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چکـیده
سیاست آبوهوای اتحادیه اروپا تغییرات اساسی را برای تولیدکنندگان و تأمین کنندگان انرژی اعمال کرده است .برای
برآوردن الزامات این سایست ها ،دارایی های جدید و تأمین کنندگان سرمایه مورد نیاز است .برای ارائه قابلیت مقایسه و
تسهیل فرآیند سرمایه گذاری ،قانون اتحادیه اروپا شرکت ها را ملزم می کند که صورت های مالی ساالنه را بر اساس
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تهیه کنند .یکی از این استانداردهای حسابداری  - IFRS 16 Leases -نحوه
شناسایی ،اندازهگیری ،ارائه و افشای اجارهها را مشخص میکند .در سال  2312این استاندارد الزم االجرا شد و برخالف
رویکرد حسابداری دوگانه برای حسابداری اجاره ،مدل حسابداری تک مستاجر را اجرایی کرد .رویکرد اخیر شرکت ها را
قادر می سازد تا دارایی های مشهود اجاره شده و بدهی های مربوطه را خارج از ترازنامه نگه دارند .با استفاده از نمونهای از
شرکتهای صنعت انرژی (بخشهای نفت ،گاز ،انرژی و معدن) که در بورس اوراق بهادار ورشو فهرست شدهاند ،تأثیر
اجرای  IFRS 16اجارهها را بر ارزش داراییها ،بدهیها و اهرم بر دارایی ها و اهرم بر حقوق صاحبان سهام مورد بررسی،
اندازهگیری و تحلیل می شود .این مقاله به عنوان یک مطالعه موردی ،چگونگی تأثیر اجرای یک استاندارد جدید بر
وضعیت مالی شرکتهای متاثر در صنعت انرژی را مورد بررسی قرار می دهد .این مقاله به سه روش زیر به بحث علمی
کمک می کند )1( :تأثیر  IFRS 16اجاره ها  ،بر دارایی ها ،بدهی ها ،اهرم دارایی ها و حقوق صاحبان سهام که در
ادبیات پیش بینی شده بود ،تأیید گردید )2( ،با استفاده از روش حسابرسی .تغییرات اساسی در دارایی ها و بدهی ها را در
صنعت انرژی نشان داده شد و( )0بر اساس نتایج تحقیق ،توصیه هایی برای مطالعات علمی بیشتر پیشنهاد گردید.

واژگـان کلـیدی :گزارشگری مالی ،صنعت انرژی ،نسبت بدهی به دارایی ها ،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،
استاندارد بین المللی ،اجاره ها
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صنعت انرژی نقش مهمی در اقتصادها ایفا می کند ،زیرا تعدادی از شاخص های کلیدی اقتصادی به شدت تحت تأثیر آن
هستند] . [1زغال سنگ که سال ها منبع اصلی انرژی در اتحادیه اروپا ) (EUبود ،به دلیل نگرانی های زیست محیطی موقعیت
خود را از دست داد ] .[2عملکرد بخش انرژی در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا ،مانند لهستان ،هنوز بر اساس استفاده از زغال
سنگ است [ .]0با این حال ،تقاضا برای زغال سنگ مطمئناً در آینده بدتر خواهد شد ]0[.جالب توجه است که شواهد بی طرفی
برای استفاده از زغال سنگ سخت ،با توجه به رشد اقتصادی در لهستان وجود دارد [5].اگرچه صنعت معدن زغال سنگ در
لهستان برای چند سال بازسازی شده است [ ،]8-7تولید انرژی در لهستان که بر اساس معادن زغال سنگ است هنوز قدیمی است
] [9از این رو ،برای انطباق با سیاست آب و هوایی اتحادیه اروپا ،این بخش به سرمایه گذاری قابل توجه در دارایی ها و منابع مالی
کافی نیاز دارد .برخی از صنایع بیشتر و برخی کمتر سرمایه بر هستند .یک صنعت یا شرکت سرمایه بر صنعت یا شرکتی است که
به سرمایه گذاری اولیه بزرگ در ماشین آالت ،ماشین آالت و تجهیزات ،اطمینان از تولید کاال یا خدمات در حجم باال و حفظ
سطوح باالتر حاشیه سود و بازگشت سرمایه نیاز دارد .مشخصه شرکت های سرمایه بر نسبت باالتری از دارایی های ثابت در
مقایسه با کل دارایی ها است.
خودرو ،شرکتهای تولیدی ،امالک ،نفت و گاز و فلزات و معادن نمونههایی از صنایع سرمایهبر هستند .بنابراین ،فعالیت های
شرکت های صنعت انرژی از نظر فناوری پیچیده و سرمایه بر هستند [10-13].در صنعت انرژی ،دارایی های مشهود نقش مهمی
به ویژه در اموال ،ماشین آالت و تجهیزات ایفا می کنند .افشای مرتبط دارایی ها ،ماشین آالت و تجهیزاتی که نیازهای سرمایه
گذاران را برآورده می کند ،همیشه یک چالش مهم برای تنظیم کنندگان استانداردهای حسابداری بوده است.
سر دیوید تویدی ،رئیس سابق هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی ،چنین گفت" :یکی از جاه طلبی های بزرگ من در
واقع پرواز با هواپیمایی است که قبل از مرگ من در ترازنامه یک شرکت هواپیمایی قرار دارد" [( ]10ص .)11
این نقل قول به پدیده عدم شناسایی دارایی های کلیدی تأمین مالی شده از طریق لیزینگ عملیاتی در ترازنامه یک شرکت
اشاره دارد .تویدی به تمایز بین لیزینگ عملیاتی و مالی پرداخت که تعداد زیادی از داراییهای مشهود کلیدی (و همچنین
بدهیهای ناشی از تأمین مالی این داراییها) را از ترازنامه خارج کرده است .در مورد شرکتهایی که صورتهای مالی خود را
مطابق با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSتهیه کردهاند ،در صورتی که قرارداد تأمین مالی بهعنوان اجاره
عملیاتی طبقهبندی شده باشد ،داراییها خارج از ترازنامه نگه داشته میشوند ) (IFRSبرای شرکتهای دولتی داخلی الزامی
است ).در  100حوزه قضایی] . ) [11در آن تاریخIFRS 16 ،اجاره نامه معرفی شد و موارد فوق الذکر طبقه بندی لغو شد.
استاندارد جدید یک مدل حسابداری مستاجر را معرفی میکند و مستاجر را ملزم میکند که داراییها و بدهیها را برای تمام
اجارههایی با مدت بیش از  12ماه شناسایی کند ،مگر اینکه دارایی پایه ،ارزش پایینی داشته باشد] . [17تنظیم کنندگان
استانداردهای حسابداری بر این باورند که شیوه جدید گزارشگری تضمین می کند که مستأجرها و اجاره دهندگان اطالعات مرتبطی
را ارائه می دهند که به طور صادقانه آن معامالت را نشان می دهد . (IFRS 16 Leases, par. 1).در حالی که تاریخچه غنی از
مطالعات برای بررسی عوامل تعیینکننده ساختار سرمایه و مسائل مالی مرتبط در شرکتهای صنعت انرژی وجود دارد [ ،]20-17تا
آنجا که ما میدانیم ،هیچ مطالعهای در مورد تأثیر تغییرات استانداردهای حسابداری بر ارزش دارایی ها ،بدهی ها و اهرم ها بر
دارایی ها و حقوق صاحبان سهام در شرکت های مذکور وجود ندارد .هدف اصلی این مقاله بررسی ،اندازهگیری و تجزیه و تحلیل
تأثیر اجرای  IFRS 16اجارهها بر ارزش داراییها ،بدهیها و اهرمها بر داراییها و اهرم بر حقوق صاحبان سهام شرکتهای
صنعت انرژی (نفت و گاز ،انرژی )و بخش هایی از معدن ( )OGEMدر لهستان است .برای تجزیه و تحلیل تجربی ،ما همه
شرکتهای فهرستشده را که در  0ژانویه  2321در بورس اوراق بهادار ورشو معامله شدند ،انتخاب گردید .شرکت ها از سه بخش
زیر انتخاب شدند :نفت ،انرژی و معدن .برای هر شرکت ،دادههای جمعآوریشده را با بررسی صورتهای مالی ساالنه تلفیقی برای
سال منتهی به  01دسامبر  2312و استخراج دادههای مالی مربوطه به دست آمد.

