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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 noncontrolling 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 noncurrent 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 noncurrent 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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چکیده
هدف :استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (ابگم) از سال  5002به طور گستردهای در دنیا مورد پذیرش قرار گرفت و در حال
اجرا است .هدف این پژوهش بررسی تأثیر پیادهسازی ابگم بر صورت وضعیت مالی شرکتهای تولیدی است.
روش :این پژوهش توصیفی -علّی و پس رویدادی است .جامعه آماری شامل شرکتهای تولیدی است که صورتهای مالی را طبق
ابگم تهیه کردهاند .نمونه آماری شامل  6شرکت تولیدی است که در صنعت فوالد هستند و بیش از  20درصد سهم بازار این صنعت
را در اختیار دارند .برای تحلیل دادهها از آزمون ناپارامتریک رتبهبندی عالمتدار ویلکاکسون استفاده شده است.
یافتهها :یافتهها نشان میدهد پیادهسازی ابگم تأثیر معناداری بر ارزش دارایی ثابت ،موجودی کاال ،جمع داراییهای جاری وغیرجاری،
سود انباشته ،تسهیالت پرداختنی ،حسابهای پرداختنی ،ذخایر ،مالیات انتقالی ،جمع بدهیهای غیر جاری وجمع بدهیها دارد.
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.
نتیجهگیری :پیادهسازی ابگم باعث تغییرات معنادار در اقالم صورت وضعیت مالی و نسبتهای مالی شده است .پژوهش حاضر با
توجه به مصوبات سازمان بورس در سال  ۲۹۳5و  ۲۹۳2میتواند بینشی برای استانداردگذاران ،مدیران ،حسابداران و حسابرسان جهت
گذار به ابگم ایجاد نماید.

واژههای کلیدی :تغییر رژیم حسابداری ،استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،استانداردهای حسابداری ایران ،صورت وضعیت
مالی.
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استناد :موسوی مطهر ،سیدسجاد؛ رحمانی ،علی و امیری ،هوشنگ ( .)۲00۲تأثیر پیادهسازی استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی بر صورت وضعیت مالی در ایران .مجله دانش حسابداری.5۲-00 ،)۹(۲۹ ،
مجله دانش حسابداری ،دوره سیزدهم ،ش  ،3صص.12-44 .
 دانشجوی دکتری گروه حسابداری ،واحد بینالمللی خرمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرمشهر ،ایران .رایانامهsajadmosavi44@yahoo.com :
 نویسنده مسئول ،استاد گروه حسابداری ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران .رایانامهrahmani@alzahra.ac.ir :
 استادیار گروه حسابداری ،واحد آبادان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آبادان ،ایران .رایانامهdr.h.amiri@iauabadan.ac.ir :
تاریخ دریافت2432/2/33 :

تاریخ بازنگری2432/1/14 :

تاریخ پذیرش2432/3/22 :

تاریخ انتشار برخط2432/7/12 :

ناشر :دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
©The Authors.

DOI: 10.22103/jak.2022.19299.3694

 /55تأثیر پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی بر صورت وضعیت مالی در ایران

مقدمه

هماهنگسازی سیستمهای حسابداری ملی کشورهای مختلف با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی( 2ابگم) یکی
از اصلیترین فرآیندهای حسابداری بینالمللی است و سالهاست که برای تحقیقات حسابداری از اهمیت باالیی برخوردار
بودهاست .این فرآیند هماهنگ سازی ،مقایسهپذیری صورتهای مالی را در بین کشورها افزایش میدهد و آنها را برای
سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان مفیدتر میکند (پیچوکا .)1312 ،1پذیرش ابگم منجر به افزایش کیفیت گزارشگری
مالی (وفا صالح 3و عبدالسالم ،)1322 ،4مقایسهپذیری صورتهای مالی ،بهبود شفافیت اطالعاتی (کی 5و همکاران،)1322 ،
کاهش عدمتقارن اطالعاتی و ارائه اطالعات عینیتر و دارای محتوای اطالعاتی (روسی 2و کوردازو )1322 ،7میشود و در
نهایت باعث بهبود پیشبینی قیمت سهام بر اساس ارزش دفتری حقوق مالکان و سود میشود (جرماکویج 8و همکاران،
.)1328
به کارگیری ارزش منصفانه در ابزارهای مالی و سایر عناصر در صورت وضعیت مالی به عنوان مبنای اندازهگیری بسته به
شرایط خاص ،وضعیت بینالمللی ،تأثیر عوامل اقتصادی مختلف و غیره مراحل بسیاری را طی کرده است (مورالس 2و
زامورا .)1328 ،23اندازهگیری بر مبنای ارزشمنصفانه در حسابداری جدید نیست (مورالس .)1327 ،22هرز )1323( 21رئیس
سابق هیئت استانداردهای حسابداری مالی گفته است که یکی از قدیمیترین و طوالنیترین و بحث برانگیزترین مسائل
حسابداری که هنوز حل نشده است نحوه ارزشگذاری داراییها و بدهیها است .چارچوبهای مفهومی هیئت استانداردهای
بینالمللی حسابداری و هیئت استانداردهای حسابداری مالی مبتنی بر پارادایم سودمندی در تصمیم گیری هستند و اطالعات
صورتهای مالی بر اساس ارزش منصفانه را برای سرمایهگذاران مربوطتر میدانند (پاندیا .)1312 ،23مهمترین ویژگی ابگم
میزان نفوذ حسابداری ارزش منصفانه یا حسابداری ارزش بازار در آن است (مرادی و همکاران .)2328 ،اجرای ابگم به
خصوص در اتحادیه اروپا منتج به اظهار نظرهای زیادی شده است که ابگم را استانداردهایی بر مبنای ارزش منصفانه میدانند
و اینکه هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری به طور غیرقابل اجتناب به سمت حسابداری ارزشمنصفانه کامل در حال
حرکت هستند (اویوو .)1313 ،24در حقیقت ابگم استفاده از ارزش منصفانه برای اندازهگیری داراییها و بدهیهای مالی را
الزامی کرده است (بالفورت 25و همکاران .)1327 ،ارزش منصفانه درحال حاضر یکی از پرکاربردترین روشهای اندازه-
گیری در ابگم و استانداردهای حسابداری آمریکا است و برای اندازهگیری اولیه یا بعدی بسیاری از انواع داراییها و بدهیها
(به صورت اختیاری یا اجباری)استفاده میشود (اگستین 22و همکاران .)1328 ،در چارچوب ابگم و در استانداردهایی مانند
استاندارد 23 ،2 ،5 ،3 ،1و 22و استانداردهای بینالمللی حسابداری( 27ابح)43 ،38 ،32 ،18 ،17 ،12 ،1و  42بکارگیری
ارزشمنصفانه تصریح شده است (گل محمدی و رحمانی.)2327 ،
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در سال ،1322کمیته استانداردهای بینالمللی حسابداری ،2استاندارد 23را منتشر کرد که اهداف آن تعریف ارزش-
منصفانه ،تعیین چارچوبی برای اندازهگیری ارزش منصفانه و الزام به افشای ارزش منصفانه بود .هیئت استانداردهای
حسابداری مالی 1قبالً استاندارد بسیار مشابهی را در سال  1332صادر کرده بود ( ،SFAS 157جدیداً ( )ASC 820اویوو،
 )1313و در سال  2433اندازهگیری ارزش منصفانه به عنوان استاندارد  41به استانداردهای حسابداری ملی (احم) اضافه شده
است .به موجب مصوبات سازمان حسابرسی (مورخ  )2323/2/17و سازمان بورس و اوراق بهادار ایران (مورخ 2321/23/12و
 )2325/8/28برخی از نهادهای مالی و ناشران بزرگ بورسی و فرابورسی ،که دوره مالی آنها از تاریخ  2325/2/2و بعد از
آن شروع میشود ،ملزم به تهیه و ارائه یک مجموعه صورتهای مالی ساالنه حسابرسی شده بر اساس مجموعه ابگم هستند
(حسینی و همکاران .)2433 ،با این وجود تعداد شرکتهایی که این الزام را رعایت کردهاند بسیار کم میباشد .یک دلیل
این موضوع تأثیر قابل توجه اجرای این استانداردها بر اقالم صورت وضعیت مالی ذکر میشود ولی شواهد و مستنداتی به
روش علمی برای این موضوع ارائه نشده است .با پذیرش مجموعه ابگم به عنوان مبنای گزارشگری مالی در ایران ،تهیه
صورت وضعیت مالی براساس ابگم و اندازهگیری بسیاری از اقالم صورت وضعیت مالی بر مبنای ارزش منصفانه به جای
رویکرد بهای تمام شده ،موضوعات جدید و با اهمیتی هستند که قانونگذاران ،استانداردگذاران ،مدیران و جامعه حسابداری
و حسابرسی ایران با آن درگیر خواهند شد .انتظار میرود با توجه به تفاوتهای موجود در استانداردهای حسابداری ایران
نسبت به ابگم در استاندارد 2 ،7 ،5 ،3 ،1و22و ابح در استاندارد 32،43 ،18 ،17 ،12 ،13 ،22و  42ارزش بعضی از اقالم
صورت وضعیت مالی مانند بدهی مالیات انتقالی ،اموال ،ماشینآالت و تجهیزات ،داراییهای نامشهود ،سرقفلی ،داراییها و
بدهیهای مالی ،اجارههای دریافتنی و پرداختنی ،مزایای کارکنان ،سرمایهگذاری در امالک و حقوق سهامداران غیر کنترلی
و اصلی تغییر کنند.
هدف کلی این پژوهش ارزیابی تأثیر کمی پیادهسازی ابگم بر اقالم صورت وضعیت مالی و نسبتهای کلیدی است که
با پاسخ به پرسشهای زیر بررسی میشود:
-2آیا پیادهسازی ابگم در مقایسه با استانداردهای حسابداری ملی (احم) باعث تغییرات معناداری در اقالم صورت وضعیت
مالی میشود؟
 -1آیا نسبتهای کلیدی مالی تحت ابگم و احم تفاوت معناداری دارند؟
پژوهش حاضر عالوه بر به روزرسانی اطالعات موجود در ادبیات موضوع ،از دو جنبه دانش افزایی میکند -2 :شواهد
ما بینشهای جدیدی را در مورد تغییرات اقالم صورت وضعیت مالی تحت دو مجموعه استاندارد و نتایج اجرای ابگم ،ارائه
میکند  -1به درک بهتر پیامدهایی که گذار به ابگم بر اطالعات مالی شرکتها خواهد داشت کمک میکند.
با توجه به آنچه بیان شد ،ابتدا به بحث دربارة مبانی نظری پیادهسازی ابگم و تأثیر آن بر صورت وضعیت مالی و نسبتهای
مهم پرداخته شده و پژوهشهای انجام شده در این زمینه مرور میشود .سپس جامعه ،نمونه ،متغیرها و روشهای تجزیه
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وتحلیل دادهها معرفی میشود .نتایج پژوهش در قسمت یافتهها ارائه میشود .در نهایت ،نتیجهگیری ،پیشنهادهای کاربردی
و پژوهشی و محدودیتهای پژوهش بیان خواهد شد.
مبانی نظری و پشینه پژوهش
مبانی نظری و بسط فرضیهها

