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Abstract 
Objective: IFRS have been widely accepted and implemented worldwide since 2005. In Iran, the use of 

international financial reporting standards is allowed for the fiscal year starting from 3/21/2013 and is 

mandatory for a group of companies from 3/20/2016. However, the number of companies that have 

complied with this requirement is very small. One reason for this is the significant impact of the 

implementation of these standards on the items of the statement of financial position, but no scientific 

evidence has been provided for this issue. The purpose of this study is to investigate the effect of 

international financial reporting standards implementation on the statement of financial position of 

Iranian manufacturing companies. 
 

Method: This study used a descriptive-causal and Ex-Post Facto design. Statistical population includes 

manufacturing companies that have prepared financial statements according to IFRS. According to study, 

only one steel company has published its financial statements in compliance with the requirements of the 

Stock Exchange and Securities Organization in codal, by contacting the auditing companies providing 

IFRS services, it was found that these companies have prepared financial statements based on IFRS for 

5 other companies, but these publishers have not published these financial statements publicly, and 

therefore by signing a confidentiality agreement with auditing companies, this information in researchers 

were allowed to use it without mentioning the name of  the company in the research. Therefore, the 

sample includes 6 companies, all of which are in the steel industry and have more than 50% market share 

in this industry. Due to the non-normality of the data, the non-parametric Wilcoxon Signed-Ranks test 

was used to test the hypotheses. 
 

Results: Findings show that after IFRS implementation, the average total non-current assets increased 

from 61,805,379 to 120,820,274(95%) and the total assets from 109,552,190 to 167,042,984 (52%). Also, 

the average price of property, plant and equipment from 50,522,345 to 105,977,233 about 100 percent, 

investment in property increased from 20,982 to 316,588 and Investments in associates increased from 

323,222 to 2,059,848. The average accounts receivable and inventory have decreased after the 

implementation of IFRS. After the implementation of IFRS, the average reserves increased from 

2,011,449 to 2,559,091, equivalent to 27%, and the retained earnings increased from -976,309 to 
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Abstract 
 

43,663,393, and the average, maximum and minimum Issued capital did not change. Also, the average 

equity attributable to equity holders of the parent grew by about 100 percent and the average non-

controlling interest growth grew by about 30 percent, The average total non-current liabilities increased 

from 12.453.065 to 240.03.327 (92%) and the average total liabilities increased from 65.552.333 to 

77.272.299 (18%) and the average deferred tax liabilities for each company 11.764. .062 was identified. 

Also, the average liabilities for retirement benefits and dividends payable did not change much, and an 

average of 711,057 reserves were identified for each company. Findings show that the implementation of  

IFRS has a significant impact on property, plant and equipment, inventory, total current assets, total non-

current assets, retained earnings, interest-bearing loans and borrowings, payables,  provisions, deferred 

tax liabilities, total non-current liabilities and  total liabilities and causes a considerable increase in 

property, plant and equipment, other intangible assets, total non-current assets, total assets, retained 

earnings, equity attributable to equity holders of the parent, total equity, deferred tax liabilities,  total non-

current liabilities, payable facilities, current liabilities, Total liabilities  and provisions  and considerable 

decrease in inventory, accounts receivable, total current assets and payables. The current ratio and the 

ratio of long-term debt to equity are significantly different from the five ratios examined in the financial 

statements of steel companies according to IFRS to Iran accounting standards, and the amount of four 

ratios (current ratio, debt-to- equity ratio, debt-to-assets ratio, ratio Market value to book value) have 

decreased according to IFRS to Iran accounting standards and only the ratio of long-term debt to equity 

according to IFRS to Iran accounting standards has increased. 
 

Conclusion: Implementing IFRS has led to significant changes in statement of financial position and 

financial ratios and has reduced the gap between the book value and the market value of the company. 

The present study, according to the approvals of the Auditing Organization in 2011 and the Stock 

Exchange and Securities Organization in 2013 and 2016, can be a guide for legislators, Standardizers, 

managers, accountants and auditors to transition to IFRS. The practical results of this research are that 

the Stock Exchange and Securities Organization as the main sponsor of micro-investors, the Auditing 

Organization as the reference for standardization and investors can gain insight into the effect of using 

IFRS and considering the significant differences, Emphasize and insist on the implementation of 

approvals for the publication of consolidated financial statements based on IFRS. Capital market 

publishers can also reduce their worries and resistance by recognizing the effects of change, and by 

allocating sufficient financial and human resources to implement the stock exchange organization's 

decree. 
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 الی در ایرانم وضعیت گزارشگری مالی بر صورت المللیبیناستانداردهای  سازیپیاده تأثیر

 

 سیدسجاد موسوی مطهر

  و * علی رحمانی

 هوشنگ امیری

 چکیده

 حال در و گرفت قرار پذیرش مورد دنیا در ایگسترده طور به 5002 سال از ابگم() مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای: هدف
 است. ی تولیدیهاشرکتبر صورت وضعیت مالی  ابگم سازیپیاده تأثیرهدف این پژوهش بررسی  .است اجرا

 

ی مالی را طبق هاصورتکه  استی تولیدی هاشرکتاست. جامعه آماری شامل  یدادیعلّی و پس رو -یفین پژوهش توصی: اروش
این صنعت  درصد سهم بازار 20شرکت تولیدی است که در صنعت فوالد هستند و بیش از  6اند. نمونه آماری شامل ابگم تهیه کرده

 استفاده شده است. ویلکاکسون داربندی عالمتاز آزمون ناپارامتریک رتبه هاداده تحلیل دارند. برای را در اختیار
 

رجاری، ی جاری وغیهاداراییکاال، جمع  ، موجودیدارایی ثابتارزش  معناداری بر تأثیرابگم  سازیپیادهدهد ها نشان می: یافتههایافته
دارد.  هابدهیی غیر جاری وجمع هابدهیی پرداختنی، ذخایر، مالیات انتقالی، جمع هاحسابتسهیالت پرداختنی،  سود انباشته،

همچنین باعث تغییرات معنادار در نسبت جاری و نسبت بدهی بلندمدت به حقوق مالکان شده و شکاف ارزش دفتری و ارزش بازار 
 شرکت کمتر شده است.

 

ا مالی شده است. پژوهش حاضر ب یهانسبتدر اقالم صورت وضعیت مالی و ابگم باعث تغییرات معنادار  سازیپیاده :گیریجهنتی
بینشی برای استانداردگذاران، مدیران، حسابداران و حسابرسان جهت  تواندمی ۲۹۳2و  ۲۹۳5توجه به مصوبات سازمان بورس در سال 

 گذار به ابگم ایجاد نماید.
 عیتصورت وض ،ایران ، استانداردهای حسابداریمالی شگریرگزا المللیبین تغییر رژیم حسابداری، استانداردهای: کلیدی هایواژه

 .مالی

 .پژوهشی نوع مقاله:
 المللیبین یاستانداردها سازیپیاده تأثیر(. ۲00۲) هوشنگ، امیریو علی ، رحمانی؛ سیدسجاد ،موسوی مطهر استناد:

.5۲-00(، ۹)۲۹ مجله دانش حسابداری،. یراندر ا یمال یتبر صورت وضع یمال یگزارشگر
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 مقدمه

 یکی ابگم() 2مالی گزارشگری المللیبین استانداردهایملی کشورهای مختلف با  حسابداری هایسیستم سازیهماهنگ

 برخوردار باالیی اهمیت از حسابداری تحقیقات برای که هاستسال و است المللیبین حسابداری فرآیندهای تریناصلی از

 ایبر را آنها و دهدمی افزایش کشورها بین در را مالی یهاصورت پذیریمقایسه سازی، هماهنگ فرآیند این. استبوده

 گزارشگری کیفیت افزایش منجر بهابگم  (. پذیرش1312، 1پیچوکاکند )می مفیدتر کنندگاناستفاده سایر و گذارانسرمایه

 (،1322و همکاران،  5کیاطالعاتی ) شفافیت بهبود مالی، یهاصورت پذیریمقایسه (،1322، 4و عبدالسالم 3وفا صالحمالی )

 در و شود( می1322، 7کوردازوو  2روسیاطالعاتی ) محتوای دارای و ترعینی و ارائه اطالعات اطالعاتی تقارنعدم کاهش

و همکاران،  8جرماکویجشود )می سود و حقوق مالکان دفتری ارزش اساس بر سهام قیمت بینیپیش بهبود باعث نهایت

1328).  

 به بسته ریگیاندازه مبنای عنوان به مالی وضعیت صورت در عناصر سایر و مالی ابزارهای در منصفانه ارزش کارگیری به

و  2لسمورااست ) کرده طی را بسیاری مراحل غیره و مختلف اقتصادی عوامل تأثیر، المللیبین وضعیت خاص، شرایط

 رئیس (1323) 21هرز .(1327 ،22مورالسنیست ) جدید حسابداری در منصفانهارزش مبنای بر گیریاندازه. (1328، 23زامورا

 مسائل یزترینبرانگ بحث و ترینطوالنی و ترینقدیمی از یکی که است استانداردهای حسابداری مالی گفته هیئت سابق

استانداردهای  هیئتمفهومی  هایچارچوب .است هابدهی و هادارایی گذاریارزش نحوه است نشده حل هنوز که حسابداری

 اطالعات و ستنده گیری تصمیم در سودمندی پارادایم بر استانداردهای حسابداری مالی مبتنی هیئتحسابداری و  المللیبین

ابگم  ویژگی ینترمهم .(1312، 23پاندیادانند )می ترمربوط گذارانسرمایه برای را منصفانه ارزش اساس بر مالی یهاصورت

 بهابگم  (. اجرای2328مرادی و همکاران، )است  آن در بازار ارزش حسابداری یا منصفانه ارزش حسابداری نفوذ میزان

 دانندمی انهمنصف ارزش مبنای بر استانداردهایی را ابگمکه  است شده نظرهای زیادی اظهار به منتج اروپا اتحادیه در خصوص

 حال در املک منصفانهارزش حسابداری سمت به اجتناب قابلرغی طور حسابداری به المللیبیناستانداردهای  هیئت اینکه و

 را مالی یهابدهی و هادارایی گیریاندازه برای منصفانه ارزش از استفادهابگم حقیقت  (. در1313، 24اویووهستند ) حرکت

-اندازه هایروش پرکاربردترین از یکی حاضر درحال منصفانه ارزش .(1327و همکاران،  25بالفورت) است کرده الزامی

 هابدهی و هادارایی انواع از بسیاری بعدی یا اولیه گیریاندازه برای و است آمریکا حسابداری استانداردهای و ابگمدر  گیری

 مانند هاییددر استاندار و ابگم چارچوب در .(1328و همکاران،  22اگستینشود )می استفاده(اجباری یا اختیاری صورت به)

بکارگیری  42و 43، 38، 32، 18، 17، 12، 1)ابح( 27حسابداری المللیبین هایاستاندارد و22 و 23، 2، 5 ،3، 1استاندارد

 (.2327 ،رحمانی و گل محمدیاست ) شده منصفانه تصریحارزش
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 5۹ /۹مجله دانش حسابداری/ دوره سیزدهم/ ش 

 

-ارزش تعریف آن اهداف که کرد منتشر را23 استاندارد، 2حسابداری المللیبیناستانداردهای  کمیته، 1322سال در

نداردهای استا هیئت بود. منصفانه ارزش افشای به الزام و منصفانه ارزش گیریاندازه برای چارچوبی تعیین منصفانه،

 ،اویوو)( ASC 820 یداًجد ،SFAS 157) بود کرده صادر 1332 سال در را مشابهی بسیار استاندارد قبالً 1حسابداری مالی

 شده اضافه احم(استانداردهای حسابداری ملی ) به 41استاندارد  عنوان به منصفانه ارزش گیریاندازه 2433 سال در و (1313

و 12/23/2321مورخ ) ایران بهادار اوراق و بورس سازمان و( 17/2/2323مورخ ) حسابرسی سازمان مصوبات موجب به است.