-2مبانی نظری
همانطور که ساندر توضیح می دهد [ ،]12ماهیت یک شرکت مجموعه ای از قراردادها بین عوامل منطقی است .گروه های
مختلفی از نمایندگان را می توان شناسایی کرد که در میان آنها مدیران ،سهامداران و وام دهندگان قرار دارند .عوامل ،دسترسی
نامتقارن به اطالعات دارند .بنابراین ،عقالنیت اقتصادی برخی از گروه ها ممکن است محدود شود (نظریه نمایندگی روابط بین
طرف هایی را توصیف می کند که دسترسی نابرابر به اطالعات دارند ) ] .[11مدیران شرکت ها را به صورت روزانه اداره می کنند و
از طریق سیستم حسابداری [ ]17،17و سیستم کنترل مدیریت [ ]12به جریان تاریخی و فعلی اطالعات شرکت های کنترل شده
دسترسی کامل دارند.
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از سوی دیگر ،سهامداران و سایر تأمین کنندگان سرمایه خارجی به چنین اطالعات دقیق و دقیقی دسترسی ندارند ،زیرا آنها
فقط اطالعات مربوطه را به صورت دوره ای دریافت می کنند .گزارش های در حال انجام ،همانطور که توسط دستورالعمل شفافیت
اتحادیه اروپا (دستورالعمل /EC 132/2330پارلمان اروپا و شورای  11دسامبر  ،)2330در مورد هماهنگ سازی الزامات شفافیت در
رابطه با اطالعات مربوط به ناشرانی که اوراق بهادار آنها پذیرفته شده برای معامله در یک بازار تنظیم شده و اصالح دستورالعمل
(EC/ 00/2331گزارش های دوره ای شامل صورت های مالی سه ماهه و ساالنه می باشد .صورت وضعیت مالی که به عنوان
ترازنامه نیز شناخته می شود ،یکی از عناصر الزامی مجموعه کامل صورت های مالی است (استاندارد بین المللی حسابداری  1ارائه
صورت های مالی ،بند . )13شامل فهرستی از دارایی ها و منابع تأمین مالی آنها (صاحب صاحبان سهام و بدهی ها) در یک تاریخ
معین است .اعتقاد بر این است که سرمایه گذاران شرکت ها را از طریق تجزیه و تحلیل آگاهانه اطالعات و قیمت های بازار کارآمد
اوراق بهادار ارزیابی می کنند که اطالعات موجود را منعکس می کند ]12و. [23
یکی از منابع اطالعات مرتبط ،صورت وضعیت مالی (ترازنامه) است .ترازنامه سرمایه گذار را قادر می سازد به مجموعه ارزش
دارایی ها و بدهی های یک شرکت دست پیداکند .در برخی موارد ،مانند انجام مراحل ورشکستگی ،دامنه اطالعات مرتبط مورد نیاز
برای ارزش گذاری دارایی های یک شرکت بسیار بزرگتر است  [11].در حسابداری ،دارایی به عنوان منبعی تلقی می شود که
توسط واحد تجاری در نتیجه رویدادهای گذشته کنترل می شود و انتظار می رود از آن منافع اقتصادی آتی به واحد تجاری سرازیر
شود (چارچوب مفهومی برای گزارشگری مالی  ،2318بند ( 0.0الف)).
اگرچه یک سیستم حسابداری مالی سنتی ،همانطور که توسط استانداردهای حسابداری تنظیم می شود ،بسیاری از منابع را
خارج از محدوده اندازه گیری و گزارشگری مورد نیاز (مانند منابع انسانی (] [12قرار می دهد ،سرمایه گذاران ممکن است به طور
منطقی انتظار داشته باشند که حداقل تمام منابع ملموس مورد استفاده در عملیات یک شرکت ،و منافع اقتصادی برای آن در صورت
وضعیت مالی افشا شود .تا سال  ،2312بسیاری از منابع ملموس از این نوع در صورت وضعیت مالی شناسایی نمی شدند ،زیرا از
طریق لیزینگ عملیاتی تأمین مالی می شدند [13].همه چیز با معرفی  IFRS 16اجاره ها تغییر کرد .هیئت استانداردهای
حسابداری بین المللی در  10ژانویه  2317قراردادهای اجاره  IFRS 16را صادر کردند .این قرارداد در  01اکتبر  2317توسط
اتحادیه اروپا تصویب شد .این استاندارد برای صورتهای مالی ساالنه تهیهشده برای دورههایی که از اول ژانویه  2312شروع
میشوند ،با اعمال زودتر مجاز ،مؤثر است.
استاندارد جدید تغییرات عمده ای را برای اجاره دهنده ایجاد نمی کند .با این حال ،به طور قابل توجهی وضعیت مستاجر را
تغییر می دهد .طبق استانداردهای قدیمی ،اجاره های عملیاتی خارج از ترازنامه نگه داشته می شد .به عبارت دیگر ،زمانی که یک
شرکت از دارایی های عملیاتی خود (مانند ماشین آالت یا زمین) استفاده می کند که از طریق لیزینگ عملیاتی تأمین مالی شده
است ،این دارایی ها در ارزش کل دارایی های این شرکت لحاظ نمی شود .همین امر در مورد ارزش کل بدهی های آتی ناشی از
لیزینگ عملیاتی اعمال می شود  -این موارد در ارزش کل بدهی های این شرکت لحاظ نشده است .طبق مقررات جدید ،مستاجرها
موظفند اجارههای عملیاتی را سرمایهگذاری کنند ،یعنی اجارههای عملیاتی را در صورت وضعیت مالی خود (ترازنامه) شناسایی کنند.
در اصل ،تغییر مورد انتظار دوگانه است  -هم دارایی ها و هم بدهی ها باید افزایش یابند .هدف استاندارد جدید انعکاس کلیه دارایی
ها و تعهدات پرداختی ناشی از آن در صورت وضعیت مالی است .استفاده کنندگان از صورت های مالی را بیشتر آگاه می کند.
اطالعات مالی دقیق تر (که به راحتی در دسترس سرمایه گذاران است) کارایی بازارهای سرمایه را افزایش می دهد.
مقررات جدید بر صورت سود و زیان و سایر درآمدهای جامع و صورت جریان وجوه نقد نیز تأثیر می گذارد .طبق مقررات قدیم،
در مورد اجاره های عملیاتی ،کل پرداختی اجاره به عنوان هزینه عملیاتی تلقی می شد .طبق آیین نامه جدید (پس از طبقه بندی
مجدد لیزینگ عملیاتی به لیزینگ مالی) ،یک قسمت از کل پرداختی به عنوان هزینه استهالک و بخشی دیگر از کل پرداختی به
عنوان هزینه بهره تلقی می شود .این به طور مستقیم بر  EBITگزارش شده تأثیر می گذارد .به همین ترتیب ،در صورت
جریانهای نقدی ،کل پرداختی براساس استاندارد جدید به فعالیتهای عملیاتی و مالی تقسیم میشود .ما متوجه شدیم که تعداد
کمی از شرکت ها اطالعات دقیقی را در مورد تأثیر جداگانه استاندارد جدید بر این بیانیه افشا می کنند .به همین دلیل است که تنها
اندازه گیری تأثیر استاندارد جدید بر صورت وضعیت مالی امکان پذیر است .در طول سالها ،دانشمندان تالش کردند تأثیر بالقوه
سرمایهگذاری اجارههای عملیاتی (یعنی تبدیل لیزینگ عملیاتی به لیزینگ مالی) را بر روی دادههای گزارششده در صورتهای
مالی پیشبینی کنند.
به همین دلیل ،محققین دو نوع تحقیق انجام دادند :پیش از این و پس از آن .اولی بر اساس پیش نویس های یک استاندارد
