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 چکیده

در بورس  شرکتها را گیری وام تیافشا و نوع گزارش حسابرس بر ظرف نیرابطه ب یهدف از پژوهش حاضر بررس

 کيو روش، توصیفی و از نظر هدف،  تیپژوهش از نظر ماه بود. اين 0931تا  0931 های سال نیاوراق بهادار تهران ب

اطالعات، از طريق  یآور جمعبا استفاده از  رهایمتغ وددر پژوهش حاضر، وضعیت موج که يیازآنجاپژوهش کاربردی بوده و 

از  یکيعموماً  .شود میگنجانده  یعلّ -قرار گرفته است، در رديف مطالعات توصیفی یو بررس لیاطالعات گذشته مورد تحل

و  یمال های صورت ی، بررسکنند میتوان پرداخت اصل و بهره وام به آن توجه  یابيکه اعتباردهندگان جهت ارز يیراهکارها

برخوردار  یخاص تیرقم سود از اهم ويژه بهو  انيصورت سود و ز انیم نياست که در ا ها شرکت یمال یگزارشگر تیفیک

رقم با استفاده از  نيآنچه موجب دغدغه خاطر اعتباردهندگان در استفاده از سود حسابداری شده است، محاسبه ااما ؛ است

و بدون توجه به زمان مبادله وجه نقد، سود  ها هزينهبا تحقق درآمدها و وقوع  کرد،يرو نيتعهدی است. بر اساس ا کرديرو

با  تيريامر دستکاری سود توسط مد نيکه ا گردد میو برآوردها استفاده  ها بینی پیش. لذا در محاسبه سود از شود می يیشناسا

 ینقدی آت یها انيجر ینیب شیپسود در  يیتوانا یعني، شده گزارشسود  تیفیساخته و ک ريپذ امکانرا  یاستفاده از اقالم تعهد

 سکياعتباردهندگان ر د،ينما بینی پیش تر دقیق ای گونه بهرا  ندهينقدی آ های جريان. اگر سود، دهد میقرار  ديرا مورد ترد

و احتمال متضرر شدن  دهبرآور نمو تر دقیق ای گونه بهرا  نيقدرت پرداخت د سکير توانند می رايکمتری خواهند داشت؛ ز

 تیفیباک یاقالم تعهد ويژه به تر تیفیباکاعتباردهندگان، اطالعات  نيبنابرا؛ خود را در اثر اعطای نادرست اعتبار، کاهش دهند

 گیری وام تیمناسب بر ظرف یرسان اطالعو  یافشا نشان داد که جينتا .کنند میتقاضا  رندگانیگ واماعتبار  یابيرا برای ارز

 های شرکت گیری وام تیبر ظرف مناسب و نوع گزارش حسابرس یرسان اطالعو  یو افشا دارد یمعنادار تأثیر ها شرکت

 دارد. یمعنادار تأثیردر بورس اوراق بهادار تهران  شده پذيرفته

 گیری وام تی، ظرفیافشا، گزارش حسابرس: یدیکل واژگان

  



 

 

Abstract: 

The purpose of this study was to investigate the relationship between disclosure and 

type of auditor's report on corporate lending capacity in Tehran Stock Exchange between 

2011 and 2015. This research is descriptive in nature and method and in terms of purpose it is 

an applied research and since in the present study, the status of variables is analyzed by past 

information using data collection. A series of descriptive-causal studies are included. 

Generally one of the approaches that creditors consider to assess the principal and interest 

rate of a loan is to examine the financial statements and the quality of the financial reporting 

of companies, especially the profit and loss statement, and especially the profit figure. But 

what has caused the creditors' concerns in using accounting profit is to calculate this figure 

using the accrual approach. According to this approach, profits are recognized by realizing 

revenues and expenses and regardless of when the cash is exchanged. Therefore, earnings 

forecasts are used to estimate earnings manipulation by management using accruals and to 

doubt the reported earnings quality, ie, the ability to predict future cash flows. Give. If profits 

predict future cash flows more accurately, creditors will be less risk-averse because they can 

more accurately manage the risk of paying for religion and risk losing their credit due to 

improper credit, Reduce. Therefore, creditors require higher quality information, especially 

quality accruals, to assess borrowers' creditworthiness. The results showed that disclosure and 

proper disclosure had a significant impact on corporate lending capacity and disclosure and 

appropriate disclosure and type the auditor's report has a significant effect on the borrowing 

capacity of the listed companies in Tehran Stock Exchange. 
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