 از بعد و 2/2/2325تاریخ  از آنها مالی دوره فرابورسی، که و بورسی بزرگ ناشران و مالی نهادهای از برخی( 28/8/2325

ستند ه ابگم مجموعه اساس بر شده حسابرسی ساالنه مالی یهاصورت مجموعه یک ارائه و تهیه به ملزم شود،می شروع آن

. یک دلیل باشدمیاند بسیار کم یی که این الزام را رعایت کردههاشرکتبا این وجود تعداد  .(2433و همکاران،  ینیحس)

داتی به شود ولی شواهد و مستنقابل توجه اجرای این استانداردها بر اقالم صورت وضعیت مالی ذکر می تأثیراین موضوع 

 هیهت ایران، در مالی گزارشگری مبنای عنوان به ابگم مجموعه پذیرش با روش علمی برای این موضوع ارائه نشده است.

ی منصفانه به جا ارزشبر مبنای  مالی وضعیت صورت گیری بسیاری از اقالمو اندازه ابگم براساس مالی وضعیت صورت

 سابداریح گذاران، استانداردگذاران، مدیران و جامعهقانون کههستند  اهمیتی با و جدید رویکرد بهای تمام شده، موضوعات

های موجود در استانداردهای حسابداری ایران رود با توجه به تفاوتشد. انتظار می خواهند درگیر آن با ایران و حسابرسی

ارزش بعضی از اقالم  42 و 32،43، 18، 17، 12 ،13، 22در استاندارد ابحو 22و 2 ،7، 5 ،3 ،1استاندارددر  ابگم نسبت به

 و هاراییدا نامشهود، سرقفلی، یهاداراییتجهیزات،  و آالتماشین اموال، انتقالی، صورت وضعیت مالی مانند بدهی مالیات

رلی سهامداران غیر کنت حقوق امالک و در گذاریکارکنان، سرمایه مزایای پرداختنی، و دریافتنی هایاجاره مالی، یهابدهی

 تغییر کنند.و اصلی 

است که  یدیهای کلو نسبت مالی وضعیت صورت اقالم بر ابگم سازیپیاده کمی تأثیر ارزیابی پژوهش این کلی هدف 

  شود:زیر بررسی می هایبا پاسخ به پرسش

 ضعیتو صورت اقالم در معناداری اتتغییر باعث احم() استانداردهای حسابداری ملیبا  مقایسه در ابگم سازیپیاده آیا-2

 شود؟می مالی

 دارند؟ معناداری تفاوت احم و ابگم تحت مالی کلیدی هاینسبت آیا -1

 شواهد -2 :ندکیم ییافزا دانش جنبه دو از موضوع، اتیادب موجود در اطالعات یروزرسان به بر عالوه حاضر پژوهش

 ارائه، مابگ اجرای نتایج اقالم صورت وضعیت مالی تحت دو مجموعه استاندارد و مورد تغییرات در را جدیدی هایبینش ما

 .کندمی کمک داشت خواهد هاشرکتاطالعات مالی  بر ابگم به گذار که پیامدهایی بهتر درک به -1کند می

 هاینسبتو  مالی وضعیت صورت بر نآ تأثیر و ابگم سازیپیاده ینظر یمبان دربارة بحث به ابتدا شد، انیب آنچه به توجه با

 هیتجز یهاروش و هاریمتغ جامعه، نمونه، سپس. شودیم مرور نهیزم نیا در شده انجام یهاپژوهش و شده پرداخته مهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1 -IASB 2 -FASB 
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ی کاربردی هادشنهایپ ،یریگجهیت، نتینها در. شودیم ارائه هاافتهی قسمت در پژوهش جینتا. شودیم یمعرف هاداده لیوتحل

  .شد خواهد انیب پژوهش یهاتیمحدود و پژوهشی و

 پژوهش نهیپش و ینظر یمبان
 هاو بسط فرضیه ینظر یمبان

 با 1332 سال آوریل از گردید ارائه و استانداردهای بین المللی حسابداری )ابح( تدوین 1333الی 2273 هایسال طی

 ارائه هایدتاندارو اس گرفت حسابداری شکل المللیبین استانداردهای هیئت، المللیبین استانداردهای کمیته سازمان تجدید

 شد ارائه المللیبین جامعه در (ابگم) مالی گزارشگری المللیبین استانداردهایجدید  عنوان تحت هیئت توسط این شده

 دهااستاندار مجموعه این که است این رودمی کار به ابگم اجرای برای که استداللی ترین. مهم(1322و همکاران،  2جورج)

 و شناسایی و گیریاقتصادی اندازه هایی مالی را مطابق با واقعیتهاصورتکه اقالم  هاییداستاندار از استفاده دلیل به

، 1دی مور) کندمی کمک بهتر اطالعات کسب به د،نکنمی ارائه توضیحی هاییادداشت در را اطالعات از ایمجموعه

پذیر، هاطالعات با کیفیت و مقایس تأمینرسالت خود را تدوین استانداردهایی برای ایجاد شفافیت از طریق  هیئت .(1322

کمک به کارایی اقتصادی از  ،کنندگان سرمایهتأمین وپاسخگویی مدیریت از طریق کاهش خال اطالعاتی بین مدیریت 

 گذاران و تخصیص بهینه سرمایه تعریف کرده است. ها و ریسک برای سرمایهاطالعات برای شناسایی فرصت تأمینطریق 

 تواندمی ابگم طبق مالی یهاصورت هک دهندمی نشان (1333) دیگران و 3بال، جزء سهامداران از حمایت طبق تئوری

 استدالل نیز (1322) همکاران و 4لیو. ندک افشا گذاران،سرمایه از حمایت برای را باالیی یفیتکحسابداری با  اطالعات

. شودمی دارانسهام از حمایت برای سود مدیریت توجه قابل کاهش ارزشی و ارتباط افزایش باعث ابح به تغییر که کنندمی

 و ذاشتهگ احترام اقلیت حقوق به باید سرمایه بازارهای به ورود برای هاشرکتهستند  معتقد نیز (2323) فخاری و همکاران

 دهیعالمت تئوری از استفاده با (1322) 2و پرسن 5هالبرگ. کنند حفظ را جزء سهامداران منافع بیشتر، و ترجامع افشای با

 یهاصورت به معتقد که دهندمی عالمت بازار فعاالن به ابگم پذیرش طریق از هاشرکت که اندداده نشان (2273) اسپنس

 جذب نیز را خارجی گذاران سرمایه جهانی، بازار به ورود بر عالوه بتوانند طریق این از تا بوده بیشتر اطالعاتی شفافیت با مالی

 . کنند

 سهامداران و کاهدمی مالی یهاصورت در اطالعاتیتقارن عدم از مابگ پذیرش است معتقد (1332)و همکاران  7هوپ

 شتربی کنترلی سهامداران دیدگاه از اقلیت سهامداران دعاوی دادخواهی ریسک و کنند دفاع خود حقوق از توانندمی خرد

 مایل اغلب ماا نیستند، مشتاق لزوماً هاشرکت. هستند منافع دارای تضاد اغلب مدیران ومالکان، نمایندگی تئوری طبق. شودمی

 کار این نجاما برای توجهی قابل انگیزه خارجی گذاریسرمایه بالقوه افزایش. هستندابگم  پذیرش مانند اقداماتی انجام به

 بالقوه ورط به تواندمی آن مزایای حال این با. هستند روبرو آینده در مالیات افزایش خطر با هاشرکت دیگر سوی از. است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1- George 

2- de Mour 

3- Ball 

4- Liu 

5- Hallberg 

6- Persson 

7- Hope 
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 کاهش با تواندمی ابگم پذیرش معتقدند (1331) 1وایسباک و 2ریس دیگر، سوی از. باشد پذیرش و افشا هایینههز از بیشتر

 افزایش گذارانهسرمای برای را مالی شفافیت اطالعات و مقایسه قابلیت ابگم. کند کم را نمایندگی هزینه اطالعاتیتقارنعدم

 نتیجه در و سرمایه هزینه کاهش ،(1328 ،3لپون)فرامرزی  گذاریسرمایه برای گذارانسرمایه بیشتر تمایل به منجر و دهدمی

 گذاران برایسرمایه تواناییابگم  همچنین .(1313و همکاران،  4موراشود )می اقتصادی رشد و منابع کارآمدتر تخصیص

ی و ک)دهد می را افزایش مختلف کشورهای در مالیدعملکر و مالیوضعیت گیریاندازه و آگاهانه مالی گیریتصمیم

-هسرمای برای ریسک کاهش به منجر که کندمی برطرف را مختلف هایروش وجود از ناشی سردرگمی ،(1322همکاران، 

 گذارانسرمایه برای را اطالعات تهیه هزینه ،(1313مورا و همکاران، ) دشومی هاشرکت برای سرمایه هزینه کاهش و گذاران

 جهان سرتاسر رد منابع مناسب تخصیص سپس و المللیبین گذاریسرمایه برای بیشتر انگیزه ایجاد باعث و دهدمی کاهش

شود می تلقی منصفانه ارزش با حسابداری مدل یک عنوان به کلی طور به و محوراست سهامدارابگم  (1313، 5منساهشود )می

 (.1312و همکاران،  2کاینث)شود می مالی یهاصورت درک افزایش و افشا بهبود باعث که( 1313 ،وویاو)

 سرمایه هزینه کاهش یا بازار بیشتر نقدشوندگی مانند غیرمستقیم پیامدهای به منجر است ممکنابگم  پذیرش که حالی در

 (1313و همکاران،  7آجیاست ) توضیحی هاییادداشت و مالی یهاصورت اقالم تغییرابگم  سازیپیاده مستقیم اثر تنها شود،

 ی غیر جاری،هابدهیو  هاداراییی ثابت، جمع هادارایی ابگم ارزش سازیپیادهپس از  و بریتانیایی ی اسپانیاییهاشرکت در

ی جاری و جمع حقوق مالکان هاداراییارزش مد خالص افزایش داشته است و آمد عملیاتی و درآی جاری، درهابدهی

رغم انتظارات ضریب تغییرات در بریتانیا به عنوان یک کشور حوزه انگلوساکسون در مقایسه همچنین علی .کاهش یافته است

 هتاند بسکرده سازیپیادهی کانادایی که ابگم را هاشرکتدر همچنین . (1323 ،گاستون و همکاران)با اسپانیا بیشتر بوده است 

 ی ثابت، سرقفلی و سرمایه گذاری در امالکهاداراییمالیات انتقالی، حقوق اقلیت، مزایای کارکنان، ارزش  ،به نوع صنعت

ای ارزش جمع ی ترکیههاشرکت. در (1328 جرماکوویج و همکاران،) اندبیشترین تغییرات را داشته هاشرکتدر بین 

 هاداراییاما سود خالص و بازده  ،پس از پیاده سازی ابگم تفاوت معناداری ندارد ، اموال، ماشین االت و تجهیزاتهادارایی

، جمع هاداراییابگم جمع  سازیپیادهپس از  نیز ی فرانسویهاشرکت(. در 1311 ،2و ضیف 8کاراپینار) افزایش یافته است

  (.1311 ،23ازتورک) حقوق مالکان کاهش پیدا کرده استجمع ها افزایش و مدها و هزینهرآو جمع د هابدهی

به دالیل  در کشورهای مختلف هاشرکت ی مالیهاصورتبر اقالم  ابگم سازیپیاده تأثیر بررسی مبانی نظری و تجربی

