش مطرح گردید که پس از بررسی و آزمونهای مربوط به فرضیه
اول مشخص گردید که که متغیر تجدید ارائه صورتهای مالی دارای سطح معناداری کمتر از پنج درصد و ضریب منفی
بوده بنابراین می توان گفت بین تجدید ارائه صورتهای مالی و سطح پایین نگهداشت وجه نقد ارتباط معکوس و معنادار
وجود دارد .بدین معنی که اگر در واحد اقتصادی صورتهای مالی تجدید ارائه شود منجر به کاهش نگهداشت وجه نقد
میگردد .نتایج پژوهش مخالف با پژوهش نصیری و یغمایی ( )1989است .طبق مدل دوم مشاهده گردید که متغیر تجدید
ارائه صورتهای مالی دارای سطح معناداری کمتر از پنج درصد و ضریب منفی بوده بنابراین میتوان گفت بین تجدید ارائه
صورتهای مالی و سطح متوسط نگهداشت وجه نقد ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد .بدین معنی که اگر در واحد
اقتصادی صورتهای مالی تجدید ارائه شود منجر به کاهش نگهداشت وجه نقد میگردد .نتایج پژوهش مخالف با پژوهش
نصیری و یغمایی ( )1989است .طبق نتایج فرضیه سوم مشاهده گردید که متغیر تجدید ارائه صورتهای مالی دارای
سطح معناداری کمتر از پنج درصد و ضریب مثبت بوده بنابراین میتوان گفت بین تجدید ارائه صورتهای مالی و سطح
باالی نگهداشت وجه نقد ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد .بدین معنی که اگر در واحد اقتصادی صورتهای مالی
تجدید ارائه شود سطح باالی نگهداشت وجه نقد افزایش مییابد .نتایج پژوهش مطابق با پژوهش نصیری و یغمایی
( )1989است .با توجه به نتایج تخمن نهایی مدل چهارم مشاهده گردید که متغیر حاصلضرب مالکیت نهادی و تجدید
ارائه صورتهای مالی دارای سطح معناداری بیشتر از پنج درصد بوده بنابراین میتوان گفت که مالکیت نهادی بر رابطه
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بین تجدید ارائه صورت های مالی و سطح پایین نگهداشت وجه نقد تأثیر ندارد .یعنی با افزایش مالکیت نهادی در شرکت،
بین تجدید ارائه صورت های مالی و سطح پایین نگهداشت وجه نقد ارتباط معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد .بدین
معنی که تعامل مالکیت نهادی و تجدید ارائه صورتهای مالی و افزایش یا کاهش آنها تاثیر معناداری بر سطوح پایین
نگهداشت وجه نقد ندارد .با توجه به نتایج تخمن نهایی مدل پنجم مشاهده گردید متغیر حاصلضرب مالکیت نهادی و
تجدید ارائه صورتهای مالی دارای سطح معناداری بیشتر از پنج درصد بوده بنابراین میتوان گفت که مالکیت نهادی بر
رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و سطح متوسط نگهداشت وجه نقد تأثیر ندارد یعنی با افزایش مالکیت نهادی در
شرکت ،بین تجدید ارائه صورت های مالی و سطح متوسط نگهداشت وجه نقد ارتباط معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد.
بدین معنی که تعامل مالکیت نهادی و تجدید ارائه صورتهای مالی و افزایش یا کاهش آنها تاًثیر معناداری بر سطوح
متوسط نگهداشت وجه نقد ندارد .در نهایت ،با توجه به نتایج تخمن نهایی مدل ششم مشاهده گردید متغیر حاصلضرب
مالکیت نهادی و تجدید ارائه صورتهای مالی دارای سطح معناداری کمتر از پنج درصد و ضریب مثبت بوده بنابراین می-
توان گفت که مالکیت نهادی بر رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و سطح باالی نگهداشت وجه نقد تأثیر مستقیم و
معنادار دارد .یعنی با افزایش مالکیت نهادی در شرکت ،بین تجدید ارائه صورتهای مالی و سطح باالی نگهداشت وجه
نقد ارتباط معناداری به لحاظ آماری وجود دارد .بدین معنی که تعامل مالکیت نهادی و تجدید ارائه صورتهای مالی و
افزایش آنها منجر به افزایش سطوح باالی نگهداشت وجه نقد میشود .بنابراین ،به پژوهشگران پیشنهاد میشود بررسی
تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت انجام دهند و تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه
بین تجدید ارائه صورتهای مالی و سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران به تفکیک صنایع مختلف انجام گیرد و نتایج مقایسه گردد.
با توجه به نتایج پژوهش و رابطه تجدید ارائه صورتهای مالی با سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد ،به تحلیلگران توصیه
میشود در تحلیلهای خود به سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد توجه ویژه نمایند چون شناخت این خصوصیات عاملی
مهم در ارزش شرکت می باشد .به سرمایه گذاران پبیشنهاد می شود در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که درصد
مالکیت نهادی آنها باالست چون در این شرکتها امکان رخداد تقلب کم شده و در نتیجه تجدید ارائه صورتهای مالی نیز
کمتر می شود و همچنین مدیران نخواهند توانست در جهت منافع شخصی خود نگهداشت وجه نقد مازاد داشته باشند.
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