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چکیده
در مقاله حاضر برای پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی از مدل بارث و همکاران ( )1002و برای برآورد ارزش
منصفانه تسهیالت مالی از مدل تنزیل جریانهای نقدی تشیرارت و همکاران ( )1002که توسط فدرال رزرو آمریکا ارائه
شده ،استفاده شده است .فرضیههای تحقیق از طریق دادههای پانل با استفاده از اطالعات  21بانک پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق بیانگر آن است که در
سطح اطمینان  00درصد صرفاً متغیر تغییرات ارزش منصفانه تسهیالت مالی با جریانهای نقدی عملیاتی یک سال آتی
بانکها دارای ارتباط معنادار و مستقیم میباشد .لیکن نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق بیانگر آن است که در
سطح اطمینان  00درصد هر دو متغیر تغییرات بهای تمام شده و تغییرات ارزش منصفانه تسهیالت مالی با جریانهای
نقدی عملیاتی دو سال آتی بانکها دارای ارتباط معنادار و معکوس میباشند .همچنین در سطح اطمینان  00درصد
متغیر تغییرات مطالبات از سایر بانکها با جریانهای نقدی عملیاتی یک سال آتی بانکها ارتباط معنادار و مستقیم و در
سطح اطمینان  09درصد متغیر تغییرات سپرده قانونی با جریانهای نقدی عملیاتی دو سال آتی بانکها ارتباط معنادار
و معکوس دارند.
واژههاي کلیدي :ارزش منصفانه تسهیالت مالی ،بهای تمام شده تسهیالت مالی ،پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی
بانکها.
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 -1مقدمه
بانکها نقش اساسی در اقتصاد و فضای کسبوکار دارند .چالشهای متعددی در خصوص گزارشگری
مالی و عملکردی بانکها در ایران وجود دارد .لذا بانک مرکزی از سال  ،2904بهبود تهیه صورتهای
مالی و افشای اطالعات بانکها را در قالب استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با هدف افزایش
شفافیت در دستور کار قرار داده است .مهمترین ویژگی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی،
میزان نفوذ حسابداری ارزش منصفانه یا حسابداری ارزش بازار در آن است.
در بانکها تسهیالت مالی یکی از اقالم بااهمیت داراییهای مالی و قابل گزارش به ارزش منصفانه
است .در حال حاضر در ایران ،بانکها مانده تسهیالت اعطایی را به بهای تمامشده تاریخی منهای
ذخیره مطالبات مشکوکالوصول در ترازنامه گزارش می کنند که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی
محاسبه میشود .مطابق با استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی ،تسهیالت مالی بانکها باید به ارزش
منصفانه گزارش شده و زیان اعتباری مورد انتظار برای آنها محاسبه گردد .استانداردهای بینالمللی
شمارههای  0 ،2و  ،29از استانداردهای مؤثر بر شفافیت صورتهای مالی بانکها میباشند که به
مبانی اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه و کاهش ارزش اعتباری ابزارهای مالی شامل وامها به
عنوان زیان اعتباری مورد انتظار میپردازند.
پس از وقوع بحرانهای مالی اخیر ،استانداردگذاران درصدد برآمدند به جای استفاده صرف از
اطالعات تاریخی از اطالعات مرتبط با آینده که مربوط و اثرگذار باشند ،استفاده نمایند .همچنین
هدف الگوی جدید ،پیو ند زدن بیشتر حسابداری با ریسک اعتباری و ریسک بازار و منعکس کردن
صحیح تغییرات سطح ریسک در گزارشگری مالی است .با توجه به اینکه فعالیت بانکها در همه نقاط
جهان و در سطح بینالمللی تقریباً مشابه است و آن عملیات واسطهگری تأمین مالی میباشد بنابراین
ریسک بخش جدانشدنی از فعالیتهای بانکی محسوب میشود .لذا به نظر میرسد رویکرد فعلی ایران
(بهای تمامشده تاریخی و ذخیره زیان کاهش ارزش تحققیافته تسهیالت مالی) رویکردی ناقص
محسوب شده و تقاضا برای گزارشگری ارزش منصفانه و ذخیره زیان اعتباری مورد انتظار تسهیالت
مالی افزایش یابد.
با توجه به اینکه ارزش منصفانه برآوردی از ارزش حال دارایی است ،بنابراین افشای این ارزش
می تواند با عملکرد مالی مورد انتظار دارایی مرتبط باشد .لذا برآورد ارزش منصفانه تسهیالت مالی
میتواند به منظور ارائه اطالعات شفافتر در خصوص جریانهای نقدی عملیاتی آتی بانکها به ناظران
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بانکی ،سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان از گزارشهای مالی بانکها در جهت نظارت و بررسی
عملکرد بانکها و اتخاذ تصمیمگیریهای صحیح اقتصادی کمک شایانی نماید.