طی سالهای  2273الی 1333استانداردهای بین المللی حسابداری (ابح) تدوین و ارائه گردید از آوریل سال  1332با
تجدید سازمان کمیته استانداردهای بینالمللی ،هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری شکل گرفت و استانداردهای ارائه
شده توسط این هیئت تحت عنوان جدید استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (ابگم) در جامعه بینالمللی ارائه شد
(جورج 2و همکاران .)1322 ،مهمترین استداللی که برای اجرای ابگم به کار میرود این است که این مجموعه استانداردها
به دلیل استفاده از استانداردهایی که اقالم صورتهای مالی را مطابق با واقعیتهای اقتصادی اندازهگیری و شناسایی و
مجموعهای از اطالعات را در یادداشتهای توضیحی ارائه میکنند ،به کسب اطالعات بهتر کمک میکند (دی مور،1
 .)1322هیئت رسالت خود را تدوین استانداردهایی برای ایجاد شفافیت از طریق تأمین اطالعات با کیفیت و مقایسهپذیر،
پاسخگویی مدیریت از طریق کاهش خال اطالعاتی بین مدیریت و تأمینکنندگان سرمایه ،کمک به کارایی اقتصادی از
طریق تأمین اطالعات برای شناسایی فرصتها و ریسک برای سرمایهگذاران و تخصیص بهینه سرمایه تعریف کرده است.
طبق تئوری حمایت از سهامداران جزء ،بال 3و دیگران ( )1333نشان میدهند که صورتهای مالی طبق ابگم میتواند
اطالعات حسابداری با کیفیت باالیی را برای حمایت از سرمایهگذاران ،افشا کند .لیو 4و همکاران ( )1322نیز استدالل
میکنند که تغییر به ابح باعث افزایش ارتباط ارزشی و کاهش قابل توجه مدیریت سود برای حمایت از سهامداران میشود.
فخاری و همکاران ( )2323نیز معتقد هستند شرکتها برای ورود به بازارهای سرمایه باید به حقوق اقلیت احترام گذاشته و
با افشای جامعتر و بیشتر ،منافع سهامداران جزء را حفظ کنند .هالبرگ 5و پرسن )1322( 2با استفاده از تئوری عالمتدهی
اسپنس ( )2273نشان دادهاند که شرکتها از طریق پذیرش ابگم به فعاالن بازار عالمت میدهند که معتقد به صورتهای
مالی با شفافیت اطالعاتی بیشتر بوده تا از این طریق بتوانند عالوه بر ورود به بازار جهانی ،سرمایه گذاران خارجی را نیز جذب
کنند.
هوپ 7و همکاران ( )1332معتقد است پذیرش ابگم از عدم تقارناطالعاتی در صورتهای مالی میکاهد و سهامداران
خرد میتوانند از حقوق خود دفاع کنند و ریسک دعاوی دادخواهی سهامداران اقلیت از دیدگاه سهامداران کنترلی بیشتر
میشود .طبق تئوری نمایندگی ،مدیران ومالکان اغلب دارای تضاد منافع هستند .شرکتها لزوماً مشتاق نیستند ،اما اغلب مایل
به انجام اقداماتی مانند پذیرش ابگم هستند .افزایش بالقوه سرمایهگذاری خارجی انگیزه قابل توجهی برای انجام این کار
است .از سوی دیگر شرکتها با خطر افزایش مالیات در آینده روبرو هستند .با این حال مزایای آن میتواند به طور بالقوه
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بیشتر از هزینههای پذیرش و افشا باشد .از سوی دیگر ،ریس 2و وایسباک )1331( 1معتقدند پذیرش ابگم میتواند با کاهش
عدمتقارناطالعاتی هزینه نمایندگی را کم کند .ابگم قابلیت مقایسه و شفافیت اطالعات مالی را برای سرمایهگذاران افزایش
میدهد و منجر به تمایل بیشتر سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری فرامرزی (لپون ،)1328 ،3کاهش هزینه سرمایه و در نتیجه
تخصیص کارآمدتر منابع و رشد اقتصادی میشود (مورا 4و همکاران .)1313 ،همچنین ابگم توانایی سرمایهگذاران برای
تصمیمگیری مالی آگاهانه و اندازهگیری وضعیتمالی و عملکردمالی در کشورهای مختلف را افزایش میدهد (کی و
همکاران ،)1322 ،سردرگمی ناشی از وجود روشهای مختلف را برطرف میکند که منجر به کاهش ریسک برای سرمایه-
گذاران و کاهش هزینه سرمایه برای شرکتها میشود (مورا و همکاران ،)1313 ،هزینه تهیه اطالعات را برای سرمایهگذاران
کاهش میدهد و باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای سرمایهگذاری بینالمللی و سپس تخصیص مناسب منابع در سرتاسر جهان
میشود (منساه )1313 ،5ابگم سهامدار محوراست و به طور کلی به عنوان یک مدل حسابداری با ارزش منصفانه تلقی میشود
(اویوو )1313 ،که باعث بهبود افشا و افزایش درک صورتهای مالی میشود (کاینث 2و همکاران.)1312 ،
در حالی که پذیرش ابگم ممکن است منجر به پیامدهای غیرمستقیم مانند نقدشوندگی بیشتر بازار یا کاهش هزینه سرمایه
شود ،تنها اثر مستقیم پیادهسازی ابگم تغییر اقالم صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی است (آجی 7و همکاران)1313 ،
در شرکتهای اسپانیایی و بریتانیایی پس از پیادهسازی ابگم ارزش داراییهای ثابت ،جمع داراییها و بدهیهای غیر جاری،
بدهیهای جاری ،درآمد عملیاتی و درآمد خالص افزایش داشته است و ارزش داراییهای جاری و جمع حقوق مالکان
کاهش یافته است .همچنین علیرغم انتظارات ضریب تغییرات در بریتانیا به عنوان یک کشور حوزه انگلوساکسون در مقایسه
با اسپانیا بیشتر بوده است (گاستون و همکاران .)1323 ،همچنین در شرکتهای کانادایی که ابگم را پیادهسازی کردهاند بسته
به نوع صنعت ،ارزش مالیات انتقالی ،حقوق اقلیت ،مزایای کارکنان ،داراییهای ثابت ،سرقفلی و سرمایه گذاری در امالک
در بین شرکتها بیشترین تغییرات را داشتهاند (جرماکوویج و همکاران .)1328 ،در شرکتهای ترکیهای ارزش جمع
داراییها ،اموال ،ماشین االت و تجهیزات پس از پیاده سازی ابگم تفاوت معناداری ندارد ،اما سود خالص و بازده داراییها
افزایش یافته است (کاراپینار 8و ضیف .)1311 ،2در شرکتهای فرانسوی نیز پس از پیادهسازی ابگم جمع داراییها ،جمع
بدهیها و جمع درآمدها و هزینهها افزایش و جمع حقوق مالکان کاهش پیدا کرده است (ازتورک.)1311 ،23
بررسی مبانی نظری و تجربی تأثیر پیادهسازی ابگم بر اقالم صورتهای مالی شرکتها در کشورهای مختلف به دالیل
ذیل نتایج متفاوتی را نشان میدهد :الف) با توجه به معافیتهای اختیاری ،استثنائات مندرج در ابگم  2میتواند توسط
شرکتها و در کشورهای مختلف به روشهای متفاوتی اعمال شود ب) تصویر ارائه شده از وضعیت مالی و اقتصادی
شرکتها تحت استانداردهای ابگم به طور قابل توجهی در مقایسه با  GAAPملی متفاوت است پ) کیفیت پیادهسازی و
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کیفیت گزارشگری مالی تحت ابگم به عواملی مانند انگیزههای مدیریتی ،ساختار قانونی ،مقررات حاکمیت شرکتی ،ویژگی-
های شرکت و صنعت ،سیستم حسابداری قانون کد ،انگلوساکسونی یا کشورهای در حال توسعه ،توسعه یافتگی کشورها و
زیرساختها بستگی دارد .بنابراین ،برای بررسی تغییرات در اقالم صورت وضعیت مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در
بورس ایران پس از پیادهسازی ابگم فرضیههای اول تا سوم به شرح زیر بیان میگردد:
فرضیه اول :تفاوت معناداری در ارزش اقالم داراییها بر اساس رژیمهای حسابداری احم و ابگم وجود دارد.
فرضیه دوم :تفاوت معناداری در ارزش اقالم حقوق مالکان بر اساس رژیمهای حسابداری احم و ابگم وجود دارد.
فرضیه سوم :تفاوت معناداری در ارزش اقالم بدهیها بر اساس رژیمهای حسابداری احم و ابگم وجود دارد.
بسیاری از شرکتها با پذیرش ابگم ،با تعاریف جدید حسابداری و اصول و روشهای ارزشگذاری جدید ،باعث افشای
گزارشهای مالی دقیقتر و جامعتر برای عملیات و فعالیتهای خود و در نهایت برآوردن نیازهای استفادهکنندگان مختلف
صورتهای مالی شدند (مورالس .)1328 ،با مصوبات سازمان بورس و سازمان حسابرسی همگرایی احم با ابگم اکنون نه
تنها یک محل بحث بلکه یک واقعیت است .نسبتهای مالی که مشخص کننده نقدینگی ،ساختار مالی ،اهرم مالی وقابلیت
پوشش بدهی شرکت هستند ،برای استفادهکنندگان برون سازمانی جهت بررسی اعطای اعتبار و مشاوره سرمایهگذاری و
برای مدیران جهت بررسی اجرای طرحها استفاده میشوند (بایرز .)1327 ،2اگرچه نسبتها بیشتر بر اساس عملکردهای قبلی
گزارش میشوند اما قابلیت پیشبینی هم دارند و میتوانند حوزههایی که بالقوه مشکلساز هستند را شناسایی کنند (اوپار 1و
همکاران.)1313 ،
نقش محتوی اطالعاتی اقالم صورتهای مالی در تعیین بازده و قیمت اوراق بهادار از دیرباز یکی از مسائل بنیادی در
حسابداری و امور مالی بود ،بررسی تجربی مربوطبودن اطالعات حسابداری مستقیماً سودمندی دادههای حسابداری را بررسی
میکند (کی و همکاران .)1322 ،پیشبینی میشود که پیادهسازی ابگم اطالعات مفیدتر و مربوطتر در اختیار سرمایهگذاران
قرار دهد زیرا در چارچوب مفهومی ابگم برسودمندی اطالعات برای سرمایهگذاران تاکید شده است (کوردازو و روسی،
 .)1322مربوطبودن به توانایی اقالم حسابداری در نشان دادن ارزش اقتصادی شرکت اشاره داردکه از طریق ارزش بازار
سهام محاسبه میشود و نشانه ارزش بنیادی شرکت است (کالرکسون 3و همکاران .)1322،طبق فرضیه بازارکارا ،قیمتهای
بازار اوراق بهادارمنعکسکننده تمام اطالعات موجود است و بنابراین تخمین منصفانه و دقیق ارزش شرکت است (رایدل