پیشنهادی بود ،در حالی که دومی مبتنی بر استاندارد واقعی بود که توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی صادر شد.به
عنوان مثال ،فیتو و همکاران [ ]10یک شبیهسازی بر روی نمونهای از شرکتهای اسپانیایی انجام دادند و تأثیر آماری معنادار
سرمایهگذاری اجاره را بر صورتهای مالی شرکت نشان دادند .بهویژه ،مقررات جدید بر مجموع داراییها و بدهیها و همچنین بر
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ساختار آنها تأثیر خواهد داشت .تأثیر بر حقوق صاحبان سهام به روش محاسبه بستگی دارد ،اما در همه روشها ،نسبتهای اهرمی
و عملکرد (بازده داراییها ،بازده حقوق صاحبان سهام) به طور قابل توجهی تغییر میکنند.
شبیهسازی قبلی دیگر ،که در کانادا انجام شد ،به نتایج مشابهی منجر شد .دوروچر [ ]11افزایش نسبت بدهی به حقوق
صاحبان سهام و کاهش نسبت جاری را پیش بینی کرد .سینگ [ ]17نشان داد که نسبت های مالی مربوط به پوشش بهره ،اهرم و
سودآوری به طور قابل توجهی در صنعت مهمان نوازی و گردشگری تغییر می کند .پس از انتشار  IFRS 16اجاره نامه ،این
انتظارات در مورد تأثیر استاندارد جدید بر صورت های مالی تأیید شد Öztürk .و ] ،Serçemeli [17در مطالعه موردی خود در
مورد یک شرکت هواپیمایی ،متوجه تغییر اساسی در وضعیت مالی یک شرکت شدند .این تغییر ناشی از سرمایه تمام قراردادهای
لیزینگ بود.
مطالعه پس از انتشار توسط ] ،Yu [18که بر روی صورتهای مالی ایر چین انجام شد ،نشان داد که کل بدهیها ،کل
داراییها ،نسبت بدهی به دارایی و  EBITDAافزایش یافته و نسبت گردش دارایی کاهش یافته است .مورالس-دیاز و زامورا-
رامیرز [ ]12تأثیر قابل توجهی از  IFRS 16اجاره ها را بر صورت های مالی شرکت های اسپانیایی نشان دادند که حتی باالتر از
پیش بینی های قبلی بود.
مورالس دیاز و زامورا رامیرز [ ]11یافته های قبلی خود را تایید کردند .محققان عموماً موافق هستند که در معرفی IFRS 16
اجاره ها باید موارد زیر را انجام دهد( :الف) ارزش گزارش شده دارایی ها و بدهی ها را در صورت وضعیت مالی افزایش می دهد،
(ب) بر صورت سود و زیان تأثیر می گذارد( ،ج) منجر به ایجاد تغییرات قابل توجهی در نسبت های مالی کلیدی ،به ویژه اهرم بر
دارایی ها ،اهرم بر حقوق صاحبان سهام و سودآوری (به عنوان مثال ،بازده دارایی ها) می شود .]12-17[.با توجه به ارزش و ساختار
داراییهای اجارهای ،انتظار میرود که میزان و جهت تأثیر به صنعت بستگی داشته باشد .محققان پیشنهاد می کنند که صنایعی که
بیشترین تأثیر را دارند باید خرده فروشی ،خطوط هوایی ،رسانه ها ،هتل ها و بخش انرژی باشند [.]10،12،23
تغییرات در معیارهای مالی اصلی ممکن است پیامدهای معنیداری برای شرکتها در تعدادی از زمینهها داشته باشد ،مانند
پیمانهای مالی ،ارتباطات با بازار ،هزینه بدهی ،و همچنین معیارهای سرمایه ،مالی و اقتصادی [ .]12به عنوان مثال ،تغییرات
نامطلوب در معیارهای مالی ممکن است منجر به نقض میثاق های مالی شود ،که به نوبه خود ممکن است اقدامات قانونی را علیه
وام گیرنده وجوه (به عنوان مثال ،صادرکننده اوراق قرضه) آغاز کند .همچنین غیرقابل انکار است که تغییر در استاندارد باید به
تغییرات اساسی در معیارهای مالی کلیدی منجر شود که در مطبوعات مالی منتشر شده و در پایگاه های داده گنجانده شده است.
حوزه مورد عالقه تحقیقاتی ما مجموعه ای از شرکت ها از بخش های  OGEMاست که در بورس اوراق بهادار ورشو ،که
بزرگترین بورس ابزارهای مالی در اروپای مرکزی و شرقی است ،فهرست شده اند [ .]10بزرگترین و تاثیرگذارترین شرکت های
لهستانی از بخش های مختلف در این بورس فهرست شده اند .در مورد شرکت هایی از بخش های  ،OGEMدارایی های با
ارزش باال (به ویژه دارایی ،ماشین آالت و تجهیزات) اساس عملیات آنها است.
منطقی است انتظار داشت که اجرای  IFRS 16اجاره ها به دلیل استفاده از دارایی های با ارزش باال که در ابتدا از طریق
لیزینگ عملیاتی و قراردادهای مشابه تأمین مالی می شدند ،منجر به تغییرات قابل توجهی در وضعیت مالی شرکت ها شود .به
ویژه ،این دارایی ها شامل زمین است .قانون لهستان کنترل و استفاده از زمین را از طریق حقوق مختلف ،به عنوان مثال ،حق
مالکیت یا حق انتفاع دائمی زمین ،امکان پذیر می کند .شرکت های بخش  OGEMدر لهستان به دلیل پیشینه تاریخی (زمین
متعلق به خزانه داری دولتی یا شهرداری است و توسط شرکت استفاده می شود) اغلب از حق انتفاع دائمی زمین استفاده می کنند.
بررسی تأثیر اجرای قراردادهای اجاره  IFRS 16بر شرکتها در بخشهای  OGEMممکن است دانش مربوط به تجزیه و
تحلیل مالی این شرکتها را ارائه دهد .تحلیل مالی به نوبه خود = ،در تصمیم گیری های استراتژیک بسیار مهم است [ .]10عالوه
بر این ،ممکن است به عنوان یک مطالعه موردی روشنگر از چگونگی تأثیر اجرای یک استاندارد جدید بر وضعیت مالی شرکتهای
متاثر باشد .سؤال مهم این است که آیا تأثیر ،یعنی تغییر عددی ،بر دیدگاه وضعیت مالی شرکتها که در صورتهای مالی ارائه شده
است ،تأثیر با اهمیتی داشته است؟ مفهوم اهمیت در گزارشگری مالی به صورت روزانه استفاده می شود [ .]00،01با این حال ،این
یکی از دشوارترین اصطالحات برای تعریف کمی است [.]17
طبق استاندارد حسابداری شماره  1ارائه صورتهای مالی (بند « ،)7اطالعاتی با اهمیت هستند که در صورت حذف ،تحریف یا
پنهان کردن آنها به طور منطقی انتظار می رود بر تصمیماتی که استفاده کنندگان اصلی گزارش های مالی با مقاصد عمومی بر
اساس آن گزارش ها اطالعات مالی در مورد یک واحد گزارشگر خاص اتخاذ می کنند تأثیر بگذارد .به عبارت دیگر ،اهمیت یک
جنبه مربوط به واحد تجاری است که بر اساس ماهیت یا بزرگی ،یا هر دو ،اقالمی که اطالعات به آنها مربوط میشود ،در متن
گزارش مالی یک واحد تجاری منفرد است .حسابرسان از مفهوم اهمیت کلی برای تعریف سطح خطاهای قابل قبول مربوط به
صورتهای مالی به عنوان یک کل یا اقالم یا گروه معامالت منفرد استفاده می کنند .رایجترین معیارهای کمی اهمیت کلی که
توسط حسابرسان و همچنین محققین استفاده میشود ،بر اساس دستههای اصلی صورت وضعیت مالی و صورت سود یا زیان و