این تحقیق با این هدف انجام میشود که آیا ارزش منصفانه تسهیالت مالی طبق استاندارد
بین المللی گزارشگری مالی در مقایسه با بهای تمام شده تاریخی تسهیالت مالی طبق استاندارد فعلی
ایران ،توانایی پیشبینی بهتر جریانهای نقدی عملیاتی آتی بانکها را به همراه دارد؟ آیا این رویکرد
می تواند به عنوان جایگزین رویکرد فعلی در ایران استفاده شود؟
لذا تمرکز پژوهش حاضر بر کاربرد اجرای استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شمارههای 0 ،2
و  29به جای استاندارد فعلی در بانکهای ایران به منظور پیشبینی بهتر جریانهای نقدی عملیاتی
آتی بانکها میباشد؛ بنابراین در این تحقیق ابتدا ارزش منصفانه تسهیالت مالی با استفاده از مدل
تشیرارت و همکاران )1002( 2محاسبه و سپس با استفاده از مدل بارث و همکاران )1002( 1اثر آن
بر پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی بانک ها در مقایسه با استاندارد فعلی مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.
 -2مبانی نظري تحقیق
گزارشگری تمام داراییها و بدهیهای مالی به ارزشهای منصفانه ،برای سالیان متمادی در دستور
کار هیات استانداردهای بینالمللی حسابداری بوده است .بر این اساس پروژه اندازهگیری ارزشهای
منصفانه از سال  1002مورد توجه هیات قرار گرفت .در ابتدا هیات ،استاندارد شماره  292همتای
آمریکایی خود با عنوان اندازه گیری ارزش منصفانه را مبنای کار خود قرار داد .پس از آن گزارش
اجمالی و پیشنویس استاندارد اندازهگیری ارزش منصفانه به ترتیب در سالهای  1002و 1000
منتشر شد .هیات استانداردهای بینالمللی حسابداری در سال  1022پروژه اندازهگیری ارزش منصفانه
را تکمیل کرد و استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره  29را در قالب پروژه مشترک با هیات
استانداردهای حسابداری مالی آمریکا منتشر نمود .استاندارد مذکور ،پس از تعریف ارزش منصفانه،
به تشریح چارچوب اندازه گیری ارزش منصفانه به منظور گزارشگری مالی و نحوه افشای اطالعات
مرتبط با آن میپردازد (استاندارد شماره  ،29هیات استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،ترجمه
شده توسط سازمان حسابرسی).
حسابداری ارزش منصفانه رویکردی نوین در گزارشگری مالی محسوب میشود که بر اساس آن
واحدهای تجاری میتوانند برای اندازهگیری و گزارشگری داراییها و بدهیها از آن استفاده نمایند تا
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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اطالعات مربوطتری از وضعیت داراییها و بدهیها در گزارشهای مالی ارائه گردد (رحمانی و طاهری،
.)2902
از تئوری های پشتوانه گزارشگری ارزش منصفانه ،به تئوری بازی و نمایندگی ،تئوری عدم تقارن
اطالعاتی و تئوری تقاضای سرمایه و افشای ریسک میتوان اشاره کرد .بانکها برای تأمین مالی از دو
منبع سهامداران و سپردهگذاران استفاده میکنند؛ بنابراین با توجه به ساختار تأمین سرمایه بانکها،
مشکل نمایندگی در خصوص بانکها پیچیدهتر میباشد که موجب عدم تقارن اطالعاتی بین ذینفعان
میگردد  .در این خصوص به علت وجود عدم تقارن اطالعاتی ،ممکن است گزینش نامناسب توسط
سپرده گذاران یا سهامداران و یا خطر اخالقی مدیران در بانک بروز نماید .گزینش نامناسب و عدم
تقارن اطالعاتی زمانی در بانک پیش میآید که اعتباردهندگان و ناظران بانکی نتوانند اطالعات الزم
در رابطه با فعالیتهای اعتباری بانک کسب نمایند .به عبارتی شفافتر ،درجه ریسکپذیری بانک در
اعطای تسهیالت را نتوانند برآورد نمایند .لذا به نظر می رسد گزارشگری ارزش منصفانه که به نوعی
گزارشگری ریسک نیز محسوب میشود ،تدبیری برای این موضوع میباشد.
استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره  ،29ارزش منصفانه را معیاری مبتنی بر بازار معرفی
نموده که ممکن است برای دارایی یا بدهی ،ارزش بازاری آن قابل مشاهده باشد و یا ممکن است
ارزش ،قابل مشاهده نباشد؛ اما هدف از اندازهگیری ارزش منصفانه در هر دو حالت یکسان است و آن
برآورد قیمتی است که بر اساس آن معاملهای متعارف برای فروش دارایی و یا انتقال بدهی بین فعاالن
بازار طبق شرایط موجود بازار در تاریخ اندازه گیری باشد .هیات با برجسته نمودن گزاره طبق شرایط
موجود بازار در تاریخ اندازهگیری تأکید میکند که هدف از اندازهگیری ،انتقال ارزش جاری دارایی یا
بدهی در تاریخ اندازه گیری (نه ارزش بالقوه آن در تاریخی در آینده) است .افزون بر این ،اندازهگیری
ارزش منصفانه ،قصد مدیریت مبنی بر فروش دارایی یا انتقال بدهی در تاریخ اندازهگیری را مدنظر
قرار نمیدهد (استاندارد  ،29هیات استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،ترجمه توسط سازمان
حسابرسی).