توسط  تواندمی 2ابگم  استثنائات مندرج در های اختیاری،با توجه به معافیت الف( :دهدنتایج متفاوتی را نشان می ذیل

وضعیت مالی و اقتصادی  تصویر ارائه شده از های متفاوتی اعمال شود ب(و در کشورهای مختلف به روش هاشرکت

و  سازیپیادهمتفاوت است پ( کیفیت  ملی GAAP در مقایسه باتحت استانداردهای ابگم به طور قابل توجهی  هاشرکت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1- Reese 

2- Weisbach 
3- Lepone 
4- Mouraa 

5- Mensah  
6- Kainth 
7- Agyei 
8- Karapinar 

9- Zaif 
10- Ozturk 
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-یژگیهای مدیریتی، ساختار قانونی، مقررات حاکمیت شرکتی، وگزارشگری مالی تحت ابگم به عواملی مانند انگیزهکیفیت 

گی کشورها و وسعه یافتهای شرکت و صنعت، سیستم حسابداری قانون کد، انگلوساکسونی یا کشورهای در حال توسعه، ت

ذیرفته شده در ی تولیدی پهاشرکتر اقالم صورت وضعیت مالی برای بررسی تغییرات د بنابراین، .بستگی دارد هازیرساخت

 گردد:های اول تا سوم به شرح زیر بیان میفرضیهابگم  سازیپیادهبورس ایران پس از 

 .دارد وجود ابگم احم و های حسابداریاساس رژیم بر هاداراییاقالم  ارزش در معناداری فرضیه اول: تفاوت

 دارد. وجود ابگم احم و های حسابداریاساس رژیم مالکان برحقوق اقالم  ارزش در معناداری فرضیه دوم: تفاوت

 دارد. وجود مابگ و احم های حسابداریرژیم اساس بر هابدهیاقالم  ارزش در معناداری فرضیه سوم: تفاوت

 افشای باعث گذاری جدید،ارزش هایروش و اصول و حسابداری جدید تعاریف با ،ابگمپذیرش  با هاشرکت از بسیاری

 مختلف کنندگاناستفاده نیازهای برآوردن نهایت در و خود هاییتفعال و عملیات برای ترجامع و تردقیق مالی یهاگزارش

 هن اکنون ابگم احم با همگرایی حسابرسی سازمان و بورس سازمان مصوبات با(. 1328 ،مورالس) شدند مالی یهاصورت

 الی وقابلیتم مالی، اهرم ساختار نقدینگی، کننده مشخص که های مالینسبت. است واقعیت یک بلکه بحث محل یک تنها

و  گذاریهسرمای مشاوره و اعتبار اعطای بررسی برون سازمانی جهت کنندگاناستفاده برای هستند، شرکت بدهی پوشش

 یقبل هایدعملکر اساس بر بیشتر هانسبت اگرچه(. 1327 ،2بایرزشوند )می استفاده هاطرح اجرای بررسی مدیران جهت برای

و  1اوپارکنند ) شناسایی را هستند سازمشکل بالقوه که هاییحوزه توانندمی و دارند هم بینیپیش قابلیت اما شوندمی گزارش

 (.1313همکاران، 

 در یادیبن مسائل از یکی دیرباز از بهادار اوراق و قیمت بازده تعیین در مالی یهاصورت اقالم اطالعاتی محتوی نقش

 بررسی ار حسابداری یهاداده سودمندی مستقیماً حسابداری اطالعات بودنمربوط تجربی بررسی، بود مالی امور و حسابداری

 گذارانسرمایه اختیار تر درمربوط و مفیدتر اطالعاتابگم  سازیپیاده که شودمی بینیپیش(. 1322همکاران، کی و کند )می

کوردازو و روسی، است ) شده گذاران تاکیدسرمایه برسودمندی اطالعات برای ابگممفهومی  چارچوب در زیرا دهد قرار

 ازارب ارزش طریق از داردکه اشاره شرکت اقتصادی ارزش دادن نشان در حسابداری اقالم توانایی به بودنمربوط (.1322

 هاییمتق کارا،ربازا فرضیه طبق .(1322و همکاران، 3کالرکسوناست ) شرکت بنیادی ارزش نشانه و شودمی محاسبه سهام

 4رایدل) است شرکت ارزش دقیق و منصفانه تخمین و بنابراین است موجود اطالعات تمام کنندهبهادارمنعکس اوراق بازار

 ماقال ویژه به اطالعات ارزیابی برای که باشد معیاری عنوان به تواندمی سهام قیمت اساس، براین(. 1323و همکاران، 

 به راجع اطالعاتی بار و توضیحی قدرت دارای مالی یهاصورت اقالم اگر (.1324، 5پالیاشود ) استفاده مالی یهاصورت

هستند  ربوطم سهام قیمت گذاریارزش برای گذارانسرمایه گیریتصمیم در آنها که گفت توانمی آنگاه باشند سهام قیمت

 کتشر بازار ارزش و دفتری ارزش بین معناداری رابطه باعثابگم  تحت مالی اطالعات واگر (1337و همکاران،  2گاستون)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1- Byers 
2- Opare 

3- Clarkson 
4- Raidel 

5- Palea 
6- Gastón 
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در  (.1321و همکاران،  2ساالووتاسهستند ) مربوط ابگمتحت  مالی یهاصورت اطالعات گیری کنیمنتیجه توانیممی شود

 ،1ابید) وجود ندارد مالی اهرمنقدینگی و  آوری،دهای سونسبت تغییری در ابگم سازیپیادهپس از  عربستانیی هاشرکت

 ابگم تغییری نکرده است سازیپیادهها پس از بانک ارزش و مالی عملکرد ای نیجریه یهاشرکتدر همچنین (. 1311

 رمایهس هزینه و مالکان حقوق سرمایه هزینه ابگم سازیپیادهی هندی پس از هاشرکتدر از طرف دیگر (.1313، 3وگگووی)

 .(1131، 4بنسل) است داشته معناداری کاهش بازار نقدشوندگی و اندداشته توجهی قابل افزایش اطالعاتی تقارن عدم و بدهی

، ROA در دارمعنا تغییر باعث آمریکا بورس در شده پذیرفته گاز و نفت صنعت یهاشرکتدر ابگم سازیپیاده همچنین

ROE، EPS  ،EBIT  وEBITDA ستفادها گذاری سرمایه هایتوصیه هنگام تحلیلگران که نسبتی 27 از نسبت 8 و است شده 

های مالی در سطح ابگم بر نسبت سازیپیاده تأثیربا این اوصاف  .(1327، بایرز) اندبوده متفاوت درصد 5 از بیش کنندمی

 :است گرفته قرار بررسی مورد موضوع این وهشژپ چهارم فرضیۀ در رو، نای از متفاوت است. هاشرکتکشورها و 

 .دارد وجود مابگ و احم های حسابداریرژیم اساس مالی بر های کلیدینسبت در معناداری فرضیه چهارم: تفاوت
 پیشینه تجربی پژوهش 

 گماب سازیپیاده تأثیر بررسی به عربستان ای درمطالعه در. (1311) ابید در خارج از کشور های صورت گرفتهدر پژوهش

 دی شاملعملکر یهانسبت گروه سه در معناداری تفاوت که دهدمی نشان های اویافته پرداخت، مالی عملکرد یهانسبت بر

 بر مطالعه نای. وجود ندارد ابگم سازیپیاده از پس و پیش مالی اهرم یهانسبت نقدینگی و یهانسبت آوری،دسو یهانسبت

 در (1312) فیض و رکاراپینا است. شده انجام 1322 تا 1324 سال از سعودی عربستان بورس در غیرمالی شرکت 27 روی

 اموال، نقدی، درآمدهای تعهدی، جمع اقالم ، جمعهادارایی جمع در معناداری تفاوت اندرسیده نتیجه این به ترکیه بورس

 در ابگم سازیپیاده از پس هادارایی بازده و خالص سود اما ندارد وجود ابگم سازیپیاده از پس تجهیزات و آالتماشین

 الیم یهاصورت هاشرکت که است زمانی از بیشتر ابگم طبق آنها مقدار و دارند یمعنادار تفاوت درصد 5 خطای سطح

 استفاده ویلکاکسون و ویتنی من ،T آزمون از هافرضیه بررسی برای محققان. اندداده ارائه ملی استانداردهای طبق را خود

 اقالم برابگم  کارگیری به تأثیر انداین نتیجه رسیده کانادا، به در ایمقاله در (1328) جرماکوویج و همکاراناند. کرده

 کارکنان،اقلیت، مزایایحقوق انتقالی،مالیات وجود این با. دارد بستگی صنعت نوع به مالی هاینسبت و مالی یهاصورت

 مالی شامل ایهنسبت و اندداشته را تغییر بیشترین هاشرکت بین در امالک در گذاریسرمایه و سرقفلی ی ثابت،هادارایی

 سازیپیاده از سپ ایمالحظهقابل تغییرات هادارایی بازده و حقوق مالکان به بدهی نسبت دارایی، به بدهی جاری، نسبت نسبت

 نسبت ابگم تحت مالی یهاداده هستند محور سهامدار خود کانادا حسابداری استانداردهای که این وجود با و اندداشتهابگم 

 هستند. بیشتری اطالعاتی بار دارای استانداردهای کاناداتحت  مالی یهاداده به

 تحدهم ایاالت در گاز و نفت تولید صنعت در مالی کلیدی یهاشاخص برابگم  به انتقال پیامدهای بررسی به (1327بایرز )

 ستفادها گذاریسرمایه هایتوصیه ارائه هنگام گرانکلیدی مالی که تحلیل یهاشاخص که دهدمی نشان نتایج پرداخت.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1- Tsalavoutas 
2- Ebaid 

3 - Nwaogwugwu 
4 - Bansal 
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 مستقیمی تأثیر هاتفاوت این و بود متفاوت درصد 5 از بیش موارد درصد 53 از بیش درابگم  سازیپیادهکنند پس از می

 ااجر بودند شده توزیع معمول طور به که متغیرهایی روی بر زوجی t داشت. آزمون خواهد هاشرکت این بنیادی هایبرتحلیل

 (1322) 1مگینا و 2بلک. نداشتند توزیع نرمال که شد انجام متغیرهایی از دسته آن روی بر ویلکاکسون ایرتبه شد وآزمون

 مالی، یهاصورت اقالم بر چشمگیری تأثیر یونان در ابگم از استفاده که اندبه این نتیجه رسیده یونان، بورس در ای الهطم در

 کارایی بر یتأثیر داشته است ولی P/SوP/E  ،هاداراییمالکان، بازده  حقوقبازده ،دارائیهابازده مالی،اهرم جاری،نسبت

 شد. ن بررسی ویلکاکسو کبا آزمون غیرپارامتری ابگمهای مالی پیش و پس از بکارگیری تغییرات نسبت ندارد. اطالعات

 و دانکرده بررسی فنالند بورس درابگم  پذیرش از پس را شرکت 22 مالیکلیدی هاینسبت (1337) 4و سالستروم 3النتو

-قابل تتغییرا باعث حسابداری خاص مسائل مورد در جدید والزامات منصفانهارزش حسابداری بکارگیری که دادند نشان

 زیانو دوس صورت و ترازنامه اقالم بیشتر که دهدمی نشان شود. نتایجمی مالی هاینسبت و مالی یهاصورتاقالم  در توجه

 افزایش، درصد 22 میزان به سودآوری نسبت است. متفاوت توجهیقابل طور به FASو ابگم استاندارد مجموعه دو تحت

 در (1323)گاستون و همکاران دهد. می نشان افزایش درصد 1 میزان به جاری نسبت و کاهش (P/E) درآمد به قیمت نسبت