سایر درآمدهای جامع است .آستانه اهمیت کلی را می توان از کل دارایی ها ،حقوق صاحبان سهام ،درآمد خالص ،درآمد قبل از
مالیات یا فروش خالص بدست آورد [ .]07شواهدی مبنی بر سطح باالیی از سازگاری در بین شرکت ها ،در مورد موارد فوق ،وجود
دارد که برای تعیین اهمیت کلی استفاده می شود [.]18
سطح باالیی از سازگاری در معیارهای کمی مورد استفاده برای تعیین اهمیت کلی وجود دارد [ .]18یکی از رایج ترین انتخاب
ها برای این آستانه ٪3.1 ،یا  ٪1.3از ارزش کل دارایی ها است [.]12

 -3فرضیه های تحقیق
فرضیه  :1افزایش ارزش ترازنامه ناشی از اجرای  IFRS 16اجاره ها ،از سطح اهمیت کلی فراتر است.

فرضیه  :5نسبت بدهی ها به دارایی ها در نتیجه اجرای  IFRS 16اجاره ها افزایش می یابد.

 -4روش شناسی تحقیق
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فرضیه :2افزایش ارزش دارایی های ثابت ناشی از اجرای  IFRS 16اجاره ها  ،از سطح اهمیت ویژه دارایی های ثابت
بیشتر است.
فرضیه  :3افزایش ارزش بدهی های ناشی از اجرای  IFRS 16اجاره ها ،از سطح اهمیت خاص بدهی ها فراتر است.
ترازنامه اغلب به عنوان منبع اطالعاتی برای اعتباردهندگان و سایر وام دهندگان استفاده می شود [ .]13تغییر در ارزش
داراییها و بدهی ها ممکن است تأثیر منفی قابل توجهی بر وضعیت مالی شرکت ها داشته باشد .قراردادهای بدهی اغلب از ارزش
داراییها و بدهیهای موجود در ترازنامه استفاده میکنند که در ترازنامه شناسایی میشوند تا عهدنامههایی را ایجاد کنند ،که
مدیران را از استقراض بیش از حد محدود میکند [ .]12بدتر شدن وضعیت مالی ممکن است اثرات نامطلوب دیگری بر عملیات
روزانه واحدهای تجاری داشته باشد ،به عنوان مثال ،هزینه سرمایه ممکن است افزایش یابد (بستانکاران ممکن است برای افزایش
ریسک ورشکستگی ،حق بیمه بیشتری را مطالبه کنند) .یو [ ]18متوجه شد که به دلیل افزایش نسبت بدهی به دارایی ،تأمین مالی
خارجی دشوارتر خواهد بود.
نسبت های مالی ،به عنوان مثال ،نسبت بدهی بر حقوق صاحبان سهام و نسبت بدهی بر دارایی ها ،ممکن است به عنوان
نماینده برای وضعیت مالی استفاده شود .افزایش در این نسبتها ممکن است توسط سهامداران بهطور منفی درک شود ،زیرا
سرمایهگذاری مخاطرهآمیزتر میشود [ .]12از این رو ،مجموعه دوم فرضیه های تحقیق بیان می شود.
فرضیه  :4نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام در نتیجه اجرای  IFRS 16اجاره ها افزایش می یابد.