مسئله اصلی در حسابداری ارزش منصفانه ،وارد کردن اطالعات بازار در صورتهای مالی است تا
با افزایش آگاهیدهندگی اطالعات صورت های مالی ،اطالعات مفیدتری فراهم گردد .از آنجا که بازار
فعال و متعارفی برای خریدوفروش وامها وجود ندارد ،لذا طبق رویکرد استانداردهای بینالمللی ،برای
محاسبه ارزش منصفانه وام هایی که قیمت بازار آنها مشخص نیست از سطح دوم ارزش منصفانه
استفاده خواهد شد (مقدسی نیکجه و همکاران.)2902 ،
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استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره  0با عنوان ابزارهای مالی که پیادهسازی آن از سال
 1021اجباری شد ،به مبانی اندازه گیری ارزش منصفانه و کاهش ارزش اعتباری ابزارهای مالی شامل
وام ها به عنوان زیان اعتباری مورد انتظار از طریق رویکرد سه مرحلهای میپردازد (مقدسی نیکجه و
همکاران .)2902 ،با اجرای درست این استاندارد ،گزارشگری مالی و عملکرد بانکها به شکل واقع-
گرایانهای آشکار خواهد شد (کرزبر.)2902 ،
استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره  ،2الزاماتی را برای افشای ریسک و عدم اطمینان در
گزارشگری مالی برای شرکت ها ارائه نموده است .عالوه بر این ،طبق استاندارد اخیر ،تغییر در ارزش
منصفانه وامها از دو عامل نشات می گیرد :تغییرات ریسک اعتباری و تغییرات ریسک بازار .ریسک
اعتباری ،ریسک عدم ایفای تعهدات از طرف مقابل است که به زیان اعتباری برای طرف دیگر می-
انجامد و افزایش ریسک اعتباری موجب کاهش ارزش وام میشود .ریسک بازار ،ریسک نوسان ارزش
منصفانه یا جریانهای نقدی آتی یک دارایی مالی به دلیل نوسان قیمتهای بازار است که از  9ریسک
تشکیل می شود :ریسک واحد پول (ریسک نوسان نرخ ارز) ،ریسک نرخ بهره (ریسک نوسان نرخ بهره)
و ریسک نوسان سایر قیمتهای بازار (نوسان سایر قیمتها در بازار مثل قیمت کاال یا نوسان شاخص-
های بازار) (مقدسی نیکجه و همکاران.)2902 ،
در مقایسه با سایر مبانی ارزشیابی ،اطالعات ارزش منصفانه ،معیارهای چارچوب نظری برای
ویژگی های کیفی اطالعات حسابداری را بهتر برآورد مینماید .اطالعات ارزش منصفانه مربوط ،به
هنگام و قابل مقایسهاند .علیرغم این مزیتها ،ارزش منصفانه معایبی نیز دارد که از آن جمله میتوان
به مشکالت مربوط به نقدشوندگی بازار طی بحران های اقتصادی ،نبود تعریف شفافی از ارزش
منصفانه ،عدم تائید پذیری  ،میزان توانمندی مدیریت در برآورد دقیق ارزش منصفانه و توان درک،
ارزیابی و تفسیر آن توسط استفادهکنندگان صورتهای مالی اشاره کرد (کوتاری و بارون.)1020 ،9
طرفداران حسابداری ارزش منصفانه معتقدند که این ارزش میتواند پایین آمدن شاخص ارزش
بازار بانک و سایر ویژگیهای سیستم بانکی و پیشبینی وضعیت آتی قبل از رخداد بحران را هشدار
دهد و ارزش مربوط تری از ارزیابی ریسک اعتباری ارائه نماید (لینزمیر ،1022 ،4نووا و همکاران،9
 .) 1000همچنین بسیاری از مطالعات نشان دادند که ارزش منصفانه ارزش مرتبط به سرمایهگذاران
است ،خصوصاً زمانی که ارزش منصفانه با بهای تمامشده و بهای مستهلکشده داراییها مقایسه
میشود (توماس و هان.)1020،
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در سالهای اخیر بهخصوص از سال  2009به بعد ،تنظیمکنندگان استاندارد ،محققین بانکی و
بسیاری از سرمایه گذاران با مفید بودن اطالعات ارزش منصفانه در تقابل با اطالعات بهای تمامشده
تاریخی اتفاقنظر داشتهاند و این در حالی است که بانکها و سایر نهادهای مالی و البته نتایج برخی
از تحقیقهای با استفاده از رویکرد ارزش منصفانه برای داراییهای مالی بهخصوص تسهیالت مالی
مخالف هستند (رحمانی و طاهری.)2902 ،
با توجه به اینکه ارزش منصفانه ،برآوردی از ارزش حال دارایی و آیندهنگراست در حالی که بهای
تمام شده مربوط به اطالعات تاریخی و گذشتهنگر میباشد ،بنابراین انتظار بر آن است که افشای
ارزش منصفانه تسهیالت مالی می تواند با عملکرد مالی مورد انتظار دارایی مرتبط باشد .انتخاب
شاخص مناسب جهت ارزیابی عملکرد ،همواره یکی از مباحث چالش برانگیز بوده است .با وجود آن
که سود منبع اصلی جریان وجه نقد و زایش ثروت است ،اما نتایج بسیاری از تحقیقهای نیز نشان
داده که جریانهای نقدی عملیاتی در ارزیابیها اهمیت بیشتری دارد (صیدخانی و همکاران)2900 ،؛
بنابراین در این تحقیق بررسی میگردد که افشای ارزش منصفانه تسهیالت مالی در مقایسه با بهای
تمام شده تاریخی ،توانایی پیشبینی بهتر جریانهای نقد عملیاتی آتی بانکها را که به عنوان شاخصی
بااهمیت در عملکرد آنها محسوب میشود ،خواهد داشت.