 که پس ندابه این نتیجه رسیده اسپانیا و بریتانیاکشور دو در مالی یهاصورتی هاداده بر ابگم پذیرش تأثیرعنوان  با ایمقاله

درآمد خالص  یاتی،درآمد عملجاری،  یهابدهی جاری،رغی یهابدهی ،هاداراییجمع  و ثابت یهاداراییابگم  سازیپیاده از

 انتظارات، علیرغم و است داشته مالکان کاهشحقوق و جارینسبت جاری، یهادارایی افزایش و مالکان و بازده حقوق

 از پس هاداده بودنوطمرب ولی است بیشتر اسپانیا به نسبت انگالساکسونی سیستم وجود با انگلستان در تغییرات ضریب

ار و تحلیل دعالمت ویلکاکسون غیرپارامتریک نیست. مفروضات با استفاده ازآزمون معنادار کشور دو هر در سازیپیاده

 اند. ای بررسی شدهمفایسه

 و ودس صورت و صورت وضعیت مالی اقالم بیشتر اندداده نشان در بورس پرتغال در تحقیقی (1332)و همکاران  5سیلوا

 در (1337)گاستون و همکاران اند. یافته کاهش EPSو P/Eهاینسبت. اندداشته توجهیقابل تغییرات سازیپیاده از پس زیان

 تفاوت ،استفاده کنند لیالملبین یا اسپانیایی استانداردهایاز  هاشرکت اینکه به بسته انداسپانیا به این نتیجه رسیده در ایمقاله

. دیآبه وجود می هابدهی کل و بلندمدت یهابدهی مالکان،حقوق  نقد، وجه دریافتنی، یهاحساب درارزش توجهی قابل

 دارعالمت بندیرتبه آزمون و t آزمون ترتیب، به) ناپارامتریک و پارامتریک هایآزمون از استفاده ها بابررسی فرضیه

ای در مطالعه (1337) 7وسوبرامانیام 2هانگ. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد متغیرها نبودن یا بودن نرمال به بسته( ویلکاکسون

 ابگم براساس توجهی قابل طور حقوق مالکان به دفتری ارزش ،هابدهی جمع ،هادارایی جمع مبلغ اندبه این نتیجه رسیده

 است. HGB کمتراز ابگم براساسخالص  و سود HGBبیشتراز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1 - Black 
2 - Maggina 
3 - Lantto 

4 - Sahlstrom 
5 - Silva 
6 - Hung 

7 - Subramanyam 
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 رانیا در مالی وضعیت صورت برابگم  سازیپیاده تأثیرهای گسترده، در مورد بررسیتا تاریخ تدوین این مقاله علیرغم 

 .است حاضر پژوهش موضوع به کینزد هک است ییهاپژوهش از یاخالصه اید،می ادامه در آنچه. پژوهشی مشاهده نشد

 اصلی مولفه 23قالب در را ابگم سازیپیاده موانع یتشافکا یعاملل یتحلاز با استفاده تحقیقی در (2433) همکارانو  حسینی

 ربازا و مالکیت رساختا حقوقی، و سیاسیعوامل مالی، گزارشگری المللیبین استانداردهای با کافی آشنایی شامل عدم

 وضعیت مالی،راتمقر و قوانین تفسیر، برابر در مقاومت ارزیابی، جامع نظام نبود فرهنگی، هایویژگی و اداری سیستم سرمایه،

 یدر پژوهش (2322)پور یلو اسماع ینماز .اندکرده بندیمفهومی دسته چارچوب نبود و ذینفعان بین توافق عدم اقتصادی،

اند و با پرداخته اتییو مال یحسابدار یاحرفه یبا مراجعه به نظر اعضا یاتیو اجتناب مال یاتیبرفرار مالابگم  تأثیر یبه بررس

اند که کرده یریگ یجهنت (PLS)ی جزئ ربعاتحداقل م یکرد( و روSEM)ی استفاده از پرسشنامه و روش معادالت ساختار

 و همکاران موفقارد. یاتی داز اجتناب مال یریمثبت در جلوگ یتو با اهم یاتیمالراز فرا یریدر جلوگ یمنف یتبا اهم تأثیرابگم 

بارتند از ع یتاولو یبمه به ترتیب یهاشرکتدر ابگم موفق  یکه عوامل اثرگذار در اجرا نشان داده اند یدر پژوهش (2322)

عوامل ، (ی)سازمانی عوامل نهاد یرساختی،عوامل ز ی،حسابدار یکیو تکن یموضوعات فن یکی،و الکترون یفن یآمادگ

 ینهمچن یمه،خاص در صنعت ب یعوامل مربوط به استانداردهایزشی و عوامل انگ ی،اقتصاد عواملی، عوامل آموزشیریتی، مد

 مکارانمرادی و ه. شده است یشنهادمقاله پ یندر ا یمال یگزارشگر المللیبین یاستانداردها یساز یادهپ ی براینقشه راه

 شفافیت ،صحت که شودمی باعث منصفانههایارزش گزارشگری و گیریاندازه که کردند گیرینتیجه یدر پژوهش (2328)

 اقتصادی، محیط هب ابگم سازیپیاده برای و کندمی کمک حسابداری اطالعات بودن مفید به و یابد افزایش مقایسهقابلیت و

در  (2322) پوریسبزعلشود.  توجه حسابرسان و حسابداران آموزش و منصفانه هایارزش گیریاندازه اقتصادی، فاکتورهای

کردند  یریگیجهنت ،یقیاطالعات تلف یبر سودمند المللیبینبا استاندارد  یرانا یقاستاندارد تلف ییهمگرا تأثیرعنوان  اب یقیتحق

 دارد. تأثیر یقیاطالعات تلف یبر سودمند ،المللیبینبا استاندارد  یرانا یقاستاندارد تلف ییهمگرا

 یریگگزارشگری مالی با تاکید بر اندازه المللیبینهای استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای تفاوت
 گیریای و تاکید بر اندازهترازنامه رویکرد با ابگم بااحم . تطبیق 1 جدول

 طبق ابگم طبق احم موضوع 

ل،
موا

ا
 

ین
اش

م
 

ت
آال

 و 
ت

یزا
جه

ت
 

 برای که مستقیم غیر مخارج

 .شودمی تحمل برداریبهره
 .نیست دارایی به انتساب قابل .است دارایی به انتساب قابل

 و تجدید جهت ینزم یبند طبقه

 ارزیابی

 به ساختمان و طبقه یک عنوان به زمین

 .ودشیمطبقه دیگر طبقه بندی  یک عنوان

 اب ساختمان و زمین و طبقه یک عنوان به زمین

 .شودیمدیگر طبقه بندی  طبقه یک عنوان

ایه
رم

س
 

ی
ذار

گ
 

 در

ک
مال

ا
 

 .شود بازنگری باید مالی دوره هر پایان در .است نشده وضع رهنمودی یرایدا باقیمانده ارزش در بازنگری

 .وضع نشده است  استانداردی دارایی گیریاندازه
 انهمنصف ارزش یا شده مستهلک شده تمام بهای به

 .شودیم گیریاندازه زیان و سود صورت طریق از
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 طبق ابگم طبق احم موضوع 

یی
ارا

د
ها

ود ی
شه

نام
 

 از نامشهود یهادارایی تحصیل

 دولت بالعوض یهاکمک طریق

 یاستثنا به) دریافتی منصفانه ارزش یمبنا بر

 (قوانین در شده مشخص ارزشیابی یمبنا

 گیریاندازه اسمی مبلغ یا منصفانهارزش به ابتدا در

 .شودیم شناسایی و

 .فعال بازار نبود .منصفانه ارزش نبودن اتکا قابل ارزیابی تجدید امکان عدم دلیل

 

 اب نامشهود یهادارایی یگیراندازه

 ارزیابی تجدید روش

 ذیراتکاپ یاگونه به منصفانه ارزش چنانچه

 .باشد یگیراندازه قابل

 عالف بازار یک به مراجعه با باید منصفانه ارزش

 .شود یگیراندازه

 باقیمانده ارزش یگیراندازه شرط

 نامشهود یهادارایی

 ییرگاندازه بودن اتکاپذیر شروط، از یکی

 .است باقیمانده ارزش

 23ابگم  طبق فعال بازار وجود شروط، از یکی

 است.

قفل
سر

 ی

 یلاز تحص یناش یسرقفل شناسایی
 فقط برای واحد تحصیل از ناشی سرقفلی

 .شودمی شناسایی اصلی تجاری

 اقلیت مسه برای تواندمی تحصیل از ناشی سرقفلی

 .شود شناسایی نیز

 یسرقفل استهالک
 نآ عمرمفید طی سیستماتیک مبنای بر

 .شودیم مستهلک

 ارزش کاهش آزمون مشمول و شودینم مستهلک

 .است ساالنه

ایه
رم

س
 

ی
ذار

گ
 

در 

ت
رک

ش
ها

سته
واب

ی 
 

 شده نگهداری گذاری سرمایه

 فروش برای

 ویژه رزشا بر مبتنی دفتری مبلغ اقل برمبنای

 .شودیم ارزیابی فروش ارزش خالص و

 رکس از پس منصفانه ارزش و دفتری مبلغ اقل

 .فروش مخارج

 در گذاریسرمایه حسابداری

 در وابسته تجاری واحدهای

 جداگانه مالی یهاصورت

 واحد حسابداری رویه با منطبق

 هایگذارییهسرما مورد در گذاریسرمایه

 شود.می انجام25 استاندارد طبق بلندمدت

تمام شده ب( طبق  یالف( بها یاز روشها یکیبه 

به شرح  یژهپ( با استفاده از روش ارزش و 2ابگم 

 .18ابح

ایه
رم

س
ی

ذار
گ

 

 در
ت

رک
ش

ها
 ی

عی
فر

 

 گذاریسرمایه درآمد گیریاندازه

 در فرعی تجاری واحدهای در

 جداگانه یهاصورت

 دشویم گیریاندازه شده تمام بهای روش به

 محل از شده توزیع سود میزان به تنها و

 . شودیم شناسایی انباشته سودهای

 .است نشده ارائه رهنمودی

ی
ود

وج
م

 
واد

م
 و 

اال
ک

 

 و مواد موجودی شده تمام بهای

 کاال

 ،«یژهو شناسایی » یهاروش از استفاده با باید

 میانگین» یا وارده اولین از صادره اولین

 .شود محاسبه «موزون

 میانگین یا وارده اولین از صادره اولین روش

 از صادره اولین روش. گرددیم استفاده موزون

 .است گردیده منع وارده آخرین

 نوعاز  اعتباری مالی تأمین مخارج

 یوزانس

 در احتساب قابل شرایط احراز صورت در

 .است کاال خرید مخارج

 .است نشده تجویز رهنمودی

 

ی
دار

گه
ن

 
ده

ش
 

ی
برا

 

ش
رو

ف
 

 ینگهدار عنوان به شده بندیطبقه

 فروش برای شده

 فروش ارزش خالص و دفتریمبلغ اقل به را

 .کند گیریاندازه

 سرک از پس منصفانهارزش و دفتری مبلغ اقل به

 .شودیم گیریاندازه فروش مخارج

یی
ارا

د
ها

 ی

تی
یس

ز
 

 مولد زیستی دارایی

 هالکاست کسر از پس شدهتمامبهای برمبنای

 جدیدت مبلغ یا انباشته ارزش کاهش و انباشته

 .ودش شناسایی جایگزین عنوان به ارزیابی و

 در و اولیه شناخت زمان در باید زیستی دارایی

 سپ منصفانهارزش به گزارشگری دوره هر پایان

 .شود گیریاندازه فروش کسرمخارج از

ره
جا

ا
ین 

تأم
لی 

ما
اتر در 

دف
ره 

جا
ا

ده 
دهن

 

