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مقدمه
با تو سعه فناوریهای پی شرفته و تغییرات عظیم اجتماعی و همچنین پیچیدگی رو به ر شد در
مورد چگونگی سازمان يافتن شرکتها ،کسب و کارهای پويا از طريق گروه شرکتهايی که
معموالً توسط شرکتهای اصلی کنترل میشوند ،دارای يک روند آشکار و مشخصی میباشند
(گری ،نیلس  .)1999در اين موارد که وا حد های ت جاری فرعی ت حت کنترل وا حد ت جاری
اصــلی قرار میگیرد ،صــورتهای مالی واحد تجاری اصــلی به تنهايی تصــوير کامل وضــعیت
مالی ،عملکرد مالی و جريانهای نقدی آن را نشــان نمی دهد .اســتفادهکنندگان صــورتهای
مالی واحد تجاری اصـلی برای تصـمیمگیریهای اقتصـادی به اطالعاتی درباره وضـعیت مالی،
عملکرد مالی و جريانهای نقدی گروه نیاز دارند که اين نیاز از طريق صورتهای مالی تلفیقی
برآورده می شود .ا ستانداردهای گزار شگری و اف شای اطالعات مالی همگی ادعای سودمندی
اطالعات مالی تلفیقی (که در قالب صـــورتهای مالی تلفیقی ارائه میگردد) را دارند .بنابراين
به طور طبیعی ،اين سوال مطرح می شود که کدام يک از اين دو مجموعه ،اطالعات مورد نیاز
سرمايهگذاران را به بهترين وجه ،ارائه میکند.
همچنین حسابداری در دنیای امروز به دنبال ايجاد يکپارچگی جهانی در سطح وسیع ،هم در
سطح بازارها و هم در سیاستگذاریها است .منظور از اين سیاستگذاریها در واقع کاهش
هزي نه ها ی ارت با طات و ف ناوری اطال عات اســــت .برای اي جاد اين يک پارچگی لزو ما با يد
استانداردهای گزارشگری مالی و عملکرد آنها مد نظر قرار گیرد .افزايش هماهنگی در سطح
بینالملل به جايی میرســد که منجر به تدوين اســتانداردهای دقیقتر و هماهنگتر با کشــورها
می شود .حسابداران حرفهای سراسر جهان بر مجموعهی واحدی از استانداردها متمرکز شده و
به اين ترتیب نقاط ضــعف اين اســتانداردها کامال آشــکار شــده و از طريق رفع اشــکاالت آن،
شـــفافیت و گزارشـــگری مالی به میزان زيادی ارتقا پیدا میکند .با توجه به شـــرايط مختلف
اقت صادی در سرا سر جهان ،تجربیات ب سیاری از ک شورها در ا ستانداردها لحاظ شده و از بروز
بحران مالی–اقتصادی جلوگیری میشود .لذا استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،عموما
دارای کیفیت باال تلقی شده و درجه بااليی از شفافیت و مقايسه پذيری صورتهای مالی ارائه
شده مطابق با اين استانداردها را تضمین مینمايند .اين عوامل اتحاديه اروپا را مجاب کرد تا از
آغاز سال  ،2005ارائه صورتهای مالی تلفیقی مطابق با ( IFRS1ت صويب شده تو سط اتحاديه
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اروپا) را به تمام شرکتهای پذيرفته شده تحمیل نمايد .در ايران نیز از سال  1395شرکتهای
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بايد صورتهایمالی تلفیقی را بر اساس  IFRSتهیه
نمايند .بنابراين در اين پژوهش محتوای اطالعاتی صــورتهای مالی بازار ســرمايه ســنگاپور که
صــورتهای مالی خود را بر اســاس اســتانداردهای گزارشــگری مالی بینالمللی ارائه میکند با
محتوای اطالعاتی صـــورتهای مالی بازار ســـرمايه ايران که از اســـتانداردهای ملی اســـتفاده
میکند ،مقايسه شده است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
محتوای اطالعاتی ارقام حســابداری از ديدگاه اســتانداردهای حســابداری به خصــوصــیاتی
اطالق میشود که اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی بتواند در تصمیم گیریها مفید واقع
شود .از آن جايی که اطالعات ح سابداری ،و ضعیت و عملیات شرکت را در محیط تجاری و
اطالعاتی خاص منعکس میکند میتوان انتظار دا شت که ويژگیهای خاص تهیه صورتهای
مالی شرکتها در اين متغیر تأثیرگذار با شد .در اين را ستا ا ستانداردهای گزار شگری و افشای
اطالعات مالی که تاکنون توسط مجامع حرفه ای دنیا انتشار يافته اند ،از جمله استاندارد شماره
 18ايران و  ،IFRS 10همگی مدعی هســتند که اطالعات مالی تلفیقی ســودمند اســت ،چرا که
صــورتها ی مالی واحد تجاری اصــلی به تنهايی تصــوير کامل وضــعیت مالی ،عملکرد مالی و
جريانهای نقدی آن را نشـــان نمیدهد .لذا بايد صـــورتهای مالی تلفیقی تهیه شـــود .دلیل
تئوريک اين موضـــوع که اطالعات مالی شـــرکت اصـــلی و فرعی بايد در قالب يک مجموعه
تحت عنوان صورتها ی مالی تلفیقی ارائه گردد آن است که فعالیت شرکت اصلی نمی تواند
جدا از فعالیت شـرکتهای فرعی مورد ارزيابی قرار گیرد ،چرا که ارزش بازار شـرکت اصـلی
تنها تحت تأثیر دارايیها و بدهی های شرکت اصلی نیست و کنترل شرکت اصلی بر شرکت يا
شرکتهای فرعی ،در تعیین عوايد آتی شرکت ا صلی و در نتیجه سود سهام آن نقش ا ساسی
بازی میکند.
از طرفی در محیط کســب وکار ،حســابداری را به عنوان " زبان تجارت" پذيرفته اســت و
حسابداری را به عنوان ابزاری برای تبادل اطالعات ،ارزيابی وضعیت مالی و عملکرد واحدهای
اقتصادی به کار میبرد .اطالعات مالی شکلی از زبان است .در صورت کاربرد آن تصمیمهای
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اعتباری و اقت صادی سريع تر اخذ می شود ،اين زبان بايد عالوه بر قابل فهم بودن ،مقاي سه پذير