 -3پیشینه پژوهش
بررسی تحقیقهای تجربی انجامشده در خصوص اندازهگیری ارزش منصفانه تسهیالت مالی نشان
میدهد که اکثر تحقیقهای انجام شده در این حوزه در جستجوی ارتباط بین ارزش منصفانه
تسهیالت مالی و اثر آن بر قیمت سهام و ذخیره زیان تسهیالت و الزامات افشای تسهیالت است .در
خصوص ارتباط ارزش منصفانه تسهیالت مالی با پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی بانکها
تحقیقی مشاهده نشده است .تحقیقهای داخلی و خارجی مرتبط با ارائه ارزش منصفانه در ذیل
تشریح گردیده است:
اولین مطالعات در خصوص رویکرد ارزش منصفانه با هدف تدوین چارچوب نظری ارزشگذاری و
2
سنجش استاندارد  202در اندازه گیری و گزارش ارزش منصفانه ،توسط بارس ( )2004و نلسون
( )2002انجام شده است .بارس ( )2004در مقالهای با عنوان حسابداری ارزش منصفانه :شواهدی از
اوراق بهادار سرمایه گذاری و ارزش بازار بانک ،ارتباط ارزش منصفانه ابزارهای مالی با قیمت سهام
بانک ها را در تقابل با بهای تمام شده تاریخی بررسی میکند که نتایج تحقیق حاکی از آن است که
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ارزش منصفانه اطالعات مربوطتری در ارتباط با قیمت سهام ارائه میدهد .نلسون ( )2002در مقالهای
تحت عنوان حسابداری ارزش منصفانه برای بانکهای تجاری :تحلیل تجربی استاندارد 202
حسابداری به ارزیابی رابطه بین ارزش بازار سرمایه بانک و ارزش منصفانه برآورد شده تحت استاندارد
 202پرداخته است .نتایج بررسی نلسون نیز نشان میدهد که گزارش ابزارهای مالی به ارزش منصفانه
دارای قدرت توضیح دهندگی در ارتباط با ارزش دفتری را دارد؛ بنابراین نتایج هر دو تحقیق بارس و
نلسون حاکی از مؤثر بودن ارزش منصفانه تسهیالت میباشد .بارس و همکاران ( )2002بیان میکنند
تسهیالت و اندازهگیری آن به عنوان یک قلم از داراییهای مالی بانکها ،معموالً یکی از موضوعات
بحث برانگیز است .در فرآیند برآورد آن به دلیل عدم دسترسی به بازار فعال برای تسهیالت ،معموالً
روشها و مفروضاتی را باید لحاظ نمود و نتیجه این برآورد شامل خطاهای عمدی و غیرعمدی است.