 اب مرتبط دارایی باید دهند اجاره

 ترازنامه در را ایسرمایه اجاره

 معادل مبلغی و به دریافتنی رقم یک به عنوان

 کند منعکس اجاره در خالص گذاریسرمایه

-هسرمای مالی تأمین اجاره از ناشی ازای به ما مبالغ

 .ندشویم ثبت دریافتنی یهاحساب عنوان به ای
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 طبق ابگم طبق احم موضوع 

 الگویی اساس بر باید مالی درآمد

 که شود شناسایی

 اجاره خالص گذاریسرمایه مانده به نسبت

 .کند ایجاد ثابت ادواری بازده نرخ دهنده

 روش مبنای بر دائمی بازده نرخ استنتاج منظور به

 .یابندمی تخصیص خالص، گذاریسرمایه

ب
کی

تر
ی

ها
 

ی
جار

ت
 

 اب مرتبط مستقیم تبعی مخارج

 تحصیل
 ودشیم محسوب ترکیب شده تمام بهای جز

. 
 .شودمی منظور حساب به هزینه عنوان به

فع
منا

 
قد

فا
 

 حق

رل
کنت

 

 شناسایی تجاری هایترکیب در

 شده تحصیلدواح دراقلیت سهم

 اقالم آن منصفانه ارزش اساس بر

 .شودمی گیریاندازه

 متناسب سهم(با یا ب منصفانه ارزش (الف

 .تشخیص قابل فعلی مالکانه ابزارهای

 وام
نی

خت
ردا

پ
 

 .است نشده وضع رهنمودی .شودمیمنظور  مالی تأمین مخارج حساب به مالی تسهیالت جنبی مخارج

 در مالی گزارشگری مشمول

 حاد تورم با اقتصادهای
 .است نشده وضع رهنمودی

 دوره آن طی که مالی تأمین مخارج از بخشی

 شناسایی هزینه عنوان به دهدمی پوشش را تورم

 .شودمی

 ارزی یهابدهی تسعیر هایتفاوت

 ریال ارزش شدید کاهش از ناشی

 مبلغ سقف تا شرط چند احراز صورت در

 دارایی شده تمام بهای بازیافت، به قابل

 .شودمی منظور

 .شودمی منظور دوره زیان و سود به

 و هادارایی تسعیر تفاوت

 یهاشرکت ی ارزیهابدهی

 دولتی

 و هادارایی تسعیر اندوخته حساب به

 .شودیم منظور ارزی یهابدهی
 .است نشده وضع رهنمودی

ایر
ذخ

 

 برای استفاده مورد تنزیل نرخ

 بدهی فعلی ارزش محاسبه

 بلندمدت

 سود نرخ مانند ریسک بدون بازده نرخ

 بانکی بلندمدت گذاریسرمایه هایسپرده

 . دولتی مشارکت اوراق یانرخ

 برآورد برای که ایگونه به مالیات از قبل نرخ

 خاص هایریسک و پول زمانی ارزش بازار فعلی

 .کند مشخص را بدهی آن
ره

خی
ذ

 
ی

زایا
م

 

ان
پای

 
ت

دم
خ

 
 یهاطرح هایگذاریسرمایه

 اساس بر بازنشستگی مزایای

 اندازه 13و 13و22و28و25مفاداستانداردهای

 .شودمی گزارش و گیری
 شود.می گیریاندازه منصفانه ارزش

 شناسیروش

های کلیدی هنگام مالی و نسبت وضعیت بررسی تغییرات اقالم صورت، پژوهش حاضراصلی  فاز آنجا که هد

است. اطالعات  یدادیو پس رو یفیتوص ،لیو از نوع تحل یاین پژوهش، از لحاظ هدف کاربرد، لذا است ابگم سازیپیاده

 ابگمایت بنیاد ی و سسیانگل ی وفارس االتمقو و با استفاده از کتب  یاپژوهش، به صورت کتابخانه ینظر یمبان به مربوط

 یهاگزارش و هاصورت از پژوهش نیز یهاهیفرض آزمون یبرا ازین مورد یهاداده و اطالعاتشده است.  یآورجمع

 اند، به صورت دستیمالی خود را بر اساس ابگم تهیه کرده یهاصورتتهران که  بورس در شده رفتهیپذ یهاشرکت یمال

 عیتوض با استفاده از اطالعات صورت افزار اکسل شدند وسازی و بررسی اولیه وارد نرمسپس برای آماده شد. استخراج



 یراندر ا یمال یتبر صورت وضع یمال یگزارشگر المللیینب یاستانداردها سازییادهپ یرتأث/ ۹5
 

مالی و تطبیق احم با  یهاصورتکاوی دبا استفاده از اسنا . در ادامه،دیگرد اسبهمحطبق ابگم و احم  یمال هاینسبت ،یمال

جدول ) مالی نمونه )ارائه شده توسط شرکت دیلویت( مستند شدگیری اقالم صورت وضعیت تفاوت در نحوه اندازه ابگم

تهیه شده است مورد بررسی و تطبیق قرار گرفت و  احمو ابگمیی که بر اساس هاشرکتصورت وضعیت مالی (. سپس 2

د رمالی تحت دو مجموعه استاندارد مشخص و مو یهانسبتهای ایجاد شده در اقالم صورت وضعیت مالی و تغییرات تفاوت

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

از  اند. نمونه آماری با استفادهی مالی را طبق ابگم تهیه کردههاصورتکه  استی تولیدی هاشرکتجامعه آماری شامل 

 شود:گیری حذفی سیستماتیک که دارای شرایط زیر باشند، انتخاب میروش نمونه

 اسفند هر سال باشد؛ 12پذیری، سال مالی آنها  رای رعایت مقایسهب 

 رو زمانی پژوهش، تغییر سال مالی نداشته باشد؛مدر طی قل 

 به متغیرها در دسترس باشد و طعات مالی مربوالاط 

با توجه  .اشدبنبیمه و نیز موسسات واسطه گری مالی لیزینگ،  ،بانکی ،گذاری، مؤسسات مالی سرمایه یهاشرکتجزء 

ر ابگم را در ب یمبتن یمال یهاصورت یشرکت فوالد یکانجام شده فقط  یهایسفوق، طبق برر یتهایو محدود یطبه شرا

م مشخص طبق ابگ یمال یهاصورت یهارائه دهنده خدمات مشاوره ته یکدال منتشرکرده است. با تماس با موسسات حسابرس

شران نا ینا یاند ولکرده یهابگم ته یبر مبنا یمال یهاصورتهم  والددر صنعت ف یگرشرکت د 5 یموسسات برا ینشد ا

العات در اط ینا یبا موسسات حسابرس یتوافق رازدار یاند و لذا با امضانکرده یمال یهاصورت ینا یاقدام به انتشار عموم

 یهت سرماو پنج شرک بانک یکپژوهشگران قرار گرفت تا بدون ذکر نام شرکت در پژوهش از آن استفاده کنند.  یاراخت

 یهاشرکتا ب یگذاریهو سرما یتفاوت صنعت بانکدار یلاند که به دلکرده یهبر اساس ابگم ته یمال یهاصورتهم  یگذار

توان یدارند م یارصنعت را در اخت یندرصد سهم بازار ا 53از  یشترب هاشرکت ینلحاظ نشدند. از آنجا که ا یدر بررس یدیتول

 یدیتول یهاشرکتو معرف  یرفتار صنعت فوالد و فلزات اساس یندهنمود و آنها را نما ییدمورد مطالعه را تا نهنمو یتمطلوب

 .استشرکت فعال و بزرگ در صنعت فوالد  2پژوهش شامل  یندر ا یدانست. لذا نمونه آمار

 محاسبه شده بهی دیکل یهاو نسبتقالم صورت وضعیت مالی وجود تفاوت معنادار در ا آزمونمطالعه،  نیهدف از ا

 یاهدوره و تنها نیاول نیا رایز .انجام شد 2322 و 2325 اطالعات سال یبر رو سهیمقا .است احم و ابگمبر اساس  بیترت

 و هاادهدبه دلیل تعداد کم در دسترس هستند.  احم و ابگمتحت  هاشرکتاین  اطالعات صورت وضعیت مالی که هستند

 دش استفاده ویلکاکسون دارعالمت یبندرتبه کیناپارامتر ازآزمون هابرای بررسی فرضیه رهایمتغ بودن نرمال ریغ

 مورد مطالعه: یرهایمتغ

Fi مقدار متغیر: احم Fi 2322و  2325در سال  احم تحت. 

 Fi مقدار متغیر :ابگم Fi 2322 و 2325 در سال ابگم تحت 



 ۹۹ /۹مجله دانش حسابداری/ دوره سیزدهم/ ش 

 

 ی،مال یهادارایی، نامشهود یهادارایی ی،سرقفل، در امالک یگذارهیسرما، ی ثابتهادارایی :نشان دهنده Fi در آن که

، هااندوخته، هیسرما، هادارایی جمع، نقدیموجودی، افتنیدریهاحسابکاال، یموجودی، رجاریغ ی وجار یهادارایی جمع

 جمعی، انتقالاتیمالیبدهی، بازنشستگ یایمزا تعهدات، حقوق مالکانه جمعی، حقوق اقلیت، مالکان اصل حقوق، انباشتهدسو

 جاریی، نسبتسهام پرداختن سود، ریذخای، تسهیالت پرداختنی، پرداختنی هاحسابی، رجاریغو  یجاریهابدهی

(CR):دارایی به بدهی ی جاری، نسبتهابدهی بر تقسیم جاری یهادارایی (DTA): هادارایی کل بر تقسیم هابدهی کل ،

لکان ما حقوق به بلندمدت مالکان، نسبت بدهی حقوق مجموع بر تقسیم هابدهی کل :(DTE)مالکان  حقوق به بدهی نسبت

(LTDEQ): دفتری ارزش به بازار ارزش مالکان، نسبت حقوق مجموع بر تقسیم مدت بلند یهابدهی (MV/BV): ارزش 

احم  های حسابداریرژیماست که تحت  ریمتغ 33شامل  هادادهدر مجموع، مالکان.  حقوق مجموع بر تقسیم شرکت بازار

 قرار گرفته است: شیمورد آزما رهایمتغ نیاز ا کیهر  یبراو یک زیر شوند. فرض صفر یممقایسه  ابگم و

H0 .ریمتغ برای بین مقادیر محاسبه شده Fi وجود ندارد. یداراتحت احم و ابگم تفاوت معن 

H1 .ریمتغ برای بین مقادیر محاسبه شده Fi وجود دارد. یدارانتحت احم و ابگم تفاوت مع 

 های پژوهشیافته
 آمار توصیفی

نه یمک نه ویشـیـار، بی(، انحراف معیزکار مرین )معیانگین پژوهش، میاستفاده شده در ا یفیتوص یآمار یهاشاخص

 بر ابگمفاده از تاثرات اس آورده شده است. 5 و 4، 3، 1جداول ج در ینام برده هستند نتا یرهای( متغیندگکپرا یارهای)مع

یار محاسبه نه و انحراف از معیمک، نهیشـیب ،، میانهیانگینمالی را با مقایسه مکلیدی های نسبت و مالی وضیت صورتاقالم 

 .بررسی نمودیماحم در جداول زیر و  ابگمشده برای یک دوره یکسان براساس 
 (استهای حسابداری احم و ابگم )اعداد به میلیون ریال تحت رژیم هاداراییاقالم  یفیتوص یهاشاخص .2جدول 