4

و همکاران .)1323 ،براین اساس ،قیمت سهام میتواند به عنوان معیاری باشد که برای ارزیابی اطالعات به ویژه اقالم
صورتهای مالی استفاده شود (پالیا .)1324 ،5اگر اقالم صورتهای مالی دارای قدرت توضیحی و بار اطالعاتی راجع به
قیمت سهام باشند آنگاه میتوان گفت که آنها در تصمیمگیری سرمایهگذاران برای ارزشگذاری قیمت سهام مربوط هستند
(گاستون 2و همکاران )1337 ،واگر اطالعات مالی تحت ابگم باعث رابطه معناداری بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت
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شود میتوانیم نتیجهگیری کنیم اطالعات صورتهای مالی تحت ابگم مربوط هستند (ساالووتاس 2و همکاران .)1321 ،در
شرکتهای عربستانی پس از پیادهسازی ابگم تغییری در نسبتهای سودآوری ،نقدینگی و اهرم مالی وجود ندارد (ابید،1
 .)1311همچنین در شرکتهای نیجریهای عملکرد مالی و ارزش بانکها پس از پیادهسازی ابگم تغییری نکرده است
(ویگوگو .)1313 ،3از طرف دیگردر شرکتهای هندی پس از پیادهسازی ابگم هزینه سرمایه حقوق مالکان و هزینه سرمایه
بدهی و عدم تقارن اطالعاتی افزایش قابل توجهی داشتهاند و نقدشوندگی بازار کاهش معناداری داشته است (بنسل.)1311 ،4
همچنین پیادهسازی ابگم درشرکتهای صنعت نفت و گاز پذیرفته شده در بورس آمریکا باعث تغییر معنادار در ،ROA
 EBIT ،EPS ،ROEو  EBITDAشده است و  8نسبت از  27نسبتی که تحلیلگران هنگام توصیههای سرمایه گذاری استفاده
میکنند بیش از  5درصد متفاوت بودهاند (بایرز .)1327 ،با این اوصاف تأثیر پیادهسازی ابگم بر نسبتهای مالی در سطح
کشورها و شرکتها متفاوت است .از این رو ،در فرضیۀ چهارم پژوهش این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است:

فرضیه چهارم :تفاوت معناداری در نسبتهای کلیدی مالی بر اساس رژیمهای حسابداری احم و ابگم وجود دارد.
پیشینه تجربی پژوهش

در پژوهشهای صورت گرفته در خارج از کشور ابید ( .)1311در مطالعهای در عربستان به بررسی تأثیر پیادهسازی ابگم
بر نسبتهای عملکرد مالی پرداخت ،یافتههای او نشان میدهد که تفاوت معناداری در سه گروه نسبتهای عملکردی شامل
نسبتهای سودآوری ،نسبتهای نقدینگی و نسبتهای اهرم مالی پیش و پس از پیادهسازی ابگم وجود ندارد .این مطالعه بر
روی  27شرکت غیرمالی در بورس عربستان سعودی از سال  1324تا  1322انجام شده است .کاراپینار و ضیف ( )1312در
بورس ترکیه به این نتیجه رسیدهاند تفاوت معناداری در جمع داراییها ،جمع اقالم تعهدی ،جمع درآمدهای نقدی ،اموال،
ماشینآالت و تجهیزات پس از پیادهسازی ابگم وجود ندارد اما سود خالص و بازده داراییها پس از پیادهسازی ابگم در
سطح خطای  5درصد تفاوت معناداری دارند و مقدار آنها طبق ابگم بیشتر از زمانی است که شرکتها صورتهای مالی
خود را طبق استانداردهای ملی ارائه دادهاند .محققان برای بررسی فرضیهها از آزمون  ،Tمن ویتنی و ویلکاکسون استفاده
کردهاند .جرماکوویج و همکاران ( )1328در مقالهای در کانادا ،به این نتیجه رسیدهاند تأثیر به کارگیری ابگم بر اقالم
صورتهای مالی و نسبتهای مالی به نوع صنعت بستگی دارد .با این وجود مالیاتانتقالی ،حقوقاقلیت ،مزایایکارکنان،
داراییهای ثابت ،سرقفلی و سرمایهگذاری در امالک در بین شرکتها بیشترین تغییر را داشتهاند و نسبتهای مالی شامل
نسبت جاری ،نسبت بدهی به دارایی ،نسبت بدهی به حقوق مالکان و بازده داراییها تغییرات قابلمالحظهای پس از پیادهسازی
ابگم داشتهاند و با وجود این که استانداردهای حسابداری کانادا خود سهامدار محور هستند دادههای مالی تحت ابگم نسبت
به دادههای مالی تحت استانداردهای کانادا دارای بار اطالعاتی بیشتری هستند.
بایرز ( )1327به بررسی پیامدهای انتقال به ابگم بر شاخصهای کلیدی مالی در صنعت تولید نفت و گاز در ایاالت متحده
پرداخت .نتایج نشان میدهد که شاخصهای کلیدی مالی که تحلیلگران هنگام ارائه توصیههای سرمایهگذاری استفاده
- Nwaogwugwu
- Bansal
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میکنند پس از پیادهسازی ابگم در بیش از  53درصد موارد بیش از  5درصد متفاوت بود و این تفاوتها تأثیر مستقیمی
برتحلیلهای بنیادی این شرکتها خواهد داشت .آزمون  tزوجی بر روی متغیرهایی که به طور معمول توزیع شده بودند اجرا
شد وآزمون رتبهای ویلکاکسون بر روی آن دسته از متغیرهایی انجام شد که توزیع نرمال نداشتند .بلک 2و مگینا)1322( 1
در مطاله ای در بورس یونان ،به این نتیجه رسیدهاند که استفاده از ابگم در یونان تأثیر چشمگیری بر اقالم صورتهای مالی،
نسبتجاری ،اهرممالی ،بازدهدارائیها ،بازدهحقوق مالکان ،بازده داراییها P/E ،و P/Sداشته است ولی تأثیری بر کارایی
اطالعات ندارد .تغییرات نسبتهای مالی پیش و پس از بکارگیری ابگم با آزمون غیرپارامتریک ویلکاکسون بررسی شد.
النتو 3و سالستروم )1337( 4نسبتهای کلیدیمالی  22شرکت را پس از پذیرش ابگم در بورس فنالند بررسی کردهاند و
نشان دادند که بکارگیری حسابداری ارزشمنصفانه والزامات جدید در مورد مسائل خاص حسابداری باعث تغییرات قابل-
توجه در اقالم صورتهای مالی و نسبتهای مالی میشود .نتایج نشان میدهد که بیشتر اقالم ترازنامه و صورت سود وزیان
تحت دو مجموعه استاندارد ابگم و FASبه طور قابلتوجهی متفاوت است .نسبت سودآوری به میزان  22درصد افزایش،
نسبت قیمت به درآمد ( )P/Eکاهش و نسبت جاری به میزان  1درصد افزایش نشان میدهد .گاستون و همکاران ( )1323در
مقالهای با عنوان تأثیر پذیرش ابگم بر دادههای صورتهای مالی در دو کشوربریتانیا و اسپانیا به این نتیجه رسیدهاند که پس
از پیادهسازی ابگم داراییهای ثابت و جمع داراییها ،بدهیهای غیرجاری ،بدهیهای جاری ،درآمد عملیاتی ،درآمد خالص
و بازده حقوق مالکان افزایش و داراییهای جاری ،نسبتجاری و حقوقمالکان کاهش داشته است و علیرغم انتظارات،
ضریب تغییرات در انگلستان با وجود سیستم انگالساکسونی نسبت به اسپانیا بیشتر است ولی مربوطبودن دادهها پس از
پیادهسازی در هر دو کشور معنادار نیست .مفروضات با استفاده ازآزمون غیرپارامتریک ویلکاکسون عالمتدار و تحلیل
مفایسهای بررسی شدهاند.
سیلوا 5و همکاران ( )1332در تحقیقی در بورس پرتغال نشان دادهاند بیشتر اقالم صورت وضعیت مالی و صورت سود و
زیان پس از پیادهسازی تغییرات قابلتوجهی داشتهاند .نسبتهای P/Eو EPSکاهش یافتهاند .گاستون و همکاران ( )1337در
مقالهای در اسپانیا به این نتیجه رسیدهاند بسته به اینکه شرکتها از استانداردهای اسپانیایی یا بینالمللی استفاده کنند ،تفاوت
قابل توجهی درارزش حسابهای دریافتنی ،وجه نقد ،حقوق مالکان ،بدهیهای بلندمدت و کل بدهیها به وجود میآید.
بررسی فرضیهها با استفاده از آزمونهای پارامتریک و ناپارامتریک (به ترتیب ،آزمون  tو آزمون رتبهبندی عالمتدار
ویلکاکسون) بسته به نرمال بودن یا نبودن متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .هانگ 2وسوبرامانیام )1337( 7در مطالعهای
به این نتیجه رسیدهاند مبلغ جمع داراییها ،جمع بدهیها ،ارزش دفتری حقوق مالکان به طور قابل توجهی براساس ابگم
بیشتراز HGBو سود خالص براساس ابگم کمتراز  HGBاست.