تروت 2از اعضای هیات تدوین استانداردهای حسابداری آمریکا بیان میکند که ارزش منصفانه
اغلب برای گزارشگری تسهیالت و سایر ابزارهای مالی مناسبتر است ،زیرا ارزش منصفانه برآورد بازار
از جریانهای نقدی آتی که قابل وصول است را نشان میدهد .همچنین وی بیان میکند که خالص
بهای تمامشده تاریخی تسهیالت اطالعات خاصی برای استفادهکنندگان در رابطه با میزان وصول
مطالبات و زیان اعتباری فراهم نمی کند ،زیرا ماهیت آن جستجو برای اندازهگیری ذخیره مطالبات
مشکوکالو صول است .عالوه بر نظرات اعضای هیات تدوین استانداردها ،مقاالتی نیز توسط صندوق
بین المللی پول در رابطه با حسابداری ارزش منصفانه در صنعت بانکی ارائه شده است و همین مباحث
را در رابطه با اهمیت ارزش منصفانه ارائه میدهد .تشیرارت و همکاران ( )1002نشان دادند که از
نظر استانداردگذاران و سرمایهگذاران ،ارزش منصفانه اطالعات مفید بیشتری در رابطه با زیان اعتباری
در تقابل با بهای تمام شده تاریخی فراهم مینماید و این در حالی است که بانکداران و سایر گروههای
ذینفع بانکی با آن مخالفند .بریت و همکاران )1024( 1به پیشبینی زیان اعتباری با استفاده از ارزش
منصفانه در تقابل با بهای تمام شده تاریخی پرداختند .نتایج نشان داد بهای تمام شده تاریخی از
ارزش منصفانه برای پیشبینی خالص هزینههای آتی ،مطالبات غیرجاری و ورشکستگی بانکها در
افق زمانی کوتاهمدت و بلندمدت اطالعات مفیدتری ارائه میدهد .کانترل و همکاران )1024( 0نشان
دادند که خالص بهای تمام شده تاریخی نسبت به ارزش منصفانه گزارش شده ،زیانهای اعتباری را
بهتر پیشبینی میکند و در پیشبینی وامهای غیرجاری و نقص عملکرد بانکها چه در کوتاهمدت و
چه در بلندمدت مفیدتر است .نتایج تحقیقهای بریت و همکاران ( )1024و کانترل و همکاران
( )1024خالف نتایج تروت ( )1000و تشیرارت ( )1002میباشد؛ اما در محیطی با بررسی و نظارت
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
دورۀ  /13پیاپی  /22زمستان 1411

122

سودمندي ارزش منصفانه تسهیالت مالي در پی شبیني جریانهاي نقدي عملیاتي آتي بانکها  /حمیدرضا کردلویيو همکاران

دقیقتر ،توان پیشبینی ارزش منصفانه بهبود مییابد که این موضوع نشان میدهد بیدقتی در نظارت
بر گزارش ارزش منصفانه ،میتواند دلیل نتیجه به دست آمده در این تحقیقها باشد.
شافر ) 1022( 20اثر حسابداری ارزش منصفانه ابزارهای مالی را برای تدوینکنندگان استانداردها
و ناظران بانکی ارزیابی نمودند .نتایج تحقیق نشان داد ارزش منصفانه ممکن است بر ثبات مالی اثر
منفی داشته باشد ،لیکن اطالعات سودمندی برای گزارشگری مالی ارائه میدهد .بالنکسپور و
همکاران ) 1029( 22حسابداری ارزش منصفانه برای ابزارهای مالی را بررسی نمودند .نتایج بیانگر آن
است که ارزش منصفانه ،وضعیت ریسک اعتباری را بهتر نشان میدهد .جاگر )1024( 21به بررسی
اثر ارزش منصفانه بر بانکهای آمریک ای جنوبی پرداختند .نتایج نشان داد حسابداری ارزش منصفانه
بر سود و زیان و مقررات سرمایه بانکها اثرگذار است .نتایج این تحقیقها حاکی از سودمندی و
مربوط بودن اطالعات ارزش منصفانه تسهیالت میباشد .به گفته ناتو همکاران )1024( 29شواهد
نشان میدهد افشای ارزش منصفانه وامها با قیمت بازار سهام بانکها ارتباط ارزشی دارد.
براتن و همکاران ( )1021به بررسی ارتباط ارزش منصفانه حسابداری و توانایی پیشبینی سود و
پیشبینی جریان های نقدی آتی در صنعت بانکداری پرداختند .نتایج تحقیق حاکی از آن است که
کاربرد ارزش منصفانه در گزارشگری مالی توانایی سود را برای پیشبینی سودهای آتی و جریانهای
نقدی آتی پشتیبانی مینماید .در مجموع ،نتایج تحقیق ،دیدگاههای FASB24و IASB29مبنی بر
اینکه ارزشهای منصفانه پیشبینی بازدههای منابع اقتصادی (سود) ،ارزیابی مبالغ ،زمانبندی و عدم
اطمینان جریانهای نقدی آتی را تسهیل میکند ،پشتیبانی مینماید .در تحقیقی دیگر ،براتن و
همکاران )1022( 22کاربرد ارزش منصفانه در پیشبینی سودآوری آتی بانکها را بررسی نمودند .این
مقاله به بررسی این موضوع پرداخته که آیا تعدیالت ارزش منصفانه در صورت سود و زیان جامع،
عملکرد آتی بانکها را پیشبینی مینماید .نتایج نشان میدهد تعدیالت ارزش منصفانه در سود و
زیان جامع توانایی پیشبینی به ترتیب سود یک سال آتی و دو سال آتی بانکها را دارد .همچنین
یافتهها حاکی از آن است که اندازهگیریهای قابل اتکای ارزش منصفانه ،ارزش پیشبینی را پشتیبانی
مینماید .عالوه بر این ،نتایج حاصل از تحقیق نشان داده که تعدیالت ارزش منصفانه ثبت شده در
صورت سود و زیان جامع طی سالهای ( 1000-1002دوره بحران مالی) ،سودآوری آتی را پیشبینی
مینماید ،این امر در تضاد با این انتقاد میباشد که حسابداری ارزش منصفانه ،بانکها را ملزم به
تعدیالت کاهشی مینماید.