 ـاریانحراف مع نیانگیم نهیشـیب نهیکم 

 23353483253 23532773133 15833383573 1233433431 ابگم یزاتآالت و تجه ینماش امالک،

 3233253527 5335113345 2233233254 234443328 احم یزاتآالت و تجه ینماش امالک،

 5413137 3223588 232783552 3 ابگمدر امالک  یگذار سرمایه

 373277 133281 233231 3 احمدر امالک  یگذار سرمایه

 232523242 2783431 134333833 3 ابگم سرقفلی

 232523242 2783431 134333833 3 احم سرقفلی

 232513833 237223322 138213512 2433135 ابگمنامشهود  یهادارایی

 232223327 237143833 138213512 2383447 احمنامشهود  یهادارایی

 132213738 133523848 731313221 3 ابگموابسته  یهاشرکتدر  یگذارسرمایه

 2133222 3133111 232113541 3 احموابسته  یهاشرکتدر  یگذارسرمایه

 833433323 534233413 2833273352 83477 ابگم یمال یهادارایی

 2334253522 238423758 1332473522 83477 احم یمال یهادارایی



 یراندر ا یمال یتبر صورت وضع یمال یگزارشگر المللیینب یاستانداردها سازییادهپ یرتأث/ ۹0
 

 ـاریانحراف مع نیانگیم نهیشـیب نهیکم 

 21433713553 21338133174 33131533212 1838243343 ابگم یرجاریغ یهادارایی جمع

 4232133841 2238353372 21534843554 2232513132 احم یرجاریغ یهادارایی جمع

 1334233223 1432813182 2333373513 738723241 ابگمها موجودی

 1334233223 1533353233 2338583332 835743144 احمها موجودی

 2532553438 2232333153 3832383187 3 مابگها یافتنیدر یرو سا یتجار یهادریافتنی

 2231433728 2238323515 3233833222 3 احمها یافتنیدر یرو سا یتجار یهادریافتنی

 333123722 332243225 833853523 8233385 ابگمنقد و بانک  موجودی

 333233417 332523782 833583513 8233385 احمنقد و بانک  موجودی

 4135243437 4231113723 23833223443 2437223782 ابگم یجار یهادارایی جمع

 4137873515 4737483325 22333853872 2537233882 احم یجار یهادارایی جمع

 22232333823 22733413284 42333533322 4332243212 ابگم هادارایی جمع

درصد و جمع  25معادل  21338133174به  2238353372ی غیرجاری از هاداراییپس از پیاده سازی ابگم میانگین جمع 

الت آ ینماش درصد افزایش یافته است همچنین میانگین بهای امالک، 51معادل  22733413284 به 23235513223از  هادارایی

 و 3223588به  133281از در امالک یگذار درصد، سرمایه 233حدود  23532773133به  5335113345یزات از و تجه

ی دریافتنی و هاحسابافزایش یافته است. میانگین  133523848به   3133111از  وابسته یهاشرکتدر  یگذارسرمایه

 ت.ابگم کاهش یافته اس سازیپیادهموجودی کاال پس از 
 

 (استاعداد به میلیون ریال ) های حسابداری احم و ابگمتحت رژیم حقوق مالکان اقالم یفیتوص یهاشاخص .3جدول

 ـاریانحراف مع نیانگیم نهیشـیب نهیکم 

 1437533373 3738213328 7533333333 2533333333 ابگم سرمایه

 1437533373 3738213328 7533333333 2533333333 احم سرمایه

 337423374 135523322 832233273 243853 ابگم هااندوخته

 138473125 133223442 232523222 234853 احم هااندوخته

 7232283143 4332233323 25832253728 -1337273722 ابگم انباشته سود

 2432283487 -2723332 1132233532 -1132723521 احم انباشته سود

 23138833212 8735373527 14133513287 2333233241 بگما اصلی مالکان به انتساب قابل مالکانه حقوق

 3237233222 4133233312 23345235823 2232283333 احم اصلی  مالکان به انتساب قابل مالکانه حقوق

 338333842 131223253 832223233 3 ابگم کنترل حق فاقد منافع

 138333222 232583245 231333272 3 احم کنترل حق فاقد منافع

 23232223321 8237223127 15335523787 1732753213 ابگم مالکانه حقوق جمع

 4134333245 4433283227 22337223334 2237533453 احم مالکانه حقوق جمع

 به -2723332از  انباشته و سوددرصد  17معادل  135523322به  133223442ها از میانگین اندوختهابگم  سازیپیادهپس از 

الکان اصلی رشد هچنین میانگین حقوق م .کندینمو میانگین، بیشینه و کمینه سرمایه تغییری  افزایش یافته است 4332233323

 اند.درصدی داشته 33کنترل رشد حدود  حق فاقد درصدی و میانگین منافع 233حدود 



 ۹2 /۹مجله دانش حسابداری/ دوره سیزدهم/ ش 

 

 (استاعداد به میلیون ریال ) حسابداری احم و ابگمهای تحت رژیم هابدهی اقالم یفیتوص یهاشاخص .0 جدول

 ـاریانحراف مع نیانگیم نهیشـیب نهیکم 

 331433458 335543251 732223722 233532 ابگم بازنشستگی مزایای تعهدات

 333233237 333223841 235223282 233532 احم بازنشستگی مزایای تعهدات

 2234773857 2237243321 3324853433 3 ابگم انتقالی مالیات یهابدهی

 2235233431 1433333317 4834433237 431153732 ابگم غیرجاری یهابدهی جمع

 2132723784 2134533325 3234283222 231533827 احم غیرجاری یهابدهی جمع

 835253321 2737253323 1731883215 232233222 ابگم ی پرداختنیهاحساب

 832733822 2834323441 1834223432 235333232 احم ی پرداختنیهاحساب

 1375373578 1233223543 2531123315 333273222 ابگم تسهیالت پرداختنی

 1375523328 1231573233 2532223175 331273825 احم تسهیالت پرداختنی

 2323817 7223357 25823882 233252 ابگم ذخایر

 3 3 3 3 احم ذخایر

 533253535 331823185 2332883233 2483858 ابگم پرداختنی سهام سود

 533253535 331823185 2332883233 2483858 احم پرداختنی سهام سود

 4432223481 5331223342 22437173233 2332323327 ابگم جاری یهابدهی جمع

 4432533422 5333223128 22344823782 2332573211 احم جاری یهابدهی جمع

 2332237223 7731713122 22332273737 2235283532 ابگم هابدهی جمع

از  هابدهیجمع  درصد و میانگین 21معادل  1433333317به  2134533325غیرجاری از  یهابدهیمیانگین جمع 

تقالی نا مالیات یافته است و به صورت میانگین برای هرشرکت بدهیدرصد افزایش 28معادل  7731713122به  2535513333

ادی ندارند پرداختنی تغییرات زی سهام بازنشستگی و سود مزایای شناسایی شد. همچنین میانگین تعهدات 2237243321به مبلغ 

 ذخایر شناسایی شد. 7223357و به طور میانگین برای هر شرکت مقدار 

 احم و ابگم حسابداری هایرژیم تحت مالی هاینسبت یفیتوص یهاشاخص. 2جدول 

 ـاریانحراف مع نیانگیم نهیشـیب نهیمک 

 42/3 42/2 24/3 12/3 . (CR)  ابگم نسبت جاری

 53/3 55/2 22/3 31/3 . (CR) احم نسبت جاری

 32/3 88/3 52/3 22/3 .(DTA) ابگم نسبت بدهی به دارایی

 41/3 87/3 52/3 24/3 .(DTA) احم نسبت بدهی به دارایی

 52/3 55/7 81/2 52/1 .(DTE)  ابگم نسبت بدهی به حقوق مالکان

 73/3 55/2 32/1 33/1 .(DTE)  احم نسبت بدهی به حقوق مالکان

 27/3 5/1 52/3 82/3 (LTDEQنسبت بدهی بلندمدت به حقوق مالکان ابگم )

 2/3 28/1 42/3 77/3 (LTDEQنسبت بدهی بلندمدت به حقوق مالکان احم )

 32/3 84/3 43/2 15/2 (MV/BVنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ابگم )

 22/3 34/3 21/2 2/3 (MV/BVنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری احم )



 یراندر ا یمال یتبر صورت وضع یمال یگزارشگر المللیینب یاستانداردها سازییادهپ یرتأث/ ۹6
 

 یبه ارزش دفتر نسبت ارزش بازار ییراتکاهش مربوط به تغ یشترینب ابگم سازیپیادهپس از  یزن یمال یهانسبت یندر ب

همچنین کمینه و بیشینه نسبت بدهی به  .است (24/3 به 22/3وکمترین تغییر مربوط به نسبت جاری )از (43/2وبه  22/2)از 

 .است 33/1و طبق ابگم  52/1له را دارد و انحراف معیار ان طبق احم بیشترین فاص هاشرکتحقوق مالکان در بین 

 هافرضیه آزمون

-استفاده می هادادهبرای تحلیل  دارعالمت ایآزمون ویلکاکسون رتبهی مطالعه نرمال نیستند، از هادادهبا توجه به اینکه 

یر نتایج آزمون شود. در تفسبه منظور انجام بررسی دو نمونه وابسته یا انطباق بین دو نمونه به کار گرفته می شود. این آزمون

 عناداررژیم حسابداری ابگم و احم مدر دو  های کلیدی مالیاقالم و نسبتویلکاکسون برای این که پی ببریم آیا تفاوت 

 5کمتر از  معناداریدر صورتی که مقدار  Z . با استناد به آزمونو سطح معناداری را بررسی کنیم Zآماره باید  ،خیر یااست 

در  های مالیمالی و نسبت وضعیت اقالم صورتفاوت ت درصد 25توان گفت که به لحاظ آماری با اطمینان میباشد  درصد

تفاوت  برتحقیق مبنی  0H است. این نتیجه داللت بر رد شدن فرض معنادارابگم  سازیپیادههای قبل و بعد از زمان

قبل و بعد از متغیرها  میزان 1Hیرش پذبا  ابگم دارد. به عبارت دیگر سازیپیادهدر دو زمان قبل و بعد از غیرمعنادارمتغیرها 

ابگم،  ازیسپیادهقبل و بعد از م تفاوت تفاوت یا عد معناداریعالوه بر تعیین . است و معنادار ابگم متفاوت سازیپیاده

. کنیممی ستفادها ستون تغییرات نتایج از منظور این برای درمتغیرها را مشخص کنیم تفاوت و جهت تغییراتتوانیم میزان می

توان یم لکاکسون،یشده توسط آزمون وهر عالمت ارائه یهامجموع رتبه نیو همچن یمثبت و منف یهااساس تعداد رتبه بر

 .کرد نییمختلف را تع یرهایتجربه شده توسط متغ راتییتغ عالمت

 اول فرضیۀ آزمون نتایج

ه که مربوط به آزمون فرضی ابگم و احمِ یحسابدار یهایمرژ تحت یهادارایی اقالم مقادیر تفاوت تحلیل 2جدول در 

قلم از  4 یصفر برا یهفرضبررسی فرضیه اول،  درمشاهده می شود  2اول می باشد آورده شده است. همانطور که در جدول 

حم ا یعمال استانداردهاابسته به  هادارایی ماقالبعضی ازاساس،  یندرصد رد شده است. بر هم 5 معناداریدر سطح  هادارایی

 یرجاری،غ یاهداراییجمع  یزات،آالت و تجه ینامالک، ماش لاقالم شام یندهند. ایرا نشان م ی معناداریهاتفاوت یا ابگم،

 یش: افزا. الفاست به این صورت هادارایی درتوجه قابل ییراتتغ جهت هستند. یجار یهاداراییجمع ی کاال وموجود

 :ب هاداراییجمع  یرجاری،غ یهادارایینامشهود، جمع  یهادارایی یرسا یزات،آالت و تجه ینامالک، ماش توجه درقابل