این تحقیق ،از بعد رویکرد انجام تحقیق از نوع خردگرایانه ،تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزوه تحقیقات کاربردی است .از
لحاظ ماهیت جزوه تحقیقات مروری است .از بعد ماهیت دادههای تحقیق جزوه تحقیقات کمی و کیفی است .به جهت بعد شناخت
جزوهتحقیقات به روش نیمه تجربی بوده است .چرا که هنگامی که انتخاب شرکت به صورت تصادفی ممکن نباشند و یا نتوان
متغیرهای مستقل را کامال دستکاری و یا درآن مداخله کرد ،از این روش استفاده میشود .از نظر روش توصیفی از نوع تحقیق
همبستگی بوده که از رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده شده است .همچنین جزوه تحقیقات پس رویدادی میباشد .از لحاظ نوع
استدالل جزوه تحقیقات قیاسی -استقرایی میباشد .از لحاظ بعد زمان جزوه تحقیقات گذشتهنگر میباشد .از لحاظ طول مدت زمان
تحقیق جزوه روش ترکیبی میباشد .و از لحاظ روش جمعآوری اطالعات از نوع تحقیقات کتابخانهای و میدانی (اسناد کاوی) و
همچنین از بعد روش تحلیل دادهها از نوع تحقیقات تحلیل محتوا مبتنی بر روشهای آماری میباشد.
در این تحقیق برای جمعآوری و گردآوری از اطالعاتی مربوط به استفاده از مجالت و ماهنامههای مربوط به سازمان بورس
و همچنین استفاده از پایان نامه های مشابه به موضوع تحقیق به صورت تجربی نیز استفاده شده است .همچنین با استفاده از نرم
افزارهای مالی جهت استخراج دادههای تحلیلی برای انجام تحلیلهای آماری و همچنین استفاده از کاربرگ های محاسباتی برای
اندازه گیری شاخص های انتخاب شده برای متغیرها نیز استفاده شده است.براساس موضوع تحقیق و ماهیت روش تحقیق جهت
تجزیه و تحلیل پذیری در آزمون فرضیات از بانک اطالعاتی سازمان بورس و همچنین نرم افزار ره آورد نوین و با استفاده از
یادداشت های توضیحی به همراه صورت های مالی که به عنوان پیوست اطالعات شرکت ها نیز شناخته می شوند نیز استفاده
خواهد شد .همچنین بعد از استخارج داده های فوق با طبقه بندی و کدگذاری هریک از مولفه ها در اکسل  Excelنیز با وارد
کردن در برنامه اقتصاد سنجی  Eviewsنسبت به نرمال بودن ،هم خطی و معنادار بودن داده ها نیز بحث و بررسی خواهد شد.
همچنین از روشهای پژوهشی زیر استفاده کردیم :آزمون  tزوجی ،آزمون رتبهبندی عالمتدار ویلکاکسون ،آزمون عالمت یک
نمونه.
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در تجزیه و تحلیل خود ،از یک محیط قانونی منحصر به فرد با شرکت هایی از بخش های  OGEMاستفاده شد .ویژگی
استثنایی سیستم حقوقی لهستان وجود دو نوع قرارداد دارد که شرکت ها را قادر می سازد زمین را کنترل و استفاده کنند .داجرای
استاندارد حسابداری جدید شرکت ها را مجبور کرد که زمین های کنترل شده از طریق هر دو حق را به طور یکسان گزارش دهند.
در این مقاله تغییرات بااهمیتی (طبق روش حسابرسی) در ارزش داراییها و بدهیهایی را نشان داده شده است که طبق
الزامات استاندارد حسابداری جدید ) (IFRS 16اجارهها باید توسط شرکتهای بورسی در ترازنامه شناسایی میشد .ما نشان دادیم
که شناسایی داراییها و بدهیها در ترازنامه ،طبق استاندارد حسابداری جدید ،منجر به بدتر شدن نسبتهای مالی کلیدی  -اهرم بر
داراییها و اهرم حقوق صاحبان سهام  -میشود و تغییرات از نظر آماری معنیدار بود.
این مقاله به سه روش زیر به بحث علمی کمک می کند )1( :تأثیر  IFRS 16اجاره ها را بر دارایی ها ،بدهی ها ،اهرم دارایی
ها و اهرم حقوق صاحبان سهام که در مقاله پیش بینی شده بود ،مورد بررسی قرار می گیرد )2( ،با استفاده از روش حسابرسی.
تغییرات اساسی دارایی ها و بدهی ها در صنعت انرژی نشان داده می شود )0( ،بر اساس نتایج تحقیق ،توصیه هایی را برای
مطالعات علمی بیشتر پیشنهاد می شود.
ما فرضیههای تحقیق  2 ،1و  0را با اندازهگیری تأثیر اجرای  IFRS 16اجارهها بر سه ارزش زیر در صورت وضعیت مالی:
داراییها ،داراییهای ثابت و بدهیها تأیید کردیم.
برای هر شرکت ،درصد تغییرات این مقادیر را که به ترتیب ناشی از پذیرش معادالت استاندارد جدید ( )0( - )1است
اندازهگیری کردیم.

که:
]-DAssetsi[%درصد تغییر در ارزش داراییهای شرکت "  "iدر نتیجه پذیرش ،IFRS 16 Leases
 - Assetspre IFRS16 iارزش داراییها برای شرکت "  "iقبل از پذیرش  (IFRS 16 Leasesدادههای صورت وضعیت
مالی در  01دسامبر ،)2318
 -Assetspre post IFRS16 iارزش داراییها برای شرکت” ”iپس از پذیرش  IFRS 16اجارهها (دادههای صورت وضعیت
مالی در  01دسامبر  2318تعدیل شده با تأثیر  IFRS 16اجاره نامه افشا شده در یادداشتهای همراه صورتهای مالی).