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با توجه به اینکه یکی از عوامل تأثیرگذار در محاسبه ارزش منصفانه تسهیالت بانکها ،ذخیره
زیان اعتباری است ،نتایج تحقیق اخیر انجام شده ،حاکی از اثرگذاری مثبت بهکارگیری مدل زیان
اعتباری مورد انتظار میباشد .انالی و همکاران )1012( 22واکنش بازار به مدل زیانهای اعتباری در
بانک های اروپا را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد مدل زیان اعتباری ،واکنش مثبت بازار در
افزایش ثروت سهامداران را به همراه دارد .همچنین مدل زیان اعتباری منجر به افزایش شفافیت در
بانکها و ارتقای ثبات مالی میشود.
در مقابل نتایج برخی تحقیقهای خارجی و داخلی حاکی از برتری بهای تمام شده نسبت به
ارزش منصفانه میباشد .آگوستینو و همکاران )1022( 21در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که
ارزش منصفانه در تقابل با بهای تمامشده تاریخی برتری ندارد .دراگو و همکاران ( )1029به بررسی
این موضوع پرداختند که آیا ارزش منصفانه تسهیالت مالی بر ارزش بازار بانکها اثرگذار است .نتایج
نشان داد بین ارزش منصفانه و بهای تمام شده تاریخی تفاوت وجود دارد و بهای تمام شده تاریخی
بر ارزش بازار مؤثرتر است .لی و همکاران )1029( 20به بررسی این موضوع پرداختند که آیا مقررات
افشای ارزش منصفانه بر بازار اعتباری اثرگذار بوده است .نتایج نشان داد پس از مقررات افشای ارزش
منصفانه ،عدم تقارن اطالعاتی در بازار اعتباری افزایش یافته است .رحمانی و طاهری ( )2902به
بررسی این موضوع پرداختند که بهای تمام شده یا ارزش منصفانه تسهیالت کدام یک بر زیان اعتباری
شبکه بانکی ایران مؤثرتر است .نتایج این بررسی نشان داد در شبکه بانکی ایران ،بهای تمام شده
تسهیالت در مقایسه با ارزش منصفانه ،زیان اعتباری بانک را بهتر پیشبینی مینماید .در تحقیق
انجام شده توسط مینا مقدسی نیکجه و همکاران ( )2902کاهش ارزش و ارزش منصفانه پرتفوی
تسهیالت اعطایی یکی از بانکهای ایرانی با رویکرد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی برآورد
و نتیجه آن با ارزش گزارش شده با رویکرد فعلی بانک مرکزی که بر مبنای گزارش بهای تاریخی و
زیان کاهش ارزش میباشد ،مقایسه شد .نتایج این تحقیق نشان داد نسبت زیان اعتباری مورد انتظار
به زیان تحقق یافته  1/9برابر بوده و شایان توجه است اما نسبت ارزش منصفانه به بهای تمام شده
تاریخی  02درصد بود که چندان چشمگیر نیست .همچنین نتایج نشان داد رویکرد استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی بر نسبت کفایت سرمایه بانک تأثیر دارد و آن را کاهش میدهد.
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 -4فرضیههاي پژوهش
فرضیه اول :سودمندی ارزش منصفانه در مقایسه با بهای تمامشده تسهیالت مالی در پیشبینی
جریانهای نقدی عملیاتی یک سال آتی بانکها بیشتر است.
فرضیه دوم :سودمندی ارزش منصفانه در مقایسه با بهای تمامشده تسهیالت مالی در پیشبینی
جریانهای نقدی عملیاتی دو سال آتی بانکها بیشتر است.
 -5مدل و متغیرهاي پژوهش
 -1-5مدل بارث و دیگران ()2001
این مدل جریان های نقدی عملیاتی آتی را از طریق اجزای سود عملیاتی پیشبینی مینماید .در این
مدل ،دقت پیشبینی جریان های نقدی عملیاتی آتی مورد انتظار از طریق اجزای سوووود عملیاتی به
عنوان شووواخص کیفیت گزارشوووگری مالی تلقی میگردد .برای اندازهگیری میزان دقت به صوووورت
تجربی ،از پسووماندهای معادله رگرسوویون پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی با اسوتفاده از اجزای
تشکیلدهنده سود دوره گذشته استفاده میشود (تاری وردی و همکاران.)2909 ،
()2
CFOi,t+1= α0 + β1CFOi,t +β2ΔARi,t + β3ΔINVi,t + β4ΔAPi,t+ β5DEPRi,t+ β6OTHERi,t+εi,t

که در آن:
 :CFOi,tجریان نقدی حاصل از عملیات برای شرکت  iدر سال t
 :ΔARi,tتغییر در حسابهای دریافتنی
 :ΔINVi,tتغییر در موجودیها
 :ΔAPi,tتغییر در حسابهای پرداختنی و بدهیهای معوق
 :DEPRi,tهزینه استهالک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
 :OTHERi,tخالص سایر اقالم تعهدی که به صورت رابطه  1محاسبه میشود:
()1
)OPi,t- (CFOi,t + ΔARi,t + ΔINVi,t - ΔAPi,t - DEPRi,t

 :OPi,tسود عملیاتی
 : εi,tمقدار خطا که فرض میشود دارای میانگین صفر و واریانس ثابت باشد.