 به هاشرکتبعضی از  ی ثابتهادارایی .یجار یهادارایی، جمع یافتنیدری هاحساب، کاالیدر موجودقابل توجه کاهش 

ارزش است.  هداشت تاریخی افزایش شده تمام بهای به نسبت آنها مفروض شده تمام بهای و ارزیابی و تجدید منصفانه ارزش

 است این خاطر هب احم به نسبت دریافتنی یهاحساب است. کاهش در داشته افزایش کارشناسان ارزیابی طبق نامشهود دارایی

 حساب به تریدف ارزش و فعلی ارزش التفاوت به ما و تنزیل آتی نقدی هایجریان فعلی ارزش به مدت بلند هایدریافتنی که

 با مدتهکوتا هایدریافتنی منصفانهارزش گرفته، صورت هایارزیابی اساس بر .است شده منعکس مالی هزینه یا درآمد
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 هاشرکتها به دلیل اجرای آزمون کاهش ارزش توسط ارزیابان منتخب کاهش در موجودی است. برابر آنها ارزش دفتری

  است.
 ابگم و احمِ یحسابدار یهایمرژ تحت یهادارایی اقالم مقادیر تفاوت تحلیل .6جدول 

 zآماره  معناداری تغییرات  zآماره  معناداری تغییرات
 هوابست یهاشرکتدر  یگذارسرمایه

+ 328/3  -/73 425/3 + یرجاریغ یهادارایی جمع -322/1 **

- 341/3  در امالک یگذارسرمایه -341/2 28/3 + موجودی کاال -332/1 **

- 38/3  سرقفلی 33/3 23333 = دریافتنی یهاحساب -753/2 *

328/3 + نقد و بانک موجودی -234/2 232/3 +  نامشهود یهادارایی -812/2 *

- 318/3 318/3 + یجار یهادارایی جمع -322/1 **  یزاتآالت و تجهینامالک، ماش -132/1 **

+ 323/3  یمال یهادارایی -73/3 425/3 - هادارایی جمع -852/2 *

 معنادار است. %23و  %5به ترتیب در سطح  * ،**

 دوم فرضیۀ آزمون نتایج

ه مربوط به آزمون فرضی ابگم و احمِ یحسابدار یهایمرژ حقوق مالکان تحتاقالم  یرتفاوت مقاد تحلیل 7جدول در 

وق از حق قلم یک یصفر برا یهفرضبررسی فرضیه دوم،  در مشاهده می شود 7دوم آورده شده است. همانطور که در جدول 

 ناداریمعتفاوت  یا ابگم، احمعمال ابسته به  سود انباشتهاساس،  یندرصد رد شده است. بر هم 5 معناداریدر سطح  مالکان

 مالکان حقوق ،انباشته سود ،هادراندوختهقابل توجه یش افزا :است به این صورتقابل توجه  ییراتتغ جهت دهد.یرا نشان م

 نسبت مفروض هشد تمام بهای التفاوت مابه تأثیر دلیل به احم به نسبت مالکان حقوق در مالکان. افزایشحقوق  جمع ی واصل

ا اعمال هاست که در حساب سود انباشته و اندوخته صورت وضعیت مالی اقالم در تغییرات سایر و هادارایی شده تمام بهای به

 استفاده ایدب حسابداری رویه کدام از که است مسئله این ارزیابیابگم  به گذار زمان در اصلی هایچالش از شده است. یکی

 در فقط هک دارد گذشته به با تسری ابگم حسابداری هایسیاست کارگیریبهاز  اختیاری هایمعافیت 2 ابگم شود. مثالً

 ناگهانی در التتعدی باعث گیردمی نشأت شرکت گذشته هایفعالیت از که تأثیرات این است و استفاده قابل گذارتاریخ

 به ی ثابتهادارایی ارزیابی و تجدید -2مثال  برای شود،می نمایانابگم به  گذار افتتاحی تراز در که شودمی حقوق مالکان

 و سود شناسایی -3 بازنشستگی مزایای و کارکنان خدمت پایان مزایای ذخیره مجدد ارزیابی -1 مفروض شده تمام بهای

 ارزی. یهابدهی و هاداراییتسعیر -4 گذار تاریخ در انباشته نیافته تحقق تعهدی هایزیان

 ابگم و احمِ یحسابدار یهایمرژ حقوق مالکان تحتاقالم  یرتفاوت مقاد . تحلیل7جدول 

  zآماره  معناداری تغییرات  zآماره  معناداری تغییرات

+ 323/3  سرمایه 33/3 33/2 = یمالکان اصل حقوق -852/2 *

328/3 + فاقد حق کنترل منافع -422/2 244/3 +  هااندوخته -812/2 *

+ 323/3 347/3 + حقوق مالکانه جمع -852/2 *  انباشته سود -21/2 **

 معنادار است. %10و  %5به ترتیب در سطح  * ،**
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 سوم فرضیۀ آزمون نتایج

در ی هابدهیاز  قلم 2 یصفر برا یهفرض ؛بررسی فرضیه سوم در آورده شده است. 8جدول نتایج آزمون فرضیه سوم در 

 را نشان معناداری یهاتفاوت ابگم، یا احمعمال ابسته به ی هابدهی ماساس، اقال ینرد شده است. بر هم 5 معناداریسطح 

، ریخاذی، تسهیالت پرداختنی، پرداختنی هاحسابی، رجاریغ یهابدهی جمعی، انتقال اتیمالیبده لاقالم شام یندهند. ایم

 اتیمال یبده در توجهقابل یش: افزاالف :است به این صورت ییراتتغ جهتهستند.  هابدهی جمعی و جار یهابدهی جمع

 جهقابل تو : کاهشب .هابدهی جمعو ریذخای، جار یهابدهی جمع ،تسهیالت پرداختنیی، رجاریغ یهابدهی جمعی، انتقال

ی پرداختنی. افزایش در مقدار ذخایر به دلیل تعهدات فعلی عرفی یا قانونی در نتیجه رویدادهای گذشته که هاحسابدر 

 این بهره بازار خنر با هاشرکت دریافتی تسهیالت قرارداد نرخ الی برای تسویه تعهد است.باعث خروج منافع افتصادی احتم

 انتقالی است. مالیات شده تعدیل اعمال بابت این از و نبوده برابر دفتری مبلغ با منصفانهارزش دارد، بنابراین تفاوت تسهیالت

 هایتفاوت از یناش مالیاتی اثر تا و شناسایی شده محاسبهابگم  از استفاده و حسابداری چارچوب تفسیر در آتی هایدوره به

. ندشومی محسوب غیرجاری بدهی ابگم جزو چارچوب در معوق هایمالیات تمام. دهد نشان را چارچوب دو این بین کنونی

 هایتفاوت اساس رب انتقالی مالیات ابگم شود، طبقنمی شناسایی و محاسبه انتقالی مالیات بدهی و دارایی گونه هیچ احم طبق

 محاسبه لیاتیما مقاصد برای استفاده مورد مبالغ و مالی گزارشگری مقاصد جهت هابدهی و هادارایی دفتری مبلغ بین موقتی

 .است شده مستهلک بهای محاسبه برای موثر بهره نرخ از استفاده خاطر به ی پرداختنیهاحساب در شود. کاهشمی

 ابگم و احمِ یحسابدار یهایمرژ تحت هابدهیاقالم  یرتفاوت مقاد . تحلیل8جدول 

  zآماره  معناداری تغییرات  zآماره  معناداری تغییرات

+ 343/3  یبازنشستگ یایمزا تعهدات -422/2 244/3 + تسهیالت پرداختنی -313/1 **

+ 328/3 343/3 + ذخایر -322/1 **  یانتقال یاتمال یهابدهی -13/1 **

342/3 + یسهام پرداختن سود 33/3 33/2 =  یرجاریغ یهابدهی جمع -221/2 **

+ 375/3  یهابدهی جمع -781/2 *

 یجار

- 343/3  پرداختنی یهاحساب -318/1 **

   + 318/3  هابدهی جمع -132/1 **

 معنادار است. %23و  %5به ترتیب در سطح  * ،**

 فرضیۀ چهارم آزمون نتایج

 های کلیدی مالی تحت دو مجموعه استاندارد احم و ابگم بررسی تغییر نسبت

نسبت  ی،نسبت جارنسبت کلیدی مالی ) 1 یصفر برا هیفرضآورده شده است.  2نتایج آزمون فرضیه چهارم در جدول 

 ای اعمال احمبسته به های مالی نسبت اینرو،  نیدرصد رد شد. از ا 5معناداری سطح در  (بلندمدت به حقوق مالکانه یبده

کند که کاهش پیدا می 24/3به  22/3ابگم از  سازیپیادهنسبت جاری پس از دهند. می نشان معناداری را یهاتفاوت ابگم

ی دریافتنی پس از ارزیابی مجدد در زمان هاحسابها و ی جاری مثل موجودیهاداراییدلیل ان، کاهش در ارزش اقالم 

ی ثابت هادارایییابد که به خاطر محاسبه ارزش کاهش می52/3به 52/3یی نیز از است. نسبت بدهی به دارا ابگم سازیپیاده

جاری ربه دلیل شناسایی یک بدهی غی مالکانهبلندمدت به حقوق ینسبت بدهافزایش در  .به بهای تمام شده مفروض است
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ی موید این موضوع است که ارزش نسبت ارزش بازار به ارزش دفترجدید تحت عنوان مالیات انتقالی است و کاهش در 

بیشتر  بگما سازیپیادهدر زمان  هابدهیو  هاداراییمتاثر از ارزیابی مجدد  ابگم سازیپیادهدفتری اقالم حقوق مالکان پس از 

 به از عبارتند ودشمی احم به نسبت ابگم طبق مالی یهانسبت و مالی نتایج در نوسان و تغییر ایجاد باعث که عواملیشود. می

 بندی هطبق و ارزیابی الزام جدید درباره استانداردهای منصفانه، ارزش به هابدهی و هادارایی گیریاندازه شناختن رسمیت

 اجباری یارزیاب ثابت و تجدید و ارزیابی انها، یهادارایی ارزش تر، کاهش و افزایشدقیق ارزیابی و بررسی مالی، یهادارایی

 مزایای و دمتخ پایان مزایای) انباشته نیافته تحقق تعهدی هایزیان و سود تایید لزوم سرقفلی و و نامشهود یهادارایی ساالنه

 ستنده ی مالیهانسبت هایورودی کههابدهی و هاداراییارزش  عوامل این نتیجه در. است مالی هایصورت در( بازنشستگی

 . کنندمی تغییر معناداری شکل به ابگم، از استفاده با
 احم و ابگم حسابداری هایرژیم های کلیدی مالی تحتمقادیر نسبت تفاوت . تحلیل9جدول 

بلندمدت به ینسبت بده zآماره  معناداری تغییرات   zآماره  معناداری تغییرات 

+ 327/3 ** - 322/1 328/3 - حقوق مالکانه  ** - 322/1 ینسبت جار   

- 323/3 * 852/2-  
ارزش نسبت ارزش بازار به 

یدفتر  

- 323/3 * - 852/2 ییبه دارا ینسبت بده   

- 32/3  - 24/2 به حقوق مالکان ینسبت بده   

 معنادار است. %10و  %5به ترتیب در سطح  * ،**

 معناداری تتفاواحم به  نسبتابگم ی فوالدی طبق هاشرکتی مالی هاصورت در شده بررسی نسبت پنج دو نسبت از

احم سبت به نابگم طبق  ی(نسبت ارزش بازار به ارزش دفتر یی،به دارا ینسبت بدهی، نسبت جاردارد و مقدارسه نسبت )