- Subramanyam

7

4

1

5

2

- Sahlstrom
- Silva
6 - Hung

- Black
- Maggina
3 - Lantto
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تا تاریخ تدوین این مقاله علیرغم بررسیهای گسترده ،در مورد تأثیر پیادهسازی ابگم بر صورت وضعیت مالی در ایران
پژوهشی مشاهده نشد .آنچه در ادامه میاید ،خالصهای از پژوهشهایی است که نزدیک به موضوع پژوهش حاضر است.
حسینی و همکاران ( )2433در تحقیقی با استفاده ازتحلیل عاملی اکتشافی موانع پیادهسازی ابگم را در قالب 23مولفه اصلی
شامل عدم آشنایی کافی با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،عواملسیاسی و حقوقی ،ساختار مالکیت و بازار
سرمایه ،سیستم اداری و ویژگیهای فرهنگی ،نبود نظام جامع ارزیابی ،مقاومت در برابر تفسیر ،قوانین و مقرراتمالی ،وضعیت
اقتصادی ،عدم توافق بین ذینفعان و نبود چارچوب مفهومی دستهبندی کردهاند .نمازی و اسماعیلپور ( )2322در پژوهشی
به بررسی تأثیر ابگم برفرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی با مراجعه به نظر اعضای حرفهای حسابداری و مالیاتی پرداختهاند و با
استفاده از پرسشنامه و روش معادالت ساختاری ( )SEMو رویکرد حداقل مربعات جزئی ( )PLSنتیجه گیری کردهاند که
ابگم تأثیر با اهمیت منفی در جلوگیری از فرارمالیاتی و با اهمیت مثبت در جلوگیری از اجتناب مالیاتی دارد .موفق و همکاران
( )2322در پژوهشی نشان داده اند که عوامل اثرگذار در اجرای موفق ابگم در شرکتهای بیمه به ترتیب اولویت عبارتند از
آمادگی فنی و الکترونیکی ،موضوعات فنی و تکنیکی حسابداری ،عوامل زیرساختی ،عوامل نهادی (سازمانی) ،عوامل
مدیریتی ،عوامل آموزشی ،عوامل اقتصادی ،عوامل انگیزشی و عوامل مربوط به استانداردهای خاص در صنعت بیمه ،همچنین
نقشه راهی برای پیاده سازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در این مقاله پیشنهاد شده است .مرادی و همکاران
( )2328در پژوهشی نتیجهگیری کردند که اندازهگیری و گزارشگری ارزشهایمنصفانه باعث میشود که صحت ،شفافیت
و قابلیتمقایسه افزایش یابد و به مفید بودن اطالعات حسابداری کمک میکند و برای پیادهسازی ابگم به محیط اقتصادی،
فاکتورهای اقتصادی ،اندازهگیری ارزشهای منصفانه و آموزش حسابداران و حسابرسان توجه شود .سبزعلیپور ( )2322در
تحقیقی با عنوان تأثیر همگرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد بینالمللی بر سودمندی اطالعات تلفیقی ،نتیجهگیری کردند
همگرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد بینالمللی ،بر سودمندی اطالعات تلفیقی تأثیر دارد.
تفاوتهای استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با تاکید بر اندازهگیری
جدول  .1تطبیق احم با ابگم با رویکرد ترازنامهای و تاکید بر اندازهگیری

موضوع

آالت و تجهیزات

اموال ،ماشین

امالک

سرمایه گذاری در

طبق احم

طبق ابگم

قابل انتساب به دارایی است.

قابل انتساب به دارایی نیست.

طبقه بندی زمین جهت تجدید و

زمین به عنوان یک طبقه و ساختمان به

زمین به عنوان یک طبقه و زمین و ساختمان با

ارزیابی

عنوان یک طبقه دیگر طبقه بندی میشود.

عنوان یک طبقه دیگر طبقه بندی میشود.

بازنگری در ارزش باقیمانده دارایی

رهنمودی وضع نشده است.

در پایان هر دوره مالی باید بازنگری شود.

اندازهگیری دارایی

استانداردی وضع نشده است .

مخارج غیر مستقیم که برای
بهرهبرداری تحمل میشود.

به بهای تمام شده مستهلک شده یا ارزش منصفانه
از طریق صورت سود و زیان اندازهگیری میشود.
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نامشهود

داراییهای

موضوع

طبق احم

طبق ابگم

تحصیل داراییهای نامشهود از

بر مبنای ارزش منصفانه دریافتی (به استثنای

در ابتدا به ارزشمنصفانه یا مبلغ اسمی اندازهگیری

طریق کمکهای بالعوض دولت

مبنای ارزشیابی مشخص شده در قوانین)

و شناسایی میشود.

دلیل عدم امکان تجدید ارزیابی

قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه.

نبود بازار فعال.

اندازهگیری داراییهای نامشهود با

چنانچه ارزش منصفانه به گونهای اتکاپذیر

ارزش منصفانه باید با مراجعه به یک بازار فعال

روش تجدید ارزیابی

قابل اندازهگیری باشد.

اندازهگیری شود.

شرط اندازهگیری ارزش باقیمانده

یکی از شروط ،اتکاپذیر بودن اندازهگیری

یکی از شروط ،وجود بازار فعال طبق ابگم 23

داراییهای نامشهود

ارزش باقیمانده است.

است.

سرقفلی ناشی از تحصیل فقط برای واحد

سرقفلی ناشی از تحصیل میتواند برای سهم اقلیت

تجاری اصلی شناسایی میشود.

نیز شناسایی شود.

بر مبنای سیستماتیک طی عمرمفید آن

مستهلک نمیشود و مشمول آزمون کاهش ارزش

مستهلک میشود.

ساالنه است.

سرمایه گذاری نگهداری شده

برمبنای اقل مبلغ دفتری مبتنی بر ارزش ویژه

اقل مبلغ دفتری و ارزش منصفانه پس از کسر

برای فروش

و خالص ارزش فروش ارزیابی میشود.

مخارج فروش.

حسابداری سرمایهگذاری در

منطبق با رویه حسابداری واحد

به یکی از روشهای الف) بهای تمام شده ب) طبق

واحدهای تجاری وابسته در

سرمایهگذاری در مورد سرمایهگذاریهای

ابگم  2پ) با استفاده از روش ارزش ویژه به شرح

صورتهای مالی جداگانه

بلندمدت طبق استاندارد 25انجام میشود.

ابح.18

اندازهگیری درآمد سرمایهگذاری

به روش بهای تمام شده اندازهگیری میشود

در واحدهای تجاری فرعی در

و تنها به میزان سود توزیع شده از محل

صورتهای جداگانه

سودهای انباشته شناسایی میشود .

سرقفلی

شناسایی سرقفلی ناشی از تحصیل
استهالک سرقفلی

شرکتهای وابسته

سرمایه گذاری در

فرعی

در شرکتهای

سرمایهگذاری

رهنمودی ارائه نشده است.

موجودی مواد و کاال
فروش

نگهداری شده برای

زیستی

دهنده

اجاره

دفاتر

در

موزون» محاسبه شود.

آخرین وارده منع گردیده است.

مخارج تأمین مالی اعتباری از نوع

در صورت احراز شرایط قابل احتساب در

رهنمودی تجویز نشده است.

یوزانس

مخارج خرید کاال است.

طبقهبندی شده به عنوان نگهداری

را به اقل مبلغدفتری و خالص ارزش فروش

به اقل مبلغ دفتری و ارزشمنصفانه پس از کسر

شده برای فروش

اندازهگیری کند.

مخارج فروش اندازهگیری میشود.

برمبنای بهایتمامشده پس از کسر استهالک

دارایی زیستی باید در زمان شناخت اولیه و در

انباشته و کاهش ارزش انباشته یا مبلغ تجدید

پایان هر دوره گزارشگری به ارزشمنصفانه پس

و ارزیابی به عنوان جایگزین شناسایی شود.

از کسرمخارج فروش اندازهگیری شود.

اجاره دهند باید دارایی مرتبط با

به عنوان یک رقم دریافتنی و به مبلغی معادل

مبالغ ما به ازای ناشی از اجاره تأمین مالی سرمایه-

اجاره سرمایهای را در ترازنامه

سرمایهگذاری خالص در اجاره منعکس کند

ای به عنوان حسابهای دریافتنی ثبت میشوند.