نیز باشد .برای رسیدن به اين هدف است که بسیاری از شرکتها از پديده جهانی شدن پیروی
و به ســمتی حرکت میکنند که با اســتفاده از رويههای حســابداری واحد وضــعیت مالی واحد
تجاری را به ت صوير ک شند .لذا هدف ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی فراهم نمودن
چارچوب ا ستاندارد جهانی برای چگونگی آماده سازی و آ شکار سازی اطالعات صورتهای
مالی ا ست .به کارگیری چنین ا ستانداردهايی رويههای ح سابداری را از طريق ا ستفاده از يک
زبان مشــترک آســان میســازد .انتظار بر آن اســت که به کارگیری اســتانداردهای بینالمللی
گزارشـــگری مالی در ســـطح بین الملل برای ســـرمايه گذاران و ســـاير اســـتفادهکنندگان از
صورتهای مالی از نظر کاهش هزينه مقاي سه ،موقعیتهای مختلف سرمايه گذاری و افزايش
کیفیت اطالعات دريافتی از صـــورت های مالی شـــرکت ها ،مفید خواه ند بود .بســـیاری از
پژوهشهای انجام شـــده حاکی از آن اســـت که ســـودمندی اطالعاتی تهیه شـــده بر اســـاس
اســـتانداردهای بینالمللی حســـابداری ،بیشـــتر از اطالعات حســـابداری تهیه شـــده بر اســـاس
استانداردهای ملی است.
مطالعات گوناگونی در رابطه با موضوع پژوهش حاضر صورت پذيرفته است که در ادامه به
شــرح برخی از پژوهشهای مذکور پرداخته میشــود .گانچاروف و همکاران ،2009 ،در يک
نمونه از شـــرکتها ی آلمانی با اســـتفاده از تعداد زيادی از معیارهای حســـابداری و معیارهای
مبتنی بر بازار ،کارکردهای احتمالی اقتصــادی حســابهای شــرکت (جداگانه) و حســابهای
گروه (تلفیقی) را مورد بررسی قرار میدهند .تجزيه و تحلیل آنها نشان میدهد که حسابهای
گروه نسبت به حسابهای شرکت مربوط ترند و توانايی پیش بینی بیشتری دارند.
سرينیوا سان و نرا سیمهان ،2010 ،به برر سی ارتباط ارز شی سود و جريان نقد تلفیقی در هند
پرداختند .نتايج تحقیق حاکی از آن اســت که صــورت جريان وجه نقد و ســود تلفیقی ارتباط
معناداری با بازده تعديل شده سهام ندارند.
اکتاويان مولر ،2011 ،در پژوه شی به برر سی سودمندی اطالعات صورتهای مالی تلفیقی
در مقايســـه با اطالعات صـــورتهای مالی شـــرکت اصـــلی پرداخته و به اين نتیجه رســـید که
اطالعات صــورتهای مالی تلفیقی در مقايســه با اطالعات صــورتهای مالی شــرکت اصــلی
سودمندتر میباشد.
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(نوروزی  ،)1383تأثیر صـــورت های مالی تلفیقی در تجز يه و تحل یل و تصـــمیمگیری
اســتفادهکنندگان را مورد بررســی قرار دادند .بین نظرات پاســخدهندگان در خصــوص بازده
ســرمايهگذاری ،اعطای وام يا اعتبار ،میزان وام يا اعتبار اعطايی ،توانايی تقســیم ســود و میزان
سـود تقسـیمی بر حسـب نوع صـورتهای مالی ،تفاوت قابل مالحظه آماری مشـاهده نگرديده
اســــت .به ع بارت ديگر ته یه و ارا ئه صـــورت های مالی تلفیقی فاقد ارزش اطالعاتی برای
استفادهکنندگان از اين صورتهای مالی میباشد.
رحمانی و عامری  ،1392در پژوهشـــی به بررســـی ســـودمندی صـــورتهای مالی تلفیقی از
ديدگاه محتوای اطالعاتی پرداختند ،و به اين نتیجه رســیدند که صــورت ســود و زيان تلفیقی
محتوای اطالعاتی باالتری ن سبت به صورت سود و زيان شرکت ا صلی دارد ولی صورتهای
جريان وجوه نقد تلفیقی و شرکت اصلی هر دو فاقد محتوای اطالعاتی میباشند.
شــمس کلوخی و کرباليی ،1394 ،در پژوهشــی به بررســی تأثیر مربوط بودن صــورتهای
مالی تلفیقی در مقابل صورتهای مالی شرکت ا صلی بر ارزش بازار سرمايه پرداختند و نتايج
تحقیق حاکی از آن بود که اطالعات حســابداری دارای ارزش مربوط بودن بااليی در بازار
بزرگ در حال ظهور (بورس) ايران میباشد .همچنین به اين نتیجه رسیدند که درآمد و جريان
وجوه نقد تلفیقی اطالعات مربوطتری را در مقايسه با درآمد و جريان وجوه نقد شرکت اصلی
ارائه مینمايد.
همچنین در رابطه با اســـتانداردهای گزارشـــگری مالی بینالمللی مطالعات تجربی بســـیاری
صورت گرفته است که به شرح برخی از پژوهشهای مذکور اشاره میکنیم.
بارس ،2008 ،ويژگیهای ارقام حسابداری را برای شرکتهايی که استانداردهای بینالمللی
را به کار میبرند ،در مقاي سه با شرکتها يی که اين ا ستانداردها را به کار نمی برند و متکی به
اســتانداردهای داخلی هســتند ،مقايســه کرد .به طور کلی نتايج وی ،بهبود در کیفیت اطالعات
حسابداری ناشی از به کارگیری استانداردهای بینالمللی را نشان داد.
اکتاويان مولر ،2013 ،به بررســـی تأثیر تصـــويب  IFRSاز ســـال  ،2005بر کیفیت مطلق و
افزايشـــی (اندازه گیری شـــده از طريق مربوط بودن) اطالعات مالی عرضـــه شـــده توســـط
گزارشــگری مالی تلفیقی برای شــرکتهای پذيرفته شــده در بزرگترين بازارهای ســهام اروپا
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(بورس فرانکفورت ،پاريس ،لندن) در طی سالهای  2009 -2003پرداخته ا ست .نتايج تحقیق
حاکی از آن بود ،کیفیت (مربوط بودن) صـــورت های مالی تلفیقی از زمان تصـــويب IFRS