تمام متغیرهای رگرسیون به صورت نسبتی از میانگین مجموع داراییهای دوره قبل ارائه میشوند.
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تعدیالت در مدل فوق به شرح ذیل میباشد:
 با عنایت به اهمیت متغیرهای ت سهیالت دریافتنی ،سپردههای پرداختنی ،مطالبات و بدهیهای
بین بانک ها و سوووپرده قانونی در صوووورت های مالی بانک ها ،در این تحقیق برای محاسوووبه
ح سابهای دریافتنی و ح سابهای پرداختنی صرفاً متغیرهای مذکور در نظر گرفته شده و به
دلیل کم اهمیت بودن متغیر هزینه اسووتهالک و عدم وجود موجودی کاال در صووورتهای مالی
بانکها ،از بهکارگیری متغیرهای مذکور در برآورد مدل صرفنظر شده است.
 با توجه به الزام بخشنامه بانک مرکزی در خصوص تهیه صورتهای مالی در قالب استانداردهای
بینالمللی از سال  ،2904دوره مورد بررسی  9سال و محدود میباشد لذا به دلیل بهکارگیری
دورههای زمانی محدود ،برای تحلیل دادهها استفاده از پانل پویا امکانپذیر نمیباشد و میبایست
با استفاده از پانل ایستا تجزیهوتحلیل دادهها انجام شود .همچنین با عنایت به اینکه استفاده از
دادههای دارای تأخیر در پانل ایستا مجاز نمیباشد لذا متغیر  cfoi,tدر مدل فوق حذف شده
است.
 در فرضوویه اول و دوم این تحقیق مقرر اسووت سووودمندی ارزش منصووفانه در تقابل با بهای تمام
شووده تاریخی در پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی مورد بررسووی قرار گیرد لذا در مدل
فوق متغیرهای ارزش منصفانه و بهای تمام شده تاریخی تسهیالت مالی به صورت مجزا در مدل
وارد میشوند.
 -2-5متغیرهاي پژوهش
متغیرها بر اساس نقش و اهمیتی که در تحقیق دارند به دو دسته متغیرهای مستقل و وابسته تقسیم
شدند.
 -1-2-5متغیرهاي مستقل
 بهاي تمام شده تسهیالت مالی

بهای تمام شده تسهیالت مالی شامل مبلغ خالص بهای تمام شده تاریخی وامهای مندرج در
صورتهای مالی بانک هاست .به عبارتی ارزش اسمی وام منهای ذخیره زیان وامها بابت وامهایی که
نکول شدهاند .به طور معمول ،وامهای نکول شده بر حسب الگوی بازپرداخت درگذشته ،در طبقات
مختلف با نرخهای متفاوتی برای محاسبه ذخیره زیان وامها طبقهبندی میشوند .این نرخها بر حسب
ارزش و ماهیت وثایق وام ها ،شرایط اقتصادی و هرگونه شرایطی که روی قابلیت وصول آنها تأثیرگذار
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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باشد ،محاسبه میشوند ک ه معموالً نرخ ثابت و استانداردی برای هر طبقه از سوی مراجع تعیین
میشود  .این رویکرد بهای تمام شده تاریخی منقضی شده با کسر زیان کاهش ارزش وامها نامیده
میشود (کانترل و همکاران.)1024 ،
تسهیالت اعطایی بانکها در ایران ،بر اساس دستورالعمل طبقهبندی داراییهای مؤسسات اعتباری
مصوب شورای پول و اعتبار با توجه به عوامل زمان تأخیر پرداخت به شرح ذیل ،وضعیت مالی مشتری
و صنعت یا رشته فعالیت مربوط ارزیابی و در یکی از طبقات زیر قرار میگیرد:
 )2طبقه جاری (حداکثر تا  1ماه از سررسید گذشته)
 )1طبقه سررسید گذشته (بین  1تا  2ماه از سررسید گذشته)
 )9طبقه معوق (بین  2تا  21ماه از سررسید گذشته)
 )4طبقه مشکوک الوصول (بیش از  21ماه از سررسید گذشته)
تغییرات بهای تمام شده تسهیالت با عالمت اختصاری  CLTAدر آزمونهای آماری مشخص شده
است.