کاال

داراییهای

مالی

اولین صادره از اولین وارده یا «میانگین

موزون استفاده میگردد .روش اولین صادره از

بهای تمام شده موجودی مواد و

اجاره

تأمین

باید با استفاده از روشهای « شناسایی ویژه»،

روش اولین صادره از اولین وارده یا میانگین

دارایی زیستی مولد
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تجاری

ترکیبهای

کنترل

منافع فاقد حق

موضوع

طبق احم

طبق ابگم

درآمد مالی باید بر اساس الگویی

نسبت به مانده سرمایهگذاری خالص اجاره

به منظور استنتاج نرخ بازده دائمی بر مبنای روش

شناسایی شود که

دهنده نرخ بازده ادواری ثابت ایجاد کند.

سرمایهگذاری خالص ،تخصیص مییابند.

مخارج تبعی مستقیم مرتبط با

جز بهای تمام شده ترکیب محسوب میشود

تحصیل

.

در ترکیبهای تجاری شناسایی

بر اساس ارزش منصفانه آن اقالم

الف) ارزش منصفانه یا ب)با سهم متناسب

سهم اقلیتدر واحدتحصیل شده

اندازهگیری میشود.

ابزارهای مالکانه فعلی قابل تشخیص.

مخارج جنبی تسهیالت مالی

به حساب مخارج تأمین مالی منظور میشود.

رهنمودی وضع نشده است.

مشمول گزارشگری مالی در
اقتصادهای با تورم حاد

وام پرداختنی

تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی
ناشی از کاهش شدید ارزش ریال
تفاوت تسعیر داراییها و
بدهیهای ارزی شرکتهای
دولتی

به عنوان هزینه به حساب منظور میشود.

بخشی از مخارج تأمین مالی که طی آن دوره
رهنمودی وضع نشده است.

تورم را پوشش میدهد به عنوان هزینه شناسایی
میشود.

در صورت احراز چند شرط تا سقف مبلغ
قابل بازیافت ،به بهای تمام شده دارایی

به سود و زیان دوره منظور میشود.

منظور میشود.

به حساب اندوخته تسعیر داراییها و
بدهیهای ارزی منظور میشود.

رهنمودی وضع نشده است.

ذخایر
پایان خدمت

ذخیره مزایای

نرخ تنزیل مورد استفاده برای

نرخ بازده بدون ریسک مانند نرخ سود

نرخ قبل از مالیات به گونهای که برای برآورد

محاسبه ارزش فعلی بدهی

سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت بانکی

فعلی بازار ارزش زمانی پول و ریسکهای خاص

بلندمدت

یانرخ اوراق مشارکت دولتی .

آن بدهی را مشخص کند.

سرمایهگذاریهای طرحهای

مفاداستانداردهای25و28و22و 13و 13اندازه

مزایای بازنشستگی بر اساس

گیری و گزارش میشود.

ارزش منصفانه اندازهگیری میشود.

روششناسی

از آنجا که هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی تغییرات اقالم صورت وضعیت مالی و نسبتهای کلیدی هنگام
پیادهسازی ابگم است ،لذا این پژوهش ،از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحلیل ،توصیفی و پس رویدادی است .اطالعات
مربوط به مبانی نظری پژوهش ،به صورت کتابخانهای و با استفاده از کتب و مقاالت فارسی و انگلیسی و سایت بنیاد ابگم
جمعآوری شده است .اطالعات و دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیههای پژوهش نیز از صورتها و گزارشهای
مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران که صورتهای مالی خود را بر اساس ابگم تهیه کردهاند ،به صورت دستی
استخراج شد .سپس برای آمادهسازی و بررسی اولیه وارد نرمافزار اکسل شدند و با استفاده از اطالعات صورت وضعیت
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مالی ،نسبتهای مالی طبق ابگم و احم محاسبه گردید .در ادامه ،با استفاده از اسنادکاوی صورتهای مالی و تطبیق احم با
ابگم تفاوت در نحوه اندازهگیری اقالم صورت وضعیت مالی نمونه (ارائه شده توسط شرکت دیلویت) مستند شد (جدول
 .)2سپس صورت وضعیت مالی شرکتهایی که بر اساس ابگم واحم تهیه شده است مورد بررسی و تطبیق قرار گرفت و
تفاوتهای ایجاد شده در اقالم صورت وضعیت مالی و تغییرات نسبتهای مالی تحت دو مجموعه استاندارد مشخص و مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
جامعه آماری شامل شرکتهای تولیدی است که صورتهای مالی را طبق ابگم تهیه کردهاند .نمونه آماری با استفاده از
روش نمونهگیری حذفی سیستماتیک که دارای شرایط زیر باشند ،انتخاب میشود:
 برای رعایت مقایسه پذیری ،سال مالی آنها  12اسفند هر سال باشد؛
 در طی قلمرو زمانی پژوهش ،تغییر سال مالی نداشته باشد؛
 اطالعات مالی مربوط به متغیرها در دسترس باشد و
جزء شرکتهای سرمایه گذاری ،مؤسسات مالی ،بانکی ،لیزینگ ،بیمه و نیز موسسات واسطه گری مالی نباشد .با توجه
به شرایط و محدودیتهای فوق ،طبق بررسیهای انجام شده فقط یک شرکت فوالدی صورتهای مالی مبتنی بر ابگم را در
کدال منتشرکرده است .با تماس با موسسات حسابرسی ارائه دهنده خدمات مشاوره تهیه صورتهای مالی طبق ابگم مشخص
شد این موسسات برای  5شرکت دیگر در صنعت فوالد هم صورتهای مالی بر مبنای ابگم تهیه کردهاند ولی این ناشران
اقدام به انتشار عمومی این صورتهای مالی نکردهاند و لذا با امضای توافق رازداری با موسسات حسابرسی این اطالعات در
اختیار پژوهشگران قرار گرفت تا بدون ذکر نام شرکت در پژوهش از آن استفاده کنند .یک بانک و پنج شرکت سرمایه
گذاری هم صورتهای مالی بر اساس ابگم تهیه کردهاند که به دلیل تفاوت صنعت بانکداری و سرمایهگذاری با شرکتهای
تولیدی در بررسی لحاظ نشدند .از آنجا که این شرکتها بیشتر از  53درصد سهم بازار این صنعت را در اختیار دارند میتوان
مطلوبیت نمونه مورد مطالعه را تایید نمود و آنها را نماینده رفتار صنعت فوالد و فلزات اساسی و معرف شرکتهای تولیدی
دانست .لذا نمونه آماری در این پژوهش شامل  2شرکت فعال و بزرگ در صنعت فوالد است.
هدف از این مطالعه ،آزمون وجود تفاوت معنادار در اقالم صورت وضعیت مالی و نسبتهای کلیدی محاسبه شده به
ترتیب بر اساس احم و ابگم است .مقایسه بر روی اطالعات سال  2325و  2322انجام شد .زیرا این اولین و تنها دورههای
هستند که اطالعات صورت وضعیت مالی این شرکتها تحت احم و ابگم در دسترس هستند .به دلیل تعداد کم دادهها و
غیر نرمال بودن متغیرها برای بررسی فرضیهها ازآزمون ناپارامتریک رتبهبندی عالمتدار ویلکاکسون استفاده شد
متغیرهای مورد مطالعه:
 Fiاحم :مقدار متغیر  Fiتحت احم در سال  2325و .2322
 Fiابگم :مقدار متغیر  Fiتحت ابگم در سال  2325و 2322
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که در آن  Fiنشان دهنده :داراییهای ثابت ،سرمایهگذاری در امالک ،سرقفلی ،داراییهای نامشهود ،داراییهای مالی،
جمع داراییهای جاری و غیرجاری ،موجودیکاال ،حسابهایدریافتنی ،موجودینقد ،جمع داراییها ،سرمایه ،اندوختهها،
سودانباشته ،حقوق مالکان اصلی ،حقوق اقلیت ،جمع حقوق مالکانه ،تعهدات مزایای بازنشستگی ،بدهیمالیاتانتقالی ،جمع
بدهیهایجاری و غیرجاری ،حسابهای پرداختنی ،تسهیالت پرداختنی ،ذخایر ،سود سهام پرداختنی ،نسبتجاری
):(CRداراییهای جاری تقسیم بر بدهیهای جاری ،نسبت بدهی به دارایی) : (DTAکل بدهیها تقسیم بر کل داراییها،
نسبت بدهی به حقوق مالکان ) :(DTEکل بدهیها تقسیم بر مجموع حقوق مالکان ،نسبت بدهی بلندمدت به حقوق مالکان
( :)LTDEQبدهیهای بلند مدت تقسیم بر مجموع حقوق مالکان ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ( :)MV/BVارزش
بازار شرکت تقسیم بر مجموع حقوق مالکان .در مجموع ،دادهها شامل  33متغیر است که تحت رژیمهای حسابداری احم
و ابگم مقایسه میشوند .فرض صفر و یک زیر برای هر یک از این متغیرها مورد آزمایش قرار گرفته است:
 .H0بین مقادیر محاسبه شده برای متغیر  Fiتحت احم و ابگم تفاوت معناداری وجود ندارد.
 .H1بین مقادیر محاسبه شده برای متغیر  Fiتحت احم و ابگم تفاوت معناداری وجود دارد.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

شاخصهای آماری توصیفی استفاده شده در این پژوهش ،میانگین (معیار مرکزی) ،انحراف معیـار ،بیشـینه و کمینه
(معیارهای پراکندگی) متغیرهای نام برده هستند نتایج در جداول  4 ،3 ،1و  5آورده شده است .اثرات استفاده از ابگم بر
اقالم صورت وضیت مالی و نسبتهای کلیدی مالی را با مقایسه میانگین ،میانه ،بیشـینه ،کمینه و انحراف از معیار محاسبه
شده برای یک دوره یکسان براساس ابگم و احم در جداول زیر بررسی نمودیم.
جدول  .2شاخصهای توصیفی اقالم داراییها تحت رژیمهای حسابداری احم و ابگم (اعداد به میلیون ریال است)