افزايش يافته است.
(ســـینگلتن )2015 ،به بررســـی اثر تصـــويب اجباری IFRSدر اتحاديه اروپا پرداخت .نتايج
تحقیق حاکی از آن بود که تصــويب IFRSمزايايی در رابطه با شــفافیت گزارشــگری مالی و
مقاي سه ،سودمندی اطالعات ،هزينه سرمايه ،نقدينگی بازار ،بازده سرمايه گذاری شرکتهای
بز رگ و جريان سرمايه برون مرزی دارد.
حســاس يگانه و قربانی ،1393 ،در پژوهشــی ارزش محتوايی اســتانداردهای حســابداری در
بورس اوراق بهادار تهران برر سی کردند .نتايج تحقیق حاکی از آن ا ست اطالعات حسابداری
که بر مبنای ا ستانداردهای حسابداری هم سو با ا ستانداردهای بینالمللی فراهم می شود ،دارای
ارزش محتوايی است.
فرضیههای پژوهش
-1در هر دو بازار سرمايه ايران و سنگاپور اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی تلفیقی،
محتوای اطالعاتی بیشتری در مقايسه با صورتهای مالی شرکت اصلی دارد.
 -2در هر دو بازار ســرمايه ايران و ســنگاپور محتوای اطالعاتی صــورتهای مالی تلفیقی در
دوره زمانی تجزيه و تحلیل افزايش يافته است.
 -3در هرد دو بازار ســرمايه ايران و ســنگاپور اطالعات ارائه شــده توســط صــورتهای مالی
تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی ،در مقايسه با اطالعاتی که صرفاً از طريق صورتهای
مالی تلفیقی ارائه میشوند ،محتوای اطالعاتی بیشتری دارند.
-4اطالعات ارائه شــده توســط صــورتهای مالی تلفیقی در مقايســه با اطالعات ارائه شــده
تو سط صورتهای مالی ا صلی در بازار سرمايه سنگاپور (با توجه به کاربرد(  IFRSن سبت به
بازار سرمايه ايران دارای محتوای اطالعاتی بیشتری میباشد.
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 -5محتوای اطالعاتی افزاينده صورتهای مالی تلفیقی ،در مقايسه با صورتهای مالی اصلی
در دوره زمانی تجزيه و تحلیل در بازار سرمايه سنگاپور نسبت به بازار سرمايه ايران روند رو به
رشد بهتری دارد.
روش تجزیه و تحلیل دادهها و مدل پژوهش
پژوهش حاضـــر از حیث طبقهبندی تحقیقات علمی بر حســــب هدف ،از نوع تحقیقات
کاربردی ا ست .در حوزه مطالعات پسرويدادی (ا ستفاده از اطالعات گذ شته) قرار میگیرد و
مبتنی بر اطالعات واقعی صــورتهای مالی شــرکتهای پذيرفته شــده در بورس اوراق بهادار
تهران و سـنگاپور میباشـد .دادههای ايران از بورس اوراق بهادار تهران و دادههای سـنگاپور از
بورس اوراق بهادار ســنگاپور و ســايت  sg.finance.yahoo.comاســتخراج شــده اســت .اين
پژوهش از ل حاظ روش اجرا در زمره پژوهش های همبســـتگی قرار دارد .به منظور آزمون
فرضــیههای پژوهش از مدل رگرســیون چند متغیره با اســتفاده از روش دادههای تلفیقی (پنل) و
مقطعی اســـتفاده شـــده اســـت و برای انجام تجزيه و تحلیلهای مربوطه ،نرمافزارهای آماری
 Eviewsو  stataمورد استفاده قرار گرفته است.
به منظور آزمون تجربی فرضـــیه های تحقیق از مدل محتوای اطالعاتی که میزان ارتباط بین
بازده سهام و اطالعات حسابداری ارائه شده توسط صورتهای مالی (حقوق صاحبان سهام و
ســود خالص) را اندازه گیری میکند ،اســتفاده شــده اســت .مدلهای مورد اســتفاده در تحقیق
حاضر بر مبنای مدلهای استخراج شده از مقاله اکتاويان مولر ( )2013میباشد.
()1