 ارزش منصفانه تسهیالت مالی

متداولترین شکل حسابداری ارزش منصفانه ،حسابداری ارزش خروجی یا مبلغی است که دارنده یک
دارایی می تواند از فروش آن به دست آورد .مزیت ارزش خروجی ،مربوط بودن اطالعاتی است که ارائه
میکند ،اما بیشتر وامهای بانکی فعاالنه مورد معامله قرار نمیگیرند و قیمت بازار ثانویهای برای آنها
مشخص نیست؛ بنابراین بانکها عموماً با استفاده از مدل جریانهای نقدی تنزیل شده ،ارزش وامها
را مدلسازی میکنند (کانترل و همکاران .)1024 ،در این مدلها جریانهای نقدی مورد انتظار آتی
وامها تنزیل میشوند (هیات تدوین استانداردهای بینالمللی .)1024 ،فرض بر این است که
جریان های نقدی آتی و عمر مورد انتظار به طور قابل اتکایی قابل پیشبینی هستند ،اما در غیر این
صورت واحد تجاری میتواند از جریان های نقدی طبق قرارداد و مدت قرارداد استفاده نماید (هیات
تدوین استانداردهای بینالمللی.)1024 ،
وامها مانند سایر داراییهای مالی ریسکی دارای جریان آتی از جریان های نقدی نامطمئن هستند.
تئوری قیمتگذاری داراییهای مالی همه از یک مفهوم نشات میگیرند؛ قیمت با پرداختهای مورد
انتظار آتی تنزیل شده برابر است .این مفهوم میتواند برای وامها نیز به کار رود (کانترل و همکاران،
.)1024
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ارزش منصفانه و بهای تمام شده تاریخی در زمان پرداخت وام یکسان هستند ،اما به طور نظری،
ارزش منصفانهای که از مدل جریانهای نقدی تنزیل شده محاسبه میگردد با خالص بهای تمام شده
تاریخی وامها به سه دلیل متفاوت می گردد .اول به دلیل اینکه ارزش منصفانه محاسبه شده به این
روش ،تمام زیانهای اعتباری مورد انتظار را در نظر میگیرد و آینده نگر است ،اما ذخیره زیان وامها
در روش بهای تمامشده تاریخی تنها بر زیانهای اعتباری تحققیافته تمرکز دارد و گذشتهنگر است.
دوم ،با تغییرات نرخ تنزیل یا صرف ریسک بازار که وابسته به کیفیت اعتباری وامهای بانکی است،
ارزش منصفانه وامها تغییر میکند و با بهای تمام شده تاریخی متفاوت میگردد .سوم ،با تغییر نرخ
بهره بازار مثالً به دلیل تغییرات ساختار زمانی نرخ بهره یا نرخ بهره بدون ریسک ،ارزش منصفانه
وامها نیز تغییر میکند .ارزش منصفانه وامها در واقع ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی است که
انتظار میرود وصول شوند .این روش نسبت به بهای تمام شده تاریخی آیندهنگر است و اطالعات
جامعتری را در خصوص زیانهای اعتباری بالقوه در نظر میگیرد ،اما روش بهای تمام شده تاریخی
به دلیل ماهیت رویکرد ذخیرهگیری مورد استفاده در آن ،برای استفادهکنندگان صورتهای مالی،
اطالعاتی را در خصوص قابلیت وصول وامهای بانکی فراهم نمینماید (کانترل و همکاران.)1024 ،
هنگامی که در محاسبه ارزش فعلی جریانهای نقدی مورد انتظار ،نرخ بهره جاری بازار بدون در
نظر گرفتن ریسک اعتباری به کار گرفته شود ،برای محاسبه ارزش منصفانه وامها زیان اعتباری مورد
انتظار از مبلغ تنزیل شده به دست آمده کسر میگردد .زیان اعتباری مورد انتظار از کیفیت اعتباری
وامها ناشی میشود و در واقع مبلغ موردنیاز برای ذخیره کاهش ارزش وامها را با دید آیندهنگر نشان
میدهد که با کسر این مبلغ از ارزش فعلی جریانهای نقدی مورد انتظار آتی وامها با نرخ تنزیل بازار،
ارزش منصفانه وامها اندازهگیری میشود.
در این تحقیق ارزش منصفانه تسهیالت با استفاده از مدل محاسبه ارزش فعلی تسهیالت بانکی
که توسط تشیرارت و همکاران ( )1002ارائه شده ،محاسبه خواهد شد که برآورد از ارزش منصفانه
تسهیالت بانکها بر اساس مدل زیر انجام میشود:
()9

=𝑒𝑢𝑙𝑎𝑣𝑟𝑖𝑎𝐹
𝑡𝑐𝑠𝑖𝑑× ]𝑡𝑙𝑎𝑣𝑖𝑣𝑟𝑢𝑠[ 𝑏𝑜𝑟𝑃 × ]