که:
] -DFixedAssetsi[%درصد تغییر در ارزش داراییهای ثابت برای شرکت "  "iدر نتیجه پذیرش ،IFRS 16 Leases
-FixedAssetspre IFRS16 iارزش داراییهای ثابت برای شرکت " "iقبل از پذیرش  IFRS 16اجارهها (دادهها از صورت
وضعیت مالی در  01دسامبر ،)2318
-FixedAssetspost IFRS16 iارزش دارایی های ثابت برای شرکت "  "iپس از پذیرش  IFRS 16اجاره ها (داده های
صورت وضعیت مالی در  01دسامبر  2318تعدیل شده با تأثیر  IFRS 16اجاره نامه افشا شده در یادداشتهای همراه صورتهای
مالی).

که:
]-DLiabilitiesi[%درصد تغییر در ارزش بدهیهای شرکت” ”iدر نتیجه پذیرش  IFRS 16اجارهها،
 -Liabilities pre IFRS16 iارزش بدهیهای شرکت"ه" قبل از پذیرش  IFRS 16اجارهها ( دادههای صورت وضعیت مالی
 01دسامبر ،)2318
 -Liabilities post IFRS16 iارزش بدهیهای شرکت ”“iپس از پذیرش  IFRS 16اجارهها (دادههای صورت وضعیت مالی
در  01دسامبر  2318تعدیل شده با تأثیر از  IFRS 16اجاره نامه افشا شده در یادداشتهای همراه صورتهای مالی).
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ما بیشتر اندازه تعدیالت (ناشی از اجرای  IFRS 16اجاره ها) را در رابطه با اهمیت تجزیه و تحلیل می کنیم .اهمیت ،نقطه
پایانی را برای اهمیت و اهمیت یک معامله خاص یا یک مقدار خاص تعیین می کند .برای بیان اهمیت به روش کمی ،از مفهوم
حسابرسی اهمیت استفاده کردیم .اهمیت کلی دارایی ها (بیان شده به واحدهای ارزی) به عنوان  ٪3.1و/یا  ٪1از ارزش کل
دارایی ها قبل از پذیرش  IFRS 16اجاره تعریف می شود .اگرچه مفهوم حسابرسی اهمیت پیچیده است و مبتنی بر قضاوت
حرفهای است ،اما میتوان از «رویکرد فرمول» برای برآورد سطح اهمیت خاص (حساب) استفاده کرد [.]17-10
برای این منظور از معادالت زیر استفاده می شود که به ترتیب نسبت اهمیت کلی را به مقدار دارایی های ثابت و بدهی های
شرکت اختصاص می دهد .اهمیت دارایی های ثابت طبق اول و اهمیت بدهی ها بر اساس رابطه دوم اندازه گیری می شود.

]- Overall materialityi[PLNاهمیت ویژه برای شرکت "  "iبیان شده در واحدهای ارزی] ،[PLNمعادل  ٪3.1یا ٪1
از کل دارایی ها،
] -Materiality Fixed Assets,i[PLNاهمیت ویژه دارایی های ثابت برای شرکت " "iدر واحدهای ارزی ][PLN
بیان شده است.
]-MaterialityLiabilities,i[PLNاهمیت ویژه بدهیها برای شرکت " "iکه در واحدهای ارزی ] [PLNبیان میشود.
فرضیه های تحقیق  0و  1را با اندازه گیری تأثیر اجرای  IFRS 16 Leasesبر دو نسبت اهرمی زیر تأیید می شود :نسبت
بدهی ها به حقوق صاحبان سهام(L/E) -و نسبت بدهی بر دارایی ها ()L/A
برای هر شرکت L/E ،را قبل از پذیرش معادله اجاره )IFRS 16 (6و پس از پذیرش  IFRS 16اجاره ها (معادله ( ))7اندازه
گیری می شود.

 -5داده ها و تجزیه و تحلیل تجربی
برای تجزیه و تحلیل تجربی ،از شرکتهای فهرستشدهای استفاده کردیم که در  0ژانویه ( 2321اولین روز معامالتی در سال
 )2321در بازار تنظیمشده بورس اوراق بهادار ورشو معامله شدند .شرکت ها را از سه بخش زیر انتخاب شده اند :نفت و گاز (کد
بخش ،)213 :انرژی (کد بخش )223 :و معدن (کد بخش.)023 :

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)29تابستان  ،9049جلد یک

که:

برای هر یک از  12شرکت ،ما دادههای جمعآوریشده را با بررسی صورتهای مالی تلفیقی ساالنه (شامل یادداشتهای
توضیحی) برای سال منتهی به  01دسامبر  2312و استخراج دادههای مالی مربوطه جمعآوری کردیم .این صورتهای مالی
ارزشهای زیر را گزارش میکنند )1( :داراییها و بدهیها برای سال منتهی به  01دسامبر  ،2318تهیهشده مطابق با استاندارد
حسابداری بینالمللی حسابداری  17اجارهها و ( )2داراییها و بدهیها برای شروع سال  1ژانویه  ،2312تهیه شده بر اساس IFRS.
 16اجاره نامه .برای هر آیتم جداگانه ،سه مقدار زیر نشان داده میشود :پذیرش اجارهها قبل از  ،IFRS 16تغییر ،پذیرش اجارهها
پس از IFRS 16.
جدول  2آمار توصیفی را برای تغییرات نسبی و اسمی در ارزش کل دارایی ها ،دارایی های ثابت و بدهی هایی که از اجرای
 IFRS 16اجاره ها حاصل می شود ،ارائه می دهد .پذیرش این استاندارد جدید در شرکتهای بخش  OEMمنجر به افزایش هر
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سه دسته فوق در صورتهای وضعیت مالی شد .همانطور که قبالً ذکر شد ،ما دو آستانه اهمیت را اعمال کردیم که معموالً در
حسابرسی شناخته می شوند (سخت تر  ٪3.1 -از ارزش دارایی ها  -و کمتر سخت  ٪1 -از ارزش دارایی ها).
اجرای  IFRS 16اجاره ها به طور قابل توجهی ارزش کل دارایی ها را در بخش های مورد تجزیه و تحلیل تغییر داد -
میانگین افزایش نسبی دارایی ها برابر با  ٪1.71است .میانگین افزایش اسمی دارایی ها برابر با  710.7میلیون  PLNاست که
معادل  170.1میلیون دالر است (زمانی که نرخ ارز رسمی  ،PLN/USD 3.7597نقل شده توسط بانک ملی لهستان از 01
دسامبر  ،2318اعمال می شود).
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به طور مشابه ،افزایش نسبی در دارایی های ثابت قابل توجه است  -میانه معادل  ٪2.17است .متوسط نسبت افزایش اسمی
داراییهای ثابت به سطح اهمیت ویژه آنها برابر با  ٪221.72است (با فرض آستانه اهمیت کلی  – )٪1در جدول زیر نشان داده
شده است..