R it = α0 + α1 epsg it + α2 cpg it + εit

()2

R it = α0 + α1 epsit + α2 cpit + εit

(R it = α0 + α1 epsg it + α2 ∆epsit +α3 cpg it + α4 ∆cpit + εit )3
(R it = α0 + α1 epsit + α2 ∆epsg it +α3 cpit + α4 ∆cpg it + εit )4

که:
 :R itبازده هر ســهم :epsg it ،ســود (زيان) خالص هر ســهم تلفیقی :cpg it ،حقوق صــاحبان
سهام هر سهم تلفیقی :epsit ،سود (زيان) خالص هر سهم ا صلی :cpit ،حقوق صاحبان سهام
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هر ســهم اصــلی ∆epsit :،اختالف بین ســود هر ســهماصــلی و ســود هر ســهم تلفیقی∆cpit:،

اختالف بین حقوق صاحبان سهام هر سهم ا صلی و حقوق صاحبان سهام هر سهم تلفیقی:،
∆epsg itاختالف بین سود هر سهم تلفیقی و سود هر سهم اصلی ∆cpg it:،اختالف بین حقوق
صـــاحبان ســـهام هر ســـهم تلفیقی و حقوق صـــاحبان ســـهام هر ســـهم اصـــلیError! εit ،

 :Bookmark not defined.مقادير باقیمانده (جمالت خطا) برای شرکت ( )iدر سال (.)t
به منظور تأيید فر ضیه اول درباره برتری محتوای اطالعاتی صورتهای مالی تلفیقی ،قدرت
تو ضیحی مدل ( )1که از طريق ضريب تعیین تعديل شده سنجیده شده ا ست ،بايد از قدرت
توضـــیحی مدل ( )2بیشـــتر باشـــد .درباره فرضـــیه دوم از ســـیر تحول (تغییرات) زمانی قدرت
توضیحی مدل ( )1استفاده شده است .به منظور تأيید فرضیه سوم در رابطه با برتری (مطلوبیت)
محتوای اطالعاتی ،اطالعات ارائه شــده توســط صــورتهای مالی تلفیقی و صــورتهای مالی
شــرکت اصــلی در مقايســه با اطالعات صــرفاً تلفیقی ،قدرت توضــیحی مدل ( )3بايد نســبت به
قدرت توضیحی مدل ( )1بیشتر بوده و برای تأيید فرضیه پنجم بررسی می شود که آيا اختالف
بین قدرت توضـــیحی مدل ( )4و مدل ( )2در دوره زمانی تجزيه و تحلیل در بازار ســـرمايه
سنگاپور روند رو به رشد بهتری نسبت به بازار سرمايه ايران داشته است يا خیر.
جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری پژوهش
جامعه آماری اين پژوهش شـــامل کلیه شـــرکتهای پذيرفته شـــده در بورس اوراق بهادار
تهران و سنگاپور میباشد.
در اين پژوهش ،حجم جامعه غربال شده برابر با تعداد شرکتهای موجود در جامعه آماری
ا ست که بايد به منظور قابل مقاي سه بودن اطالعات ،سال مالی شرکتهای ايرانی منتهی به 29
ا سفند ماه هر سال و شرکتهای سنگاپور منتهی به  31د سامبر هر سال با شد ،در طی سالهای
مورد مطالعه ،شرکت سال مالی خود را تغییر نداده باشد ،شرکت در سال  )2010( 1389يا قبل
از آن ،در بورس اوراق بهادار تهران و ســنگاپور پذيرفته شــده باشــد و ســهام آن در همان ســال
مورد معامله قرارگرفته باشد ،اطالعات شرکت برای دوره 5ساله ()2014-2010( )1393-1389
در دسترس باشد ،شرکت بايد صورتهای مالی تلفیقی تهیه کند .با توجه به محدوديتهای ياد

33

پژوهشهای تجربی حسابداری ،سال ششم ،شماره  ،24تابستان 1396

شده ،جامعه پژوهش به  46شرکت ايرانی و  92شرکت سنگاپوری رسید .به دلیل محدود بودن
جامعه غربال شده ،کل جامعه برای بررسی انتخاب شد.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

ضريب تغییرات ( ضريب پراکندگی) که از تق سیم انحراف معیار به میانگین دادهها به د ست
میآيد و به عنوان يکی از معیارهای پراکندگی جهت بیان ثبات پايداری دادهها به کار میرود.
با توجه به مقادير به دســت آمده میتوان گفت حقوق صــاحبان ســهام هر ســهم اصــلی ()0/55
دارای کمترين ضـــريب تغییرات بوده لذا بیشترين ثبات و پايداری را در طول دوره پژوهش
دارد و متغیر اختالف بین ســود خالص هر ســهم تلفیقی و ســود خالص هر ســهم اصــلی ()9/6
دارای بیشترين ضـــر يب تغییر بوده لذا کمترين ث بات و پا يداری را در طی دوره در بین
متغیرهای تحقیق دارد .بی شــک يکی ديگر از مهمترين اســتفادهای که میتوان از نگاره آمار
توصیفی داشت ،قضاوت در مورد نرمال بودن يا غیر نرمال بودن دادههاست .میتوان با استفاده
از مقادير ارائه شـــده از آزمون جاک برا به نرمال بودن يا نرمال نبودن دادهها پی برد .همانطور
که در نگاره  1مشاهده میشود سطح معنیداری در هر کدام از متغیرها کمتر از  0/05میباشند.
نگاره ( :)1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
ايران
مقدار

ضريب

انحراف

جاک برا

تغییرات

معیار

0/000

1604/09

1/79

0/000

145/22

1/25

0/000

354/69

1/23

1034

0/000

186/93

0/67

1733

11620

0/000

231/58

0/55

1335

7911

-360

0/000

3066/55

9/6

510/26

3188

-3286

43/59

0/000

1590/64

8/31

1221/63

6106

-7349

131/2

احتمال

ماکسیمم

مینیمم

میانگین

متغیرها

101/93

739/09

-71/73

56/98

بازده سهام

1101/43

5423

-2178

879/73

سود خالص هر سهم تلفیقی

5372

-1122

836/14

سود خالص هر سهم اصلی

-1137

2569/7
2438/44

حقوق صاحبان سهام هر سهم
تلفیقی
حقوق صاحبان سهام هر سهم
اصلی
اختالف بین سود خالص هر
سهم (اصلی و تلفیقی)
اختالف بین حقوق صاحبان
سهام هرسهم (اصلی و تلفیقی)
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سنگاپور
مقدار جاک

ضريب

انحراف

برا

تغییرات

معیار

0/000

3522/08

6/4

26/33

600

0/000

861/42

2/34

12/61

68/6

-108/29

0/000

19239/34

3

11/241

107/58

-24/94

3/74

0/000

17272/23

1/2

1/779

16/08

0/000

0/934

0/000

3845/38

2/53

1/473

15/62

-0/22

0/583

0/000

2896/32

5/3

8/667

49/37

-59/88

1/613

0/000

5117/43

2/16

0/76

5/35

-2/35

0/351

احتمال

ماکسیمم

مینیمم

میانگین

متغیرها

-24/52

3/96

بازده سهام

5/37

سود خالص هر سهم تلفیقی
سود خالص هر سهم اصلی
حقوق صاحبان سهام هر
سهم تلفیقی
حقوق صاحبان سهام هر
سهم اصلی
اختالف بین سود خالص هر
سهم (اصلی و تلفیقی)
اختالف بین حقوق صاحبان
سهام هرسهم (اصلی و
تلفیقی)