کمینه

بیشـینه

میانگین

انحراف معیـار

امالک ،ماشین آالت و تجهیزات ابگم

1233433431

15833383573

23532773133

23353483253

امالک ،ماشین آالت و تجهیزات احم

234443328

2233233254

5335113345

3233253527

سرمایه گذاری در امالک ابگم

3

232783552

3223588

5413137

سرمایه گذاری در امالک احم

3

233231

133281

373277

سرقفلی ابگم

3

134333833

2783431

232523242

سرقفلی احم

3

134333833

2783431

232523242

داراییهای نامشهود ابگم

2433135

138213512

237223322

232513833

داراییهای نامشهود احم

2383447

138213512

237143833

232223327

سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته ابگم

3

731313221

133523848

132213738

سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته احم

3

232113541

3133111

2133222

داراییهای مالی ابگم

83477

2833273352

534233413

833433323

داراییهای مالی احم

83477

1332473522

238423758

2334253522
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کمینه

بیشـینه

میانگین

انحراف معیـار

جمع داراییهای غیرجاری ابگم

1838243343

33131533212

21338133174

21433713553

جمع داراییهای غیرجاری احم

2232513132

21534843554

2238353372

4232133841

موجودیها ابگم

738723241

2333373513

1432813182

1334233223

موجودیها احم

835743144

2338583332

1533353233

1334233223

دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها ابگم

3

3832383187

2232333153

2532553438

دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها احم

3

3233833222

2238323515

2231433728

موجودی نقد و بانک ابگم

8233385

833853523

332243225

333123722

موجودی نقد و بانک احم

8233385

833583513

332523782

333233417

جمع داراییهای جاری ابگم

2437223782

23833223443

4231113723

4135243437

جمع داراییهای جاری احم

2537233882

22333853872

4737483325

4137873515

جمع داراییها ابگم

4332243212

42333533322

22733413284

22232333823

پس از پیاده سازی ابگم میانگین جمع داراییهای غیرجاری از  2238353372به  21338133174معادل  25درصد و جمع
داراییها از  23235513223به  22733413284معادل  51درصد افزایش یافته است همچنین میانگین بهای امالک ،ماشین آالت
و تجهیزات از  5335113345به  23532773133حدود  233درصد ،سرمایه گذاری در امالک از 133281به  3223588و
سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته از  3133111به  133523848افزایش یافته است .میانگین حسابهای دریافتنی و
موجودی کاال پس از پیادهسازی ابگم کاهش یافته است.
جدول .3شاخصهای توصیفی اقالم حقوق مالکان تحت رژیمهای حسابداری احم و ابگم (اعداد به میلیون ریال است)

کمینه

بیشـینه

میانگین

انحراف معیـار

سرمایه ابگم

2533333333

7533333333

3738213328

1437533373

سرمایه احم

2533333333

7533333333

3738213328

1437533373

اندوختهها ابگم

243853

832233273

135523322

337423374

اندوختهها احم

234853

232523222

133223442

138473125

سود انباشته ابگم

-1337273722

25832253728

4332233323

7232283143

سود انباشته احم

-1132723521

1132233532

-2723332

2432283487

حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان اصلی ابگم

2333233241

14133513287

8735373527

23138833212

حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان اصلی احم

2232283333

23345235823

4133233312

3237233222

منافع فاقد حق کنترل ابگم

3

832223233

131223253

338333842

منافع فاقد حق کنترل احم

3

231333272

232583245

138333222

جمع حقوق مالکانه ابگم

1732753213

15335523787

8237223127

23232223321

جمع حقوق مالکانه احم

2237533453

22337223334

4433283227

4134333245

پس از پیادهسازی ابگم میانگین اندوختهها از  133223442به  135523322معادل  17درصد و سود انباشته از  -2723332به
 4332233323افزایش یافته است و میانگین ،بیشینه و کمینه سرمایه تغییری نمیکند .هچنین میانگین حقوق مالکان اصلی رشد
حدود  233درصدی و میانگین منافع فاقد حق کنترل رشد حدود  33درصدی داشتهاند.
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جدول  .0شاخصهای توصیفی اقالم بدهیها تحت رژیمهای حسابداری احم و ابگم (اعداد به میلیون ریال است)

کمینه

بیشـینه

میانگین

انحراف معیـار

تعهدات مزایای بازنشستگی ابگم

233532

732223722

335543251

331433458

تعهدات مزایای بازنشستگی احم

233532

235223282

333223841

333233237

بدهیهای مالیات انتقالی ابگم

3

3324853433

2237243321

2234773857

جمع بدهیهای غیرجاری ابگم

431153732

4834433237

1433333317

2235233431

جمع بدهیهای غیرجاری احم

231533827

3234283222

2134533325

2132723784

حسابهای پرداختنی ابگم

232233222

1731883215

2737253323

835253321

حسابهای پرداختنی احم

235333232

1834223432

2834323441

832733822

تسهیالت پرداختنی ابگم

333273222

2531123315

1233223543

1375373578

تسهیالت پرداختنی احم

331273825

2532223175

1231573233

1375523328

ذخایر ابگم

233252

25823882

7223357

2323817

ذخایر احم

3

3

3

3

سود سهام پرداختنی ابگم

2483858

2332883233

331823185

533253535

سود سهام پرداختنی احم

2483858

2332883233

331823185

533253535

جمع بدهیهای جاری ابگم

2332323327

22437173233

5331223342

4432223481

جمع بدهیهای جاری احم

2332573211

22344823782

5333223128

4432533422

جمع بدهیها ابگم

2235283532

22332273737

7731713122

2332237223

میانگین جمع بدهیهای غیرجاری از  2134533325به  1433333317معادل  21درصد و میانگین جمع بدهیها از
 2535513333به  7731713122معادل  28درصد افزایشیافته است و به صورت میانگین برای هرشرکت بدهی مالیات انتقالی
به مبلغ  2237243321شناسایی شد .همچنین میانگین تعهدات مزایای بازنشستگی و سود سهام پرداختنی تغییرات زیادی ندارند
و به طور میانگین برای هر شرکت مقدار  7223357ذخایر شناسایی شد.
جدول  .2شاخصهای توصیفی نسبتهای مالی تحت رژیمهای حسابداری احم و ابگم

کمینه

بیشـینه

میانگین

انحراف معیـار

نسبت جاری ابگم(CR) .

3/42

2/42

3/24

3/12

نسبت جاری احم(CR) .

3/53

2/55

3/22

3/31

نسبت بدهی به دارایی ابگم(DTA).

3/32

3/88

3/52

3/22

نسبت بدهی به دارایی احم(DTA).

3/41

3/87

3/52

3/24

نسبت بدهی به حقوق مالکان ابگم(DTE).

3/52

7/55

2/81

1/52

نسبت بدهی به حقوق مالکان احم(DTE).

3/73

2/55

1/32

1/33

نسبت بدهی بلندمدت به حقوق مالکان ابگم ()LTDEQ

3/27

1 /5

3/52

3/82

نسبت بدهی بلندمدت به حقوق مالکان احم ()LTDEQ

3 /2

1/28

3/42

3/77

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ابگم ()MV/BV

3/32

3/84

2/43

2/15

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری احم ()MV/BV

3/22

3/34

2/21

3 /2
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در بین نسبتهای مالی نیز پس از پیادهسازی ابگم بیشترین کاهش مربوط به تغییرات نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
(از  2/22به و )2/43وکمترین تغییر مربوط به نسبت جاری (از 3/22به  )3/24است .همچنین کمینه و بیشینه نسبت بدهی به
حقوق مالکان در بین شرکتها بیشترین فاصله را دارد و انحراف معیار ان طبق احم  1/52و طبق ابگم  1/33است.
آزمون فرضیهها

با توجه به اینکه دادههای مطالعه نرمال نیستند ،از آزمون ویلکاکسون رتبهای عالمتدار برای تحلیل دادهها استفاده می-
شود .این آزمون به منظور انجام بررسی دو نمونه وابسته یا انطباق بین دو نمونه به کار گرفته میشود .در تفسیر نتایج آزمون
ویلکاکسون برای این که پی ببریم آیا تفاوت اقالم و نسبتهای کلیدی مالی در دو رژیم حسابداری ابگم و احم معنادار
است یا خیر ،باید آماره  Zو سطح معناداری را بررسی کنیم .با استناد به آزمون  Zدر صورتی که مقدار معناداری کمتر از 5
درصد باشد میتوان گفت که به لحاظ آماری با اطمینان  25درصد تفاوت اقالم صورت وضعیت مالی و نسبتهای مالی در
زمانهای قبل و بعد از پیادهسازی ابگم معنادار است .این نتیجه داللت بر رد شدن فرض  H0تحقیق مبنی بر تفاوت
غیرمعنادارمتغیرها در دو زمان قبل و بعد از پیادهسازی ابگم دارد .به عبارت دیگر با پذیرش  H1میزان متغیرها قبل و بعد از
پیادهسازی ابگم متفاوت و معنادار است .عالوه بر تعیین معناداری تفاوت یا عدم تفاوت قبل و بعد از پیادهسازی ابگم،
میتوانیم میزان تفاوت و جهت تغییرات درمتغیرها را مشخص کنیم برای این منظور از نتایج ستون تغییرات استفاده میکنیم.
بر اساس تعداد رتبههای مثبت و منفی و همچنین مجموع رتبههای هر عالمت ارائهشده توسط آزمون ویلکاکسون ،میتوان
عالمت تغییرات تجربه شده توسط متغیرهای مختلف را تعیین کرد.
نتایج آزمون فرضیۀ اول