افزایش در کل بدهی ها حتی قابل توجه تر است  -افزایش متوسط برابر با  ٪0.10است .ناشی از شناسایی بدهی های لیزینگ
وزنی است که قبل از پذیرش  IFRS 16اجاره ها به عنوان بدهی های خارج از ترازنامه افشا شده اند .تنها در  1مورد از  12مورد،
بدهی مشاهدات افزایش نیافته است .حداکثر  -قابل مشاهده در نمونه  -افزایش بدهی معادل  ٪11.8است .میانگین نسبت افزایش
اسمی بدهی ها به سطح اهمیت ویژه آنها برابر با  ٪277.73است (با فرض آستانه اهمیت کلی .)٪1
جدول باال نشان می دهد که اندازه های پولی تعدیل دارایی ها ،دارایی های ثابت و بدهی ها ،ناشی از اجرای  IFRS 16اجاره
ها ،باالتر از اهمیت کلی ) ،(PLNاهمیت ویژه دارایی های ثابت )(PLNو اهمیت ویژه بدهی ها ) (PLNاست.
مؤلفه آخر معنای مهمی دارد زیرا بدهی ها اغلب جزء الزامی نسبت هایی هستند که برای تأیید نقض تعهدات اعتباری استفاده
می شوند .از صورت های مالی شرکت ها مشخص می شود که اجرای  IFRS 16اجاره ها بر بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت
تأثیر می گذارد .متأسفانه ،هر شرکتی ساختار تغییرات در بدهی ها را افشا نمی کند .به همین دلیل است که نمی توان آن را با
جزئیات بیشتر تحلیل کرد .با استفاده از یک آزمون یک نمونه عالمت یک طرفه ،ما تجزیه و تحلیل کردیم که آیا تغییر داراییها،
داراییهای ثابت و بدهیها از سطوح اهمیت متناظر آنها فراتر رفته است (جدول  .)0تجزیه و تحلیل نشان میدهد که هم میانگین
تغییر داراییهای ثابت و هم میانه تغییر بدهیها بیشتر از سطوح اهمیت مربوطه هستند و نتایج از نظر آماری معنیدار هستند.
بنابراین ،هر دو  H1bو  H1cمثبت تایید می شوند .میانگین تغییر دارایی ها از اهمیت کلی  3.1درصد بیشتر است و نتایج از نظر
آماری معنی دار هستند .با این حال ،نمی توان گفت که میانگین تغییر دارایی ها از نظر آماری بیشتر از اهمیت کلی  ٪1است.
بنابراین H1a ،تا حدی تایید شده است.
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ما تجزیه و تحلیل خود را با بررسی تأثیر اجرای  IFRS 16 Leasesبر اهرم دارایی ها (بدهی ها به دارایی((L/A) -و اهرم
روی حقوق صاحبان سهام (بدهی ها به حقوق صاحبان سهام((L/E) -گسترش دادیم .در جدول  ،1آمار توصیفی برای هر نسبت
را ارائه میکنیم که بر مبنای پذیرش اجارهها قبل و بعد از  IFRS 16محاسبه شده است.میانگین نسبت  L/E 3.98درصد و مقدار
متوسط نسبت  L/E 3.54درصد افزایش یافته است.
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هر دو تفاوت میانگین و میانه برای نسبت )  (L/Eاجاره های قبل و بعد از پذیرش IFRS 16از نظر آماری معنی دار هستند
(نتایج با آزمون  tزوجی برای میانگین تفاوت ها و آزمون رتبه عالمت دار  Wilcoxonبرای تفاوت های میانه تایید شد ) .به طور
خالصه ،ممکن است ادعا شود که اجرای  IFRS 16اجاره ها منجر به افزایش قابل توجهی در مقادیر نسبت  L/Eبرای بخش
های  OGEMشده است.

افزایش نسبت  L/Aکمی کمتر است .مقدار متوسط  ٪2.32افزایش یافت و مقدار متوسط نسبت  ٪L/A 1.82افزایش یافت.
مشابه نسبت  ،L/Eتفاوتهای میانگین و میانه برای نسبت ( L/Aاجارههای قبل و بعد از پذیرش )IFRS 16از نظر آماری
معنیدار است .در مجموع ،اجرای  IFRS 16اجاره ها منجر به افزایش قابل توجهی در ارزش دارایی ها ،دارایی های ثابت و بدهی
ها در بخش های  OGEMشد .که منجر به افزایش نسبت های اهرمی برای شرکت های مربوطه شد .از این رو ،هر دو  H2aو
 H2bمثبت تأیید می شوند.

 -6بحث در مورد نتایج
نتایج تحقیق بهدستآمده دارای چندین مفهوم نظری و مدیریتی مهم است .اوالً ،ما فرضیات اولیه خود را برای شرکتهای
صنعت انرژی (بخشهای  )OGEMبا استفاده از یک محیط قانونی منحصربفرد تأیید کردیم که در آن دو نوع کنترل و استفاده از
زمین وجود دارد (حق مالکیت یا حق انتفاع دائمی زمین) .ثانیاً ،ما میزان تغییرات در ارزش داراییها و بدهیهای ناشی از اجرای
 IFRS 16اجارهها را نشان دادیم .ما استفاده از روش حسابرسی را برای تعیین اهمیت این تغییرات پیشنهاد کردیم .پس از انجام
تجزیه و تحلیل تجربی ،ما تغییرات مهمی را در ارزش داراییها و بدهیهایی که باید در ترازنامه شناسایی میشد ،نشان دادیم .در
نمونه مورد تجزیه و تحلیل ،ارزش ترازنامه شرکت ها به طور قابل توجهی افزایش یافت  -به طور متوسط  170.1میلیون دالر ،که
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باالترین مشاهده به  823.1میلیون دالر رسید .افزایش دارایی ها به طور متوسط  273درصد از سطح اهمیت دارایی ها فراتر رفت
(زمانی که آستانه اهمیت کلی  3.1درصد دارایی ها تعریف شود) .میانگین افزایش دارایی های ثابت  2.17درصد بوده است.
افزایش بدهی ها حتی قابل توجه تر است  -میانگین افزایش برابر با  ٪0.10است .تغییر دارایی ها ،دارایی های ثابت و بدهی ها از
سطوح اهمیت متناظر آنها بیشتر است .میانگین تغییرات داراییها ،داراییهای ثابت و بدهیها بیشتر از سطوح اهمیت مربوط به
آنها است (با فرض آستانه اهمیت کلی در سطح  3.1درصد داراییها) ،و نتایج از نظر آماری با مقادیر  pکمتر از  3.3331معنیدار
هستند ،هنگامی که سطوح اهمیت از روش و عملکرد حسابرسی استفاده می شود ،این تغییرات باید به عنوان تأثیر قابل توجهی بر
وضعیت مالی شرکت های مورد بررسی از نظر دارایی ها و بدهی های ثابت تلقی شود .ما پیشبینیهای کلی مطالعات قبلی درباره
تأثیر  IFRS 16اجارهها بر صورت وضعیت مالی را تأیید کردیم.
ثالثاً ،نشان دادیم که شناسایی داراییها و بدهیها در ترازنامه ،طبق استاندارد جدید حسابداری ،منجر به زوال نسبتهای مالی
کلیدی میشود .معیارهای اهرمی (اهرم حقوق صاحبان سهام-نسبت  ،L/Eاهرم دارایی-نسبت )(L/Aبه طور قابل توجهی بدتر
شد .تغییرات از نظر آماری معنی دار بود .مقدار متوسط نسبت  L/E 3.54%و مقدار متوسط نسبت  L/A 1.82%افزایش یافت.
هر دو تفاوت میانه برای نسبت  L/Eو نسبت  L/Aاز نظر آماری معنی دار هستند ،با مقادیر  pبرابر با .3/3331
به طور مشابه ،تفاوتهای میانگین برای نسبت  L/Eو برای نسبت  L/Aاز نظر آماری معنیدار است ،بهترتیب با مقادیر p
کمتر از  3.3331و برابر با  3.3331است .باید به صراحت بیان شود که این تغییرات در اهرم حقوق صاحبان سهام و اهرم داراییها
ناشی از تغییر تعهدات قراردادی شرکتها نیست ،بلکه فقط ناشی از چارچوب گزارشگری جدید  IFRS 16 -اجارهها در مقابل
 IAS 17اجارهها است.