پس با اطمینان بیش از  95درصد میتوان گفت اين متغیرها دارای توزيع نرمال نیستند.
با توجه به مقادير به د ست آمده از نگاره (  )2میتوان گفت حقوق صاحبان سهام هر سهم
تلفیقی ( )1/2دارای کمترين ضـــريب تغییرات بوده لذا بیشترين ثبات و پايداری را در طول
دوره پژوهش دارد و متغیر بازده ( )6/4دارای بیشترين ضــريب تغییر بوده لذا کمترين ثبات و
پايداری را در طی دوره در بین متغیرهای تحقیق دارد .هم چنین با اســتفاده از مقادير ارائه شــده
از آزمون جاک برا مشـــاهده میشـــود ســـطح معنیداری در هر کدام از متغیرها کمتر از 0/05
میباشند پس با اطمینان بیش از  95درصد میتوان گفت اين متغیرها دارای توزيع نرمال نیستند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش
قبل از برازش مدلهای تحقیق ،از آزمون-Fلیمر برای انتخاب از بین روش دادههای تلفیقی
يا روش دادههای تابلويی بااثرات ثابت استفاده شده است .نتايج حاصل از آزمون بیانگر استفاده
از روش دادههای تلفیقی میباشد .آزمون ناهمسانی واريانسها و خودهمبستگی نیز انجام شده
اســت که در صــورت وجود مشــکل ناهمســانی واريانسها از روش حداقل مربعات تعمیم يافته
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تخمینی ( )EGLSا ستفاده شده ا ست و در صورت وجود خودهمب ستگی با ا ضافه کردن AR

)(1به مدل مشکل را برطرف شده است.
فر ضیه اول :در هر دو بازار ســرمايه ايران و ســنگاپور اطالعات ارائه شــده در صــورتهای
مالی تلفیقی ،محتوای اطالعاتی بیشتری در مقايسه با صورتهای مالی شرکت اصلی دارد.
نگاره ( :)3نتایج حاصل از تخمین مدل اول (ایران و سنگاپور) -دادههای پانل دیتا
R it = α0 + α1 epsg it + α2 cpgit + εit

سنگاپور

ايران

سطح معنی

نام متغیر

ضريب

سطح معنی داری

ضريب

سود (زيان) خالص هر سهم تلفیقی

0/0218

0/000

0/0376

0/000

0/0038

0/0612

0/0058

0/7341

حقوق صاحبان سهام هر سهم
تلفیقی
ضريب تعیین تعديل شده

0/136

داری

0/257

طبق نگاره (  ) 3نتايج نشان میدهد که سطح معنی داری متغیر سود (زيان ) خالص هر سهم
تلفیقی ( ايران و ســـنگاپور)  0/000کمتر از  5درصـــد اســـت لذا اين متغیر با احتمال بیش از 95
در صد تأثیر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارد و سطح معنیداری حقوق صاحبان سهام هر
ســهم تلفیقی (ايران)  0/0612و (ســنگاپور)  0/7341بیشــتر از  5درصــد اســت لذا اين متغیر با
احتمال بیش از  95درصد تأثیر معناداری بربازده سهام ندارد.
نگاره ( :)4نتایج حاصل از تخمین مدل دوم (ایران و سنگاپور) -دادههای پانل دیتا
R it = α0 + α1 epsit + α2 cpit + εit

سنگاپور

ايران

سطح معنی

نام متغیر

ضريب

سطح معنی داری

ضريب

سود (زيان) خالص هر سهم اصلی

0/015

0/000

0/046

0/000

0/001

0/7530

0/009

0/6303

حقوق صاحبان سهام هر سهم
اصلی
ضريب تعیین تعديل شده

0/11

داری

0/235
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طبق نگاره  4نتايج نشــان میدهد که ســطح معنیداری متغیر ســود (زيان ) خالص هر ســهم
اصــلی (ايران و ســنگاپور) ( )0/000کمتر از  5درصــد اســت لذا اين متغیر با احتمال بیش از 95
درصد تأثیر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارد و سطح معنیداری متغیر حقوق صاحبان سهام
هر ســهم اصــلی (ايران)  0/753و (ســنگاپور)  0/630بیشــتر از  5درصــد اســت لذا اين متغیر با
احتمال بیش از  95درصد تأثیر معناداری بربازده سهام ندارد.
نتايج حاصــل از آزمون فرضــیه اول در هر دو بازار ســرمايه ايران و ســنگاپور نشــان میدهد
ضـــريب تعیین تعديل شـــده برای اطالعات تلفیقی (مدل  )1به ترتیب  0/136و0/257بیشـــتر از
ضــريب تعیین تعديل شــده برای اطالعات اصــلی (مدل  0/11 )2و  0/235میباشــد .به عبارت
ديگر قدرت توضیحدهندگی اطالعات تلفیقی بیشتر از اصلی است.
فر ضیه دوم :در هر دو بازار سرمايه ايران و سنگاپور محتوای اطالعاتی صورتهای مالی
تلفیقی در دوره زمانی تجزيه و تحلیل افزايش يافته است.
نگاره ( :)5نتایج حاصل از تخمین مدل اول-دادههای مقطعی
R it = α0 + α1 epsgit + α2 cpg it + εit

ايران
سال

سنگاپور

ضريب تعیین

آماره دوربین

سطح معنی

ضريب تعیین

آماره دوربین

سطح معنی

تعديل شده

واتسون

داری

تعديل شده

واتسون

داری

1389

0/152

2/04

0/0093

0/21

1/92

0/0008

1390

0/143

2/23

0/0077

0/266

1/59

0/000

1391

0/104

2/17

0/0389

0/251

1/96

0/0003

1392

0/150

2/20

0/0053

0/267

1/89

0/0001

1393

0/154

2/23

0/0165

0/271

1/92

0/0002
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نمودار ( :)1روند رشد محتوای اطالعاتی صورتهای مالی تلفیقی در ایران و سنگاپور

