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Conclusions

Conventional conservative accounting standards hinder firms
from capitalizing some of their investments in valuable
resources; rather, these investments are immediately
expensed. The consequence of these behaviors is that earn-
ings become more akin to cash flows; thus, when substantial
investments are undertaken, earnings decrease, even when
such investments actually increase future performance. We
show that firms undertaking more investments that are
immediately expensed have more unsustainable earnings
and lower value relevance. However, the effects of these

unsustainable earnings components on value relevance are
easily removed in our models. When we eliminate these
effects, there is no difference in value relevance between
traditional and non-traditional industries.

نتیجه گیری

   از رسمایه گذاری رشکت ها حسابداری سنتی  استاندارد های محافظه کارانه

 در منابع ارزشمند جلوگیری می کنند به عالوه، این رسمایه ها فورا رصف می

 درامدها شبیه به گردش های مالی شوند. نتیجه این رفتارها این است که از

 این رو وقتی رسمایه های قابل توجهی اختیا رمی شوند، درامد خواهند شد

 حتی چنین رسمایه هایی منجر به افزایش درامد های آینده کاهش یافته و

 رسمایه گذاری قابل توجه  رشکت های با  خواهند شد. ما نشان دادیم که

 ارزش نسبی پایین تر هستند. با این و اهمیت دارای درامد های ناپایدار بیشرت

 حال ،تاثیر این اجزای درامد های ناپایدار در این مدل ها حذف می شوند. با

 غیر بین صنایع سنتی و در اهمیت ارزش حذف این اثرات، هیچ گونه اختالفی

.سنتی وجود نخواهد داشت