متوسط مقدار  د.دهمی نشان افزایش احم به نسبتابگم طبق  حقوق مالکان به مدتدبلن بدهی نسبت تنها و اندیافته کاهش

کاهش پیدا کرده است که دلیل این کاهش،  43/2به  21/2ابگم از  سازیپیادهپس از  یارزش بازار به ارزش دفترنسبت 

باشته تغییراقالم حقوق مالکان شامل سود ان .است ابگمافزایش در مخرج )حقوق مالکان( کسر این نسبت پس از پیاده سازی 

 یی ثابت، استفاده از ارزش منصفانه در شناسایهاداراییپذیری از بهای تمام شده مفروض تأثیرها به دلیل و اندوخته

 رداربرخو ایویژه اهمیت از ابگمتحت  مالی گزارشگری بودنهای نامشهود است. مربوطو ارزیابی داری هاگذارییهسرما

 بین کافش کاهش معنی به بودکه سرمایه بازار برای مفید اطالعات ازتهیه اطمینان ابگم پذیرش دالیل از یکی زیرا است

با احم  ابگم در مقایسه طبق دهدمی نشان فوالدی یهاشرکت در ابگم سازیپیاده. است شرکت بازار ارزش و دفتری ارزش

 دفتری شارز و بازار ارزش در شکاف بیانگرکاهش که یابدمی به طور معناداری کاهش ارزش دفتری به بازار ارزش نسبت

 احم به نسبت ابگم تحت شده ارائه اطالعات هاشرکت این در که شودمی مشخص و است ابگم سازیپیاده از پس شرکت

 اقالم ارائه در نایرا در باال تورم وجود خاطر به منصفانهارزش از استفاده .هستند تردسودمن و دارند بیشتری اطالعاتی محتوی

 نشان نتایج کند. همچنینتر مینزدیک هاشرکت اقتصادی ارزش به مالکان را حقوق دفتریارزش مالی وضعیت صورت

 شارز بین مهمی تفاوت هنوز بازار ارزش و دفتری ارزش شکاف در کاهش علیرغم ابگم سازیپیاده از پس که دهدمی

ابگم،  حتت حسابداری اطالعات که کندمی تایید بود بینیپیش قابل که همانطور دارد. وجود شرکت بازار ارزش و دفتری
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 ممفاهی در کارانهمحافظه هایسیاست اعمال دلیل به و گیردینم بر در را هاشرکت بازار ارزش بر موثر عوامل همه هنوز

 شود.می محاسبه بازار ارزش از کمتر دفتری ارزش حسابداری

 هاپیشنهادگیری و نتیجه

 بیشتر و تریچیدهپ کنندگاناستفاده نیازهای زیرا است، کرده ترسیم را تغییرات از روند تصاعدی مالی گزارشگری پویایی

 مثبت کنندگاناستفاده و کنندگانتهیه توسطابگم از استفاده گسترش برای تصمیم که رسدمی نظر به کلی طور به است. شده

. شودمی کمتر یکارمحافظه و موقع به مالی افشای باعث و شوندمی ترمربوط و پذیرترمقایسه مالی اطالعات زیرا شودمی تلقی

با استفاده از و نمودیم بررسی کلیدی هاینسبت و مالی وضعیت صورت اقالم روی راابگم  سازیپیاده تأثیر حاضر مقاله در

ی ابگم های حسابدارهای اقالم صورت وضعیت مالی تحت رژیمویلکاکسون در تحلیل تفاوت دارعالمت یبندآزمون رتبه

 تجزیه اساس بر .دارد کلیدی هاینسبت و مالی وضعیت صورت اقالم بر معناداری تأثیر ابگم سازیپیاده که دریافتیم و احم

االت و اشینامالک، م معناداری در تغییراتابگم به  در زمان تغییر رژیم حسابداری فوالد درصنعت گرفته صورت تحلیل و

-یپرداختنتسهیالت پرداختنی، ، ی غیرجاری، سود انباشتههاداراییی جاری، جمع هاداراییکاال، جمع موجودی تجهیزات،

به وجود امده است و  هابدهیی غیر جاری وجمع هابدهیانتقالی، جمع  بدهی مالیات ی، ذخایر،پرداختن ریو سا یتجار یها

 استفاده زمان هب نسبت معناداری طور به (بلندمدت به حقوق مالکانه ینسبت بده ی،نسبت جار)مالی کلیدی یهانسبتتا از  1

 اطالعاتی ءخال شکاه ازابگم با استفاده و ایران حسابداری شده پذیرفته کلی اصول چارچوب تغییر اند.شده تغییر دچار ازاحم

 حقوق دفتری ارزش. گذاردمی گذارانسرمایه اختیار در تریمربوط اطالعات بازار، هایارزش و حسابداری اقالم بین

ابگم  سازییادهپ رسدکهمی نظر به ،بنابراین .توجهی افزایش یافته استمقدار قابلابگم از استفاده از پس سرمایه صاحبان

 هایزشار و هاشرکت مالی اطالعات بین شکاف و ءخال نتیجه در و گذاشته گذارانسرمایه اختیار در تریدمفی اطالعات

  .دهدمی کاهش را بازار

بایرز  ؛(1328) همکاران و جرماکوویج هایپژوهش نتایج با همسو غیرمستقیم و مستقیم طور به پژوهش این نتایج

 است (1337)وسوبرامانیام  هانگ ؛(1323)و همکاران  گاستون ؛(1337) وسالستروم النتو ؛(1322) مگینا و بلک؛ (1327)

ت های حسابداری متفاوابگم در کشورهای مختلف علیرغم سیستم سازیپیادهاند که رسیده نتیجه این به پژوهشگران این

 های کلیدی دارد.ی مالی و نسبتهاصورتمعناداری بر اقالم  تأثیر

 ان خرد،نتایج کاربردی این پژوهش این است که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان حامی اصلی سرمایه گذار 

ب و توانند بینشی در مورد اثر بکارگیری ابگم کسو سرمایه گذاران می استانداردهاسازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوین 

اری کنند. مالی تلفیقی بر مبنای ابگم تاکید و پافش یهاصورتهای قابل مالحظه بر اجرای مصوبات انتشار با توجه به تفاوت

 و مقاومت خود را کاهش و با تخصیص منابع مالی و هاینگرانبا شناخت این اثرات تغییر،  توانندیمناشران بازار سرمایه هم 

 انسانی کافی زمینه اجرای مصوبه سازمان بورس را بکار گیرند.
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خود را بر اساس  یمال یهاصورتشرکت  21حجم نمونه، تنها  یتها را دارد. اول( محدودیتاز محدود یمطالعه برخ

 یشرکت مورد بررس 2 یمال یت( صورت وضعیدیتول یهاشرکتاند که با توجه به اهداف مطالعه )تمرکز بر کرده هیابگم ته

اتش را به شرکت اطالع یکاند، تنها کرده یهرا بر اساس ابگم ته دخو یمال یهاصورتکه  ییهاشرکت ینقرار گرفت. در ب

 یمکرد یکه بررس یاو ممکن است نمونه یستروشن ن هاکتشر یهعدم انتشار بق یلمنتشرکرده است، دل یصورت عموم

ر است در حال به ذک ماند. الزو سازمان بورس را بکار گرفته یالزام سازمان حسابرس ینباشد که ا ییهاشرکتکمتر از نمونه 

بر  قییتلف یمال یهاصورتها ملزم به انتشار یمهها و بو بانک یهتومان سرما یلیاردم 2333از  یشبا ب یهاشرکتحاضر فقط 

از  یورد بررسم یهاشرکت. سوم( یستما مشخص ن یبرا هاشرکتابگم در  یریبکارگ یفیتابگم هستند. دوم( ک یمبنا

آن به  یمتعم است و یرانپژوهش در واقع منحصر به صنعت فوالد ا یجبر است و نتایهسرما نعتیصنعت فوالد هستند که ص

 . یردصورت گ یاطبا احت یدبا یگرد یقتصادا یطهایمح یاو  یعصنا یرسا

م ی مالی طبق رژیم ابگهاصورتابگم و انتشار عمومی  سازیپیاده( دالیل عدم اولتوانند در مطالعات آتی محققان می

رژیم  سازیپیادهی مشمول مصوبات سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار دوم( کیفیت بکارگیری و هاشرکتدر 

 یهاصورتبر  ابگم سازیپیاده تأثیر( سومدادند و  ی مالی خود را طبق رژیم ابگم ارائههاصورتی که هاشرکتابگم در 

 .کنند رسیبر را کشورها یرن با ساآ یسهشده در بورس اوراق بهادار تهران و مقا یرفتهپذ یایمهو ب یبانک یهاشرکت یمال

نی بر مالی مبت یهاصورتپیامدهای این تغییر رژیم حسابداری موضوع جالب دیگری است که در صورت انتشار عمومی 

به بعد در  2328از احم با ابگم که از ابتدای سال تطبیق کامل برخی  ابگم مناسب پژوهش است، با این وجود تجدید نظر و

 از این تغییرات فراهم کرده است. حال اجرا است فرصت خوبی برای ارزیابی اثر هر یک

 تقدیر و تشکر

 اجرای در معنوی حمایت خاطر به الملل خرمشهربینآزاد اسالمی واحد  دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از بدینوسیله

ارائه  ها وکه با راهنمایی ز اعضای محترم هیئت تحریریه و داوران گرانقدرا همچنین. آیدمی عمل به تقدیر حاضر پژوهش

 .نماییمیمکر و قدردانی خود را ابراز خود باعث بهبود کیفیت این پژوهش شدند مراتب تشپیشنهادهای ارزنده 

 منابع
 یاستانداردها یاده سازیو. موانع پ هاچالش یتشافکا یل عاملی(. تحل2433). ، رسولیثالث، جمال و سعد ید؛ بحری، سعیینگرلوک، احد؛ جبارزاده ینیحس

 .533-551 (،3)18 ،یو حسابرس یحسابدار هاییبررسران. یدر ا یمال یگزارشگر المللیبین

 .282-132(، 22)3 ،مجله دانش حسابداری. یقیبر سودمندی اطالّعات تلف المللیبینبا استاندارد  یرانا یقاستاندارد تلف ییهمگرا تأثیر(. 2322پور، فرشاد ) یسبزعل

 نفعانیذ یتئور یمبنا بر( IFRS)گزارشگری مالی  المللیبین یاستانداردها یاجرا فایده -نهیهز مطالعه(. 2323) اله یول ،زر بی و محسن ،هیفق ؛نیحس ،یفخار

 .233-234، 222، بورسران. یا در

 (،3)15 ،یحسابرس و یحسابدار یهایبررس. ایران مالی گزارشگری در منصفانه ارزش کارگیری به فنی هایچالشی(. 2327) علی رحمانی، و مریم محمدی،گل

424-387. 
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 در یکاربرد یهاپژوهش. بیمه صنعت در مالی گزارشگری المللیبین یاستانداردها یاجرا. (2322)آزاده ، مداحیو  لیال سمیرا؛ رحمانی، علی؛ نیاکان، موفق،

 .117-152 ،(27)2، یمال یگزارشگر

 یاستانداردها سازیپیاده یراستا در منصفانه یهاارزش یریگاندازه یهافرصت و هاچالش(. 2328) سهراب زاده،نیحس و یمرتض در، دره یجعفر محمد؛ ،یمراد

 .452-482، (3)12 ،یحسابرس و یحسابدار یهایبررس. رانیا در یمال یگزارشگر المللیبین

 (،2)22 ،حسابداری دانش مجلۀ. مالیاتی اجتناب مالیاتی و فرار بر مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای تأثیر(. 2322) حسن پور، یلاسماع و محمد نمازی،

33-2. 
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