با توجه به نتايج بدســـت آمده در ايران روند کاهشـــی محتوای اطالعاتی صـــورتهای مالی
تلفیقی در سال  1390و  1391را مشاهده میشود و از سال  1392و  1393روند افزايشی مشاهده
میشود .کاهش در قدرت توضیحی سال  1390و  1391نسبت به سال  ،1389غیرعادی است و
ممکن ا ست به دلیل بحرانهای جهانی مالی-اقت صادی با شد .بنابراين اين شواهد آماری ،اجازه
تأيید فرضیه دوم درباره روند روبه رشد محتوای اطالعاتی صورتهای مالی تلفیقی را نمیدهد.
با توجه به نتايج به دســـت آمده در ســـنگاپور به وضـــوح روند افزايشـــی محتوای اطالعاتی
صــورتهای مالی تلفیقی با شــروع از مقدار  21درصــد در ســال  1389و رســیدن به  3 .28در
سال 1393مشاهده میگردد .کاهش در قدرت تو ضیحی سال  1391نسبت به سال  ،1390غیر
عادی اســت ولی ،روند افزايشــی دوره تجزيه و تحلیل را تحت تأثیر قرار نمیدهد .بنابراين اين
شواهد آماری ،اجازه تأيید فر ضیه دوم درباره روند روبه ر شد محتوای اطالعاتی صورتهای
مالی تلفیقی را میدهد.
فرضیییه سییوم :در هر دو بازار ســـرمايه ايران و ســـنگاپور اطالعات ارائه شـــده توســـط
صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی ،در مقايسه با اطالعاتی که صرفاً از
طريق صورتهای مالی تلفیقی ارائه میشوند ،محتوای اطالعاتی بیشتری دارند.
نگاره ( :)6نتایج حاصل از تخمین مدل سوم (ایران و سنگاپور)  -دادههای پانل دیتا
R it = α0 + α1 epsg it + α2 ∆epsit +α3 cpgit + α4 ∆cpit + εit

سنگاپور

ايران
مدل 3

مدل1

مدل 3

مدل1

ضريب تعیین تعديل شده

0/134

0/136

0/332

0/257

سطح معنی داری

0/000

0/00002

0/000

0/000
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طبق نگاره ( 6ايران) با توجه به اين که ســـطح معنیداری مدل ســـوم ( )0/000کمتر از 5
درصــد اســت مدل فوق در حالت کلی از نظر آماری معنی دار اســت .همانطور که نتايج نشــان
میدهد ضريب تعیین تعديل شده برای اطالعات تلفیقی (مدل  0/134 )3کمتر از ضريب تعیین
ت عد يل شــــده ( مدل  0/136 )1می باشــــد .ب نابراين با تو جه به ن تايج فوق محتوای اطالعاتی
گزار شگری دوگانه ( صورتهای مالی تلفیقی به همراه صورتهای مالی ا صلی) درمقاي سه با
گزارشگری مالی تلفیقی بیشتر نمیباشد.
ســنگاپور ،با توجه به اين که ســطح معنی داری مدل ســوم ( )0/000کمتر از  5درصــد اســت
مدل فوق در حالت کلی از نظر آماری معنی دار است .همانطور که نتايج نشان میدهد ضريب
تعیین تعديل شــده برای اطالعات تلفیقی (مدل  0/332 )3بیشــتر از ضــريب تعیین تعديل شــده
(مدل  0/257 )1میباشــد .بنابراين با توجه به نتايج فوق محتوای اطالعاتی گزارشــگری دوگانه
( صورتهای مالی تلفیقی به همراه صورتهای مالی ا صلی) بی شتر از گزار شگری مالی تلفیقی
میباشد.
فر ضیه چهارم :اطالعات ارائه شده توسط صورتهای مالی تلفیقی در مقايسه با اطالعات
ارائه شده توسط صورتهای مالی اصلی در بازار سرمايه سنگاپور ( با توجه به کاربرد( IFRS

نسبت به بازار سرمايه ايران دارای محتوای اطالعاتی بیشتری میباشد.
با توجه به نتايج جداول  3و ،4ضــريب تعیین تعديل شــده برای بازار ســرمايه ايران به ترتیب
برای اطالعات تلفیقی و ا صلی )0/136( ،و ( )0/110میبا شد و ضريب تعیین تعديل شده برای
بازار سرمايه سنگاپور به ترتیب برای اطالعات تلفیقی و اصلی )0/257( ،و ( )0/235میباشد.
با توجه به نتايج فوق اطالعات ارائه شـــده توســـط صـــورتهای مالی تلفیقی در مقايســـه با
اطالعات ارائه شـده توسـط صـورتهای مالی اصـلی در بازار سـرمايه سـنگاپور نسـبت به بازار
سرمايه ايران دارای محتوای اطالعاتی بیشتری میباشد.
فرضیی یه پن م :محتوای اطال عاتی افزاي نده صـــورت های مالی تلفیقی ،در م قايســــه با
صورتها ی مالی اصلی در دوره زمانی تجزيه و تحلیل در بازار سرمايه سنگاپور نسبت به بازار
سرمايه ايران روند رو به رشد بهتری دارد.
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نگاره ( :) 7نتایج حاصل از تخمین مدل چهارم و دوم ( ایران)  -دادههای مقطعی