 -7نتیجه گیری
این مقاله ممکن است به عنوان یک مطالعه موردی روشنگر برای چگونگی تأثیر اجرای یک استاندارد جدید بر وضعیت مالی
شرکتهای تحت تأثیر باشد .سهم تحقیق ما در بحث علمی ممکن است به سه صورت تلقی شود ،به شرح زیر )1( :ما تأثیر
 IFRS 16اجاره ها را بر دارایی ها ،بدهی ها ،اهرم بر دارایی ها و اهرم بر حقوق صاحبان سهام که در ادبیات پیش بینی شده بود،
تأیید کردیم ) )2( ،با استفاده از روش حسابرسی ،تغییرات بااهمیت دارایی ها و بدهی ها را در صنعت انرژی نشان دادیم )0( ،بر
اساس نتایج تحقیق ،توصیه هایی را برای مطالعات علمی بیشتر پیشنهاد کردیم .نتایج مطالعه ما مفاهیم مدیریتی مهمی دارد و
برای تحلیلگران درگیر در تهیه گزارشهای صنعت انرژی مفید است .به ویژه ،زمانی که چنین گزارشهایی شامل سریهای زمانی
دادهها (تغییرات در نسبتهای مالی در طول زمان) باشد ،تحلیلگران باید مطمئن شوند که نقاط دادهها قبل و بعد از اجرای استاندارد
جدید حسابداری قابل مقایسه هستند .نتایج ما ما را قادر می سازد تا تأثیر  IFRS 16اجاره ها را بر ارزش های ارائه شده در صورت
های مالی و ارزش نسبت های مالی تعیین کنیم .عالوه بر این ،نتایج به دست آمده ممکن است مذاکرات قراردادهای بین طلبکاران
و بدهکاران را تسهیل کند.
این مقاله ثابت میکند که معرفی  IFRS 16اجارهها ،مقادیر متوسط نسبتهای مالی و ارزشهای گزارششده در
صورتهای مالی را تغییر میدهد .چنین مقادیری در قراردادهای مالی اعتباری استفاده می شود .بنابراین تغییرات آنها ناشی از
معرفی استاندارد جدید حسابداری باید از تغییرات ناشی از عملیات بدهکار جدا شود .عالوه بر این ،این مقاله ممکن است به عنوان
یک مورد توضیحی برای تأثیر تغییر در استانداردهای حسابداری برای دانشجویان  MBAباشد .دوره های مختلف حسابداری (مانند
حسابداری مدیریتی یا گزارشگری مالی) اغلب جزء ضروری چنین مدارکی هستند و موارد واقعی به ویژه توسط اساتید و دانشجویان
مورد توجه قرار می گیرند .روش تحقیق و اقدامات پیشنهادی ما دارای محدودیتهای متعددی است که فرصتهایی را برای
تحقیقات آینده ارائه میدهد.
در طول فرآیند جمعآوری دادهها ،متوجه شدیم که شرکتها الزامات افشا را به طور یکسان رعایت نمیکنند .در برخی موارد
تطبیق کامل تغییرات با توجه به استاندارد جدید برای کلیه اقالم صورت وضعیت مالی ارائه شده است .در سایر موارد ،فقط تغییرات
مربوط به موارد منتخب در یادداشت ها فاش می شود .عالوه بر این ،بیشتر گزارشها اطالعات کاملی در مورد تأثیر اجرای
استاندارد بر صورت سود یا زیان (یعنی نحوه تغییر هزینهها در نتیجه طبقهبندی جدید قراردادها) و در نتیجه بر  EBITو نسبتهای
سودآوری(مانند بازده دارایی ها ،بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده فروش) ارائه نمیکنند ..به نظر ما ،این موضوع درک کامل تأثیر
اجرای  IFRS 16اجاره ها را برای کاربران گزارشهای ساالنه بسیار دشوار می کند.در مورد راهنمایی برای تحقیقات آتی،
گسترش تجزیه و تحلیل تجربی در مورد تأثیر استاندارد جدید بر صورت سود یا زیان و سایر درآمدهای جامع سودمند خواهد بود.
تحقیقات آتی همچنین باید تأثیر اقتصادی افزایش اهرم بر داراییها و اهرم حقوق صاحبان سهام را بررسی کند ،به ویژه اینکه آیا
شرکتها مجبور به مذاکره مجدد در مورد قراردادها با طلبکاران به دلیل نقض میثاقهای مالی و وخامت وضعیت مالی شدند یا خیر.

 سرمایه گذاران می توانستند اطالعات مربوطه،سوال مهم دیگر این است که آیا با توجه به این واقعیت که قبل از تغییر استاندارد
 آیا طبقه بندی مجدد اجاره ها باعث تغییراتی در ارزش بازار شرکت ها می،(بدهی های اجاره عملیاتی) را از یادداشت ها بیاموزند
 همچنین می توان مطالعات مشابهی را در سایر کشورهای اتحادیه اروپا به منظور مقایسه نتایج به دست آمده.]17[ شود یا خیر
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