در جدول  2تحلیل تفاوت مقادیر اقالم داراییهای تحت رژیمهای حسابداری ابگم و احمِ که مربوط به آزمون فرضیه
اول می باشد آورده شده است .همانطور که در جدول  2مشاهده می شود در بررسی فرضیه اول ،فرضیه صفر برای  4قلم از
داراییها در سطح معناداری  5درصد رد شده است .بر همین اساس ،بعضی ازاقالم داراییها بسته به اعمال استانداردهای احم
یا ابگم ،تفاوتهای معناداری را نشان میدهند .این اقالم شامل امالک ،ماشین آالت و تجهیزات ،جمع داراییهای غیرجاری،
موجودی کاال وجمع داراییهای جاری هستند .جهت تغییرات قابلتوجه در داراییها به این صورت است .الف :افزایش
قابلتوجه در امالک ،ماشین آالت و تجهیزات ،سایر داراییهای نامشهود ،جمع داراییهای غیرجاری ،جمع داراییها ب:
کاهش قابل توجه در موجودیکاال ،حسابهای دریافتنی ،جمع داراییهای جاری .داراییهای ثابت بعضی از شرکتها به
ارزش منصفانه تجدید و ارزیابی و بهای تمام شده مفروض آنها نسبت به بهای تمام شده تاریخی افزایش داشته است .ارزش
دارایی نامشهود طبق ارزیابی کارشناسان افزایش داشته است .کاهش در حسابهای دریافتنی نسبت به احم به خاطر این است
که دریافتنیهای بلند مدت به ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی تنزیل و ما به التفاوت ارزش فعلی و ارزش دفتری به حساب
درآمد یا هزینه مالی منعکس شده است .بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته ،ارزشمنصفانه دریافتنیهای کوتاهمدت با
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ارزش دفتری آنها برابر است .کاهش در موجودیها به دلیل اجرای آزمون کاهش ارزش توسط ارزیابان منتخب شرکتها
است.
جدول  .6تحلیل تفاوت مقادیر اقالم داراییهای تحت رژیمهای حسابداری ابگم و احمِ

آماره z

معناداری

تغییرات

-/73

3/425

+

جمع داراییهای غیرجاری

سرمایهگذاری در امالک

-2/341

3/28

+

موجودی کاال

-1/332

سرقفلی

3/33

23333

=

حسابهای دریافتنی

-2/753

سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته

آماره z

معناداری

تغییرات

-1/322

**3/328

+

**3/341

-

*3/38

-

داراییهای نامشهود

-2/812

*3/328

+

موجودی نقد و بانک

-2/234

3/232

+

امالک ،ماشینآالت و تجهیزات

-1/132

**3/318

+

جمع داراییهای جاری

-1/322

**3/318

-

داراییهای مالی

-3/73

3/425

-

جمع داراییها

-2/852

*3/323

+

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

نتایج آزمون فرضیۀ دوم

در جدول  7تحلیل تفاوت مقادیر اقالم حقوق مالکان تحت رژیمهای حسابداری ابگم و احمِ مربوط به آزمون فرضیه
دوم آورده شده است .همانطور که در جدول  7مشاهده می شود در بررسی فرضیه دوم ،فرضیه صفر برای یک قلم از حقوق
مالکان در سطح معناداری  5درصد رد شده است .بر همین اساس ،سود انباشته بسته به اعمال احم یا ابگم ،تفاوت معناداری
را نشان میدهد .جهت تغییرات قابل توجه به این صورت است :افزایش قابل توجه دراندوختهها ،سود انباشته ،حقوق مالکان
اصلی و جمع حقوق مالکان .افزایش در حقوق مالکان نسبت به احم به دلیل تأثیر مابه التفاوت بهای تمام شده مفروض نسبت
به بهای تمام شده داراییها و سایر تغییرات در اقالم صورت وضعیت مالی است که در حساب سود انباشته و اندوختهها اعمال
شده است .یکی از چالشهای اصلی در زمان گذار به ابگم ارزیابی این مسئله است که از کدام رویه حسابداری باید استفاده
شود .مثالً ابگم  2معافیتهای اختیاری از بهکارگیری سیاستهای حسابداری ابگم با تسری به گذشته دارد که فقط در
تاریخگذار قابل استفاده است و این تأثیرات که از فعالیتهای گذشته شرکت نشأت میگیرد باعث تعدیالت ناگهانی در
حقوق مالکان میشود که در تراز افتتاحی گذار به ابگم نمایان میشود ،برای مثال  -2تجدید و ارزیابی داراییهای ثابت به
بهای تمام شده مفروض  -1ارزیابی مجدد ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و مزایای بازنشستگی  -3شناسایی سود و
زیانهای تعهدی تحقق نیافته انباشته در تاریخ گذار  -4تسعیرداراییها و بدهیهای ارزی.
جدول  .7تحلیل تفاوت مقادیر اقالم حقوق مالکان تحت رژیمهای حسابداری ابگم و احمِ

آماره z

معناداری

تغییرات

سرمایه

3/33

2/33

=

حقوق مالکان اصلی

اندوختهها

-2/812

*3/328

+

منافع فاقد حق کنترل

-2/422

سود انباشته

-2/21

**3/347

+

جمع حقوق مالکانه

-2/852

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

آماره z

معناداری

تغییرات

-2/852

*3/323

+

3/244

+

*3/323

+
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نتایج آزمون فرضیۀ سوم

نتایج آزمون فرضیه سوم در جدول  8آورده شده است .در بررسی فرضیه سوم؛ فرضیه صفر برای  2قلم از بدهیهای در
سطح معناداری  5رد شده است .بر همین اساس ،اقالم بدهیهای بسته به اعمال احم یا ابگم ،تفاوتهای معناداری را نشان
میدهند .این اقالم شامل بدهیمالیات انتقالی ،جمع بدهیهای غیرجاری ،حسابهای پرداختنی ،تسهیالت پرداختنی ،ذخایر،
جمع بدهیهای جاری و جمع بدهیها هستند .جهت تغییرات به این صورت است :الف :افزایش قابلتوجه در بدهی مالیات
انتقالی ،جمع بدهیهای غیرجاری ،تسهیالت پرداختنی ،جمع بدهیهای جاری ،ذخایر وجمع بدهیها .ب :کاهش قابل توجه
در حسابها ی پرداختنی .افزایش در مقدار ذخایر به دلیل تعهدات فعلی عرفی یا قانونی در نتیجه رویدادهای گذشته که
باعث خروج منافع افتصادی احتمالی برای تسویه تعهد است .نرخ قرارداد تسهیالت دریافتی شرکتها با نرخ بهره بازار این
تسهیالت تفاوت دارد ،بنابراین ارزشمنصفانه با مبلغ دفتری برابر نبوده و از این بابت تعدیل اعمال شده است .مالیات انتقالی
به دورههای آتی در تفسیر چارچوب حسابداری و استفاده از ابگم محاسبه و شناسایی شده تا اثر مالیاتی ناشی از تفاوتهای
کنونی بین این دو چارچوب را نشان دهد .تمام مالیاتهای معوق در چارچوب ابگم جزو بدهی غیرجاری محسوب میشوند.
طبق احم هیچ گونه دارایی و بدهی مالیات انتقالی محاسبه و شناسایی نمیشود ،طبق ابگم مالیات انتقالی بر اساس تفاوتهای
موقتی بین مبلغ دفتری داراییها و بدهیها جهت مقاصد گزارشگری مالی و مبالغ مورد استفاده برای مقاصد مالیاتی محاسبه
میشود .کاهش در حسابهای پرداختنی به خاطر استفاده از نرخ بهره موثر برای محاسبه بهای مستهلک شده است.
جدول  .8تحلیل تفاوت مقادیر اقالم بدهیها تحت رژیمهای حسابداری ابگم و احمِ

آماره z

معناداری

تغییرات

آماره z

معناداری

تغییرات

-1/313

**3/343

+

تعهدات مزایای بازنشستگی

-2/422

3/244

+

تسهیالت پرداختنی

**3/328

+

بدهیهای مالیات انتقالی

-1/13

**3/343

+

ذخایر

-1/322

=

جمع بدهیهای غیرجاری

-2/221

**3/342

+

سود سهام پرداختنی

3/33

2/33

+

حسابهای پرداختنی

-1/318

**3/343

-

جمع بدهیهای

-2/781

*3/375

جمع بدهیها

-1/132

**3/318

+

جاری

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

نتایج آزمون فرضیۀ چهارم
بررسی تغییر نسبتهای کلیدی مالی تحت دو مجموعه استاندارد احم و ابگم

نتایج آزمون فرضیه چهارم در جدول  2آورده شده است .فرضیه صفر برای  1نسبت کلیدی مالی (نسبت جاری ،نسبت
بدهی بلندمدت به حقوق مالکانه) در سطح معناداری  5درصد رد شد .از این رو ،این نسبتهای مالی بسته به اعمال احم یا
ابگم تفاوتهای معناداری را نشان میدهند .نسبت جاری پس از پیادهسازی ابگم از  3/22به  3/24کاهش پیدا میکند که
دلیل ان ،کاهش در ارزش اقالم داراییهای جاری مثل موجودیها و حسابهای دریافتنی پس از ارزیابی مجدد در زمان
پیادهسازی ابگم است .نسبت بدهی به دارایی نیز از  3/52به3/52کاهش مییابد که به خاطر محاسبه ارزش داراییهای ثابت
به بهای تمام شده مفروض است .افزایش در نسبت بدهی بلندمدت به حقوقمالکانه به دلیل شناسایی یک بدهی غیرجاری
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جدید تحت عنوان مالیات انتقالی است و کاهش در نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری موید این موضوع است که ارزش
دفتری اقالم حقوق مالکان پس از پیادهسازی ابگم متاثر از ارزیابی مجدد داراییها و بدهیها در زمان پیادهسازی ابگم بیشتر
میشود .عواملی که باعث ایجاد تغییر و نوسان در نتایج مالی و نسبتهای مالی طبق ابگم نسبت به احم میشود عبارتند از به
رسمیت شناختن اندازهگیری داراییها و بدهیها به ارزش منصفانه ،استانداردهای جدید درباره الزام ارزیابی و طبقه بندی
داراییهای مالی ،بررسی و ارزیابی دقیقتر ،کاهش و افزایش ارزش داراییهای ثابت و تجدید و ارزیابی انها ،ارزیابی اجباری
ساالنه داراییهای نامشهود و سرقفلی و لزوم تایید سود و زیانهای تعهدی تحقق نیافته انباشته (مزایای پایان خدمت و مزایای
بازنشستگی) در صورتهای مالی است .در نتیجه این عوامل ارزش داراییها و بدهیهاکه ورودیهای نسبتهای مالی هستند
با استفاده از ابگم ،به شکل معناداری تغییر میکنند.
جدول  .9تحلیل تفاوت مقادیر نسبتهای کلیدی مالی تحت رژیمهای حسابداری ابگم و احم

آماره z

معناداری

تغییرات

نسبت بدهی بلندمدت به

آماره z

معناداری

تغییرات

نسبت جاری

-1/322

**3/328

-

حقوق مالکانه

-1/322

**3/327

+

نسبت بدهی به دارایی

-2/852

*3/323

-

نسبت ارزش بازار به ارزش

نسبت بدهی به حقوق مالکان

-2/24

3/32

-

دفتری

-2/852

*3/323

-

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

دو نسبت از پنج نسبت بررسی شده در صورتهای مالی شرکتهای فوالدی طبق ابگم نسبت به احم تفاوت معناداری
دارد و مقدارسه نسبت (نسبت جاری ،نسبت بدهی به دارایی ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) طبق ابگم نسبت به احم
کاهش یافتهاند و تنها نسبت بدهی بلندمدت به حقوق مالکان طبق ابگم نسبت به احم افزایش نشان میدهد .متوسط مقدار
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پس از پیادهسازی ابگم از  2/21به  2/43کاهش پیدا کرده است که دلیل این کاهش،
افزایش در مخرج (حقوق مالکان) کسر این نسبت پس از پیاده سازی ابگم است .تغییراقالم حقوق مالکان شامل سود انباشته
و اندوختهها به دلیل تأثیرپذیری از بهای تمام شده مفروض داراییهای ثابت ،استفاده از ارزش منصفانه در شناسایی
سرمایهگذاریها و ارزیابی داریهای نامشهود است .مربوطبودن گزارشگری مالی تحت ابگم از اهمیت ویژهای برخوردار
است زیرا یکی از دالیل پذیرش ابگم اطمینان ازتهیه اطالعات مفید برای بازار سرمایه بودکه به معنی کاهش شکاف بین
ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت است .پیادهسازی ابگم در شرکتهای فوالدی نشان میدهد طبق ابگم در مقایسه با احم
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به طور معناداری کاهش مییابد که بیانگرکاهش شکاف در ارزش بازار و ارزش دفتری
شرکت پس از پیادهسازی ابگم است و مشخص میشود که در این شرکتها اطالعات ارائه شده تحت ابگم نسبت به احم
محتوی اطالعاتی بیشتری دارند و سودمندتر هستند .استفاده از ارزشمنصفانه به خاطر وجود تورم باال در ایران در ارائه اقالم
صورت وضعیت مالی ارزشدفتری حقوق مالکان را به ارزش اقتصادی شرکتها نزدیکتر میکند .همچنین نتایج نشان
میدهد که پس از پیادهسازی ابگم علیرغم کاهش در شکاف ارزش دفتری و ارزش بازار هنوز تفاوت مهمی بین ارزش
دفتری و ارزش بازار شرکت وجود دارد .همانطور که قابل پیشبینی بود تایید میکند که اطالعات حسابداری تحت ابگم،
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هنوز همه عوامل موثر بر ارزش بازار شرکتها را در بر نمیگیرد و به دلیل اعمال سیاستهای محافظهکارانه در مفاهیم
حسابداری ارزش دفتری کمتر از ارزش بازار محاسبه میشود.
نتیجهگیری و پیشنهادها

پویایی گزارشگری مالی روند تصاعدی از تغییرات را ترسیم کرده است ،زیرا نیازهای استفادهکنندگان پیچیدهتر و بیشتر
شده است .به طور کلی به نظر میرسد که تصمیم برای گسترش استفاده ازابگم توسط تهیهکنندگان و استفادهکنندگان مثبت
تلقی میشود زیرا اطالعات مالی مقایسهپذیرتر و مربوطتر میشوند و باعث افشای مالی به موقع و محافظهکاری کمتر میشود.
در مقاله حاضر تأثیر پیادهسازی ابگم را روی اقالم صورت وضعیت مالی و نسبتهای کلیدی بررسی نمودیم وبا استفاده از
آزمون رتبهبندی عالمتدار ویلکاکسون در تحلیل تفاوتهای اقالم صورت وضعیت مالی تحت رژیمهای حسابداری ابگم
و احم دریافتیم که پیادهسازی ابگم تأثیر معناداری بر اقالم صورت وضعیت مالی و نسبتهای کلیدی دارد .بر اساس تجزیه
و تحلیل صورت گرفته درصنعت فوالد در زمان تغییر رژیم حسابداری به ابگم تغییرات معناداری در امالک ،ماشیناالت و
تجهیزات ،موجودیکاال ،جمع داراییهای جاری ،جمع داراییهای غیرجاری ،سود انباشته ،تسهیالت پرداختنی ،پرداختنی-
های تجاری و سایر پرداختنی ،ذخایر ،بدهی مالیات انتقالی ،جمع بدهیهای غیر جاری وجمع بدهیها به وجود امده است و
 1تا از نسبتهای کلیدی مالی(نسبت جاری ،نسبت بدهی بلندمدت به حقوق مالکانه) به طور معناداری نسبت به زمان استفاده
ازاحم دچار تغییر شدهاند .تغییر چارچوب اصول کلی پذیرفته شده حسابداری ایران و استفاده ازابگم با کاهش خالء اطالعاتی
بین اقالم حسابداری و ارزشهای بازار ،اطالعات مربوطتری در اختیار سرمایهگذاران میگذارد .ارزش دفتری حقوق
صاحبان سرمایه پس از استفاده ازابگم مقدار قابلتوجهی افزایش یافته است .بنابراین ،به نظر میرسدکه پیادهسازی ابگم
اطالعات مفیدتری در اختیار سرمایهگذاران گذاشته و در نتیجه خالء و شکاف بین اطالعات مالی شرکتها و ارزشهای
بازار را کاهش میدهد.
نتایج این پژوهش به طور مستقیم و غیرمستقیم همسو با نتایج پژوهشهای جرماکوویج و همکاران ()1328؛ بایرز
()1327؛ بلک و مگینا ()1322؛ النتو وسالستروم ()1337؛ گاستون و همکاران ()1323؛ هانگ وسوبرامانیام ( )1337است
این پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که پیادهسازی ابگم در کشورهای مختلف علیرغم سیستمهای حسابداری متفاوت
تأثیر معناداری بر اقالم صورتهای مالی و نسبتهای کلیدی دارد.
نتایج کاربردی این پژوهش این است که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان حامی اصلی سرمایه گذاران خرد،
سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوین استانداردها و سرمایه گذاران میتوانند بینشی در مورد اثر بکارگیری ابگم کسب و
با توجه به تفاوتهای قابل مالحظه بر اجرای مصوبات انتشار صورتهای مالی تلفیقی بر مبنای ابگم تاکید و پافشاری کنند.
ناشران بازار سرمایه هم میتوانند با شناخت این اثرات تغییر ،نگرانیها و مقاومت خود را کاهش و با تخصیص منابع مالی و
انسانی کافی زمینه اجرای مصوبه سازمان بورس را بکار گیرند.
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مطالعه برخی از محدودیتها را دارد .اول) محدودیت حجم نمونه ،تنها  21شرکت صورتهای مالی خود را بر اساس
ابگم تهیه کردهاند که با توجه به اهداف مطالعه (تمرکز بر شرکتهای تولیدی) صورت وضعیت مالی  2شرکت مورد بررسی
قرار گرفت .در بین شرکتهایی که صورتهای مالی خود را بر اساس ابگم تهیه کردهاند ،تنها یک شرکت اطالعاتش را به
صورت عمومی منتشرکرده است ،دلیل عدم انتشار بقیه شرکتها روشن نیست و ممکن است نمونهای که بررسی کردیم
کمتر از نمونه شرکتهایی باشد که این الزام سازمان حسابرسی و سازمان بورس را بکار گرفتهاند .الزم به ذکر است در حال
حاضر فقط شرکتهای با بیش از  2333میلیارد تومان سرمایه و بانکها و بیمهها ملزم به انتشار صورتهای مالی تلفیقی بر
مبنای ابگم هستند .دوم) کیفیت بکارگیری ابگم در شرکتها برای ما مشخص نیست .سوم) شرکتهای مورد بررسی از
صنعت فوالد هستند که صنعتی سرمایهبر است و نتایج پژوهش در واقع منحصر به صنعت فوالد ایران است و تعمیم آن به
سایر صنایع و یا محیطهای اقتصادی دیگر باید با احتیاط صورت گیرد.
در مطالعات آتی محققان میتوانند اول) دالیل عدم پیادهسازی ابگم و انتشار عمومی صورتهای مالی طبق رژیم ابگم
در شرکتهای مشمول مصوبات سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار دوم) کیفیت بکارگیری و پیادهسازی رژیم
ابگم در شرکتهای که صورتهای مالی خود را طبق رژیم ابگم ارائه دادند و سوم) تأثیر پیادهسازی ابگم بر صورتهای
مالی شرکتهای بانکی و بیمهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه آن با سایر کشورها را بررسی کنند.
پیامدهای این تغییر رژیم حسابداری موضوع جالب دیگری است که در صورت انتشار عمومی صورتهای مالی مبتنی بر
ابگم مناسب پژوهش است ،با این وجود تجدید نظر و تطبیق کامل برخی از احم با ابگم که از ابتدای سال  2328به بعد در
حال اجرا است فرصت خوبی برای ارزیابی اثر هر یک از این تغییرات فراهم کرده است.
تقدیر و تشکر

بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بینالملل خرمشهر به خاطر حمایت معنوی در اجرای
پژوهش حاضر تقدیر به عمل میآید .همچنین از اعضای محترم هیئت تحریریه و داوران گرانقدر که با راهنماییها و ارائه
پیشنهادهای ارزنده خود باعث بهبود کیفیت این پژوهش شدند مراتب تشکر و قدردانی خود را ابراز مینماییم.
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