R it = α0 + α1 epsit + α2 ∆𝑒𝑝𝑠𝑔𝑖𝑡 +α3 cpit
+ α4 ∆cpgit + εit

ضريب تعیین

R it = α0 + α1 epsit + α2 cpit + εit

ضريب تعیین

سطح معنی

تعديل شده

داری

1389

0/131

0/0052

0/150

0/00098

% -1/9

1390

0/121

0/0347

0/145

0/0072

%-2/4

1391

0/093

0/0474

0/084

0/01999

% 0/8

1392

0/136

0/0356

0/123

0/0102

% 1/3

1393

0/191

0/0123

0/127

0/0370

% 6/4

سال

تعديل شده

سطح معنی داری

مدل – 4مدل 2

0.25
0.2
مدل4

0.15

مدل2

0.1

مدل-4مدل2

0.05
0
1393

1392

1391

1390

1389

-0.05

نمودار ( :)3روند رشد محتوای اطالعاتی افزاینده صورتهای مالی تلفیقی در ایران

با توجه به نتايج به دســت آمده روند افزايشــی محتوای اطالعاتی افزاينده صــورتهای مالی
تلفیقی را از سال  1390به بعد با شروع از مقدار  %-1/9درصد در سال  1389و رسیدن به % 6/4
در سال  1393مشاهده میگردد.
نگاره ( :)7نتایج حاصل از تخمین مدل چهارم و دوم ( سنگاپور) -دادههای مقطعی
R it = α0 + α1 epsit + α2 ∆𝑒𝑝𝑠𝑔𝑖𝑡 +α3 cpit
+ α4 ∆cpgit + εit

سال

ضريب تعیین

سطح معنی داری

تعديل شده

R it = α0 + α1 epsit + α2cpit + εit

ضريب تعیین

سطح معنی داری

مدل – 4مدل 2

تعديل شده

1389
1390

0/208
0/274

0/0095
0/0040

0/197
0/261

0/04519
0/000121

% 5 /7
% 5 /2

1391

0/256

0/0972

0/247

0/00050

% 0 /9

1392

0/266

0/0001

0/214

0/03185

% 1 /3

1393

0/275

0/000

0/218

0/02530

% 1 /1
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نمودار ( :)4روند رشد محتوای اطالعاتی افزاینده صورتهای مالی تلفیقی در سنگاپور

با توجه به نتايج به دســت آمده روند افزايشــی محتوای اطالعاتی افزاينده صــورتهای مالی
تلفیقی را با شــروع از مقدار % 1/1در ســال  1389و رســیدن به  % 5/7در ســال 1393مشــاهده
میگردد.

ایران
سنگاپور
2014

2013

2012

2011

2010

7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3

نمودار ( :)5مقایسه روند رشد محتوای اطالعاتی افزاینده صورتهای مالی تلفیقی در بازار
سرمایه ایران و سنگاپور

با توجه به نتايج به دســت آمده محتوای اطالعاتی افزاينده صــورتهای مالی تلفیقی در بازار
سرمايه سنگاپور نسبت به بازار سرمايه ايران روند رشد بهتری دارد.
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نتیجهگیری
ســودمندی اطالعات حســابداری برای تصــمیمگیری در گرو ويژگیهای کیفی مشــخصــی
اســت .يکی از اين ويژگیها که در بســیاری از پژوهشهای حســابداری مورد توجه قرار گرفته
اســـت ،محتوای اطالعاتی میباشـــد .تاکنون تحقیقات زيادی در خصـــوص محتوای اطالعاتی
ارقام حسـابداری و تأثیر آن بر بازار سـهام و جنبههای مختلف شـرکتهای سـهامی در داخل و
خارج از کشــور انجام شــده اســت .اين تحقیقات محتوای اطالعاتی ارقام را در شــرکتهای
بورســی مورد ســنجش قرار داده و بعضــا رابطه آن را با ســاير متغیرها بررســی نموده اند .در اين
پژوهش محتوای اطالعاتی ،اطالعات تلفیقی را در مقايســه با اطالعات شــرکت اصــلی بررسـی
گرديد.
برای ارزيابی محتوای اطالعاتی صـــورت های مالی ،آزمون های آماری الزم با اســـتفاده از
الگوهای رگر سیون چند متغیره انجام شد .نتايج حا صل از آزمون فر ضیهها به ترتیب به شرح
زير میباشد:
در فر ضیه اول اين پژوهش ،بنابر مبانی نظری ،فرا شده ا ست که صورتهای مالی تلفیقی
در ارتباط با بازده ســهام محتوای اطالعاتی بیشتری نســبت به صــورتهای مالی اصــلی دارد.
نتايج آزمون فرضـــیه اول حاکی از آن اســـت محتوای اطالعاتی صـــورتهای مالی تلفیقی در
ارتباط با بازده سهام بی شتر از صورتهای ا صلی ا ست .به عبارت ديگر ،ظرفیت صورتهای
مالی انفرادی شرکت اصلی برای انعکاس قدرت واقعی اقتصادی آن ،تنزل يافته است ،به ويژه
برای آن دسته از کاربران اطالعات حسابداری که تحقق اهداف فردی آنها ،منوط به فعالیت
اکثر يا همه شــرکتهای گروه اســت .بنابراين ،صــورتهای مالی تلفیقی که منعکس کننده
قدرت اقتصادی کل ترکیب تجاری است ( ارائه اطالعات پیرامون تمام منابع و فعالیتها در
حوزه واحد گزار شگر) ،بايد اطالعات مربوطتری را برای سرمايهگذاران بازار سهام فراهم
کند ..هم چنین نتايج نشــان میدهد که متغیر ســود (زيان ) خالص هر ســهم تلفیقی و اصــلی بر
بازده ســهام تأثیر مثبت و معناداری دارد ولی متغیر مســتقل دوم يعنی حقوق صــاحبان ســهام هر
ســـهم تلفیقی و اصـــلی بر بازده ســـهام تأثیر معناداری ندارد .نتیجه اين فرضـــیه مطابق با نتیجه
پژوهشهای (هاريس و همکاران( ،)1994 ،آباد و همکاران( ،)2000 ،گانچاروف و همکاران،
( ،)2009گولد و رمال ( ،)2009 ،ويکتور مولر( ،)2011 ،رحمانی و عامری  ،)1392اما با نتايج
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پژوهشهای (هاريس و هم پژوهان( ،) 2003 ،نوروزی( ،)1383 ،شعری و سبزعلی پور)1384 ،
تطابق ندارد.
فر ضیه دوم به برر سی روند ر شد صورتهای مالی تلفیقی پردازد .نتايج آزمون فر ضیه دوم
حاکی از آن ا ست که محتوای اطالعاتی صورتهای مالی تلفیقی( ،در بازار سرمايه سنگاپور)
در دوره زمانی تجزيه و تحلیل افزايش يافته اســت .اين فرضــیه با اين پیش فرا شــروع شــده
اســـت که ســـطح کیفی قوانین و مقررات برای ارائه صـــورتهای مالی تلفیقی در طول زمان
افزايش میيابد .اين فرضــیه در مورد بازار ســرمايه ايران پذيرفته نمیشــود .نتیجه اين فرضــیه
مطابق با نتیجه پژوهش های ( کالینز و همکاران 1997؛ گردا و همکاران2007 ،؛ ويکتور مولر،
 )2011میباشد .الزم به ذکر است که در سال  2012يک روند کاهشی را در هردو بازار سرمايه
ايران و سنگاپور مشاهده میگردد که میتواند به دلیل آثار بحرانهای جهانی-مالی باشد.
فر ضیه سوم به برر سی مقاي سهای محتوای اطالعاتی گزار شگری دوگانه ( صورتهای مالی
تلفیقی به همراه صورتهای مالی ا صلی) در مقاي سه با گزار شگری فقط از طريق صورتهای
مالی تلفیقی میپردازد .در حالی که صـــورتهای مالی تلفیقی به منظور ارائه چشـــمانداز
صــحیح و منصــفانه درباره وضــعیت مالی و عملکرد مالی واحد اقتصــادی (گروه) اســت،
صــورتهای مالی انفرادی ،تنها نقش اطالع رســانی درباره وضــعیت مالی و عملکرد مالی
واحد حقوقی ( شرکت ا صلی) را ندارد ،بلکه نقطه شروعی در تعیین مالیات و محا سبه سود
قابل توزيع را نشان میدهد .بنابراين مازاد محتوای اطالعاتی گزارشگری دوگانه ( صورتهای
مالی تلفیقی به همراه صورتهای مالی ا صلی) محتمل بوده که منجر به اين واقعیت میگردد
که گزارشــگری دوگانه مطلوب تر و برتر از گزارشــگری تلفیقی اســت .در اين پژوهش نیز
نتايج آزمون فرضیه سوم حاکی از آن است اطالعات ارائه شده توسط صورتهای مالی تلفیقی
و صورتهای مالی شرکت ا صلی ( گزار شگری دوگانه) ،در مقاي سه با اطالعاتی که صرفاً از
طريق صــورتهای مالی تلفیقی ارائه میشــوند ،در بازار ســرمايه ســنگاپور محتوای اطالعاتی
بیشتری دارند .نتیجه اين فرضیه مطابق با نتیجه پژوهش (ويکتور مولر )2011 ،میباشد .در مورد
بازار سرمايه ايران اين فرضیه پذيرفته نمی شود.
فرضــیه چهارم به بررســی مقايســه ای محتوای اطالعاتی صــورتهای مالی تلفیقی در بازار
سرمايه سنگاپور نسبت به بازار سرمايه ايران میپردازد .نتايج آزمون فرضیه چهارم حاکی از آن
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اســـت که محتوای اطالعاتی صـــورت ها ی مالی تلفیقی در بازار ســـرمايه ســـنگاپور ( که از
اســـتاتداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی اســـتفاده میکند) بیشـــتر از محتوای اطالعاتی
صورتهای مالی تلفیقی در بازار سرمايه ايران است ،زيرا استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی دارای کیفیت باال تلقی شده و درجه بااليی از شفافیت و مقايسه پذيری صورتهای مالی
ارا ئه شــــده را تضـــمین مین مايند .نتیجه اين فرضـــیه مطابق با نتیجه پژوهش های ( بارتو و
هم کاران2005؛ جر ماکو يک و هم کاران2007 ،؛ بارت و هم کاران2007 ،؛ لین و پا نانین،
( ،)2007حســــاس ي گا نه و قر بانی ،)1393 ،ا ما با ن تايج پژوهش های ( کاالو و هم کاران،
2007؛هانگ و سوبرمانیم2007 ،؛ جرد و همکاران 2008؛ پانانین )2008 ،تطابق ندارد.
فر ضیه پنجم اين پژوهش به برر سی مقاي سهای محتوای اطالعاتی افزاينده صورتهای مالی
تلفیقی در بازار ســرمايه ســنگاپور نســبت به بازار ســرمايه ايران میپردازد .نتايج آزمون فرضــیه
چهارم حاکی از آن اســـت که محتوای اطالعاتی افزاينده صـــورتهای مالی تلفیقی ،در دوره
زمانی تجزيه و تحلیل در بازار ســرمايه ســنگاپور نســبت به بازار ســرمايه ايران روند رو به رشــد
بهتری دارد .نتیجه اين فرضیه مطابق با نتیجه پژوهش (آرمسترانگ و همکاران )2010 ،میباشد،
که حاکی از آن ا ست ا ستفاده اجباری از ( )IFRSبرای تهیه صورتهای مالی تلفیقی م شخص
کننده بهبود کیفیت اطالعات حسابداری از ديد سرمايهگذاران است.
پیشنهاد پژوهش
با توجه به نتايج بد ست آمده به تحلیلگران و سرمايهگذاران پی شنهاد میگردد در ت صمیمات
مربوط به سرمايهگذاری صورتهای مالی تلفیقی را مد نظر قرار دهند .هم چنین در حال حاضر
در سامانه اطالعاتی بورس ،سود شرکت اصلی منتشر می شود و الزم است که سود تلفیقی نیز
در کنار سود شرکت اصلی افشا گردد .در نهايت باتوجه به نتايج مناسب تر است بسترهای الزم
در خ صوص اجرای ا ستانداردهای گزار شگری مالی بینالمللی از جمله آموزش ،نرم افزارهای
الزم و ...فراهم شود.
پی نوشت
International Financial Reporting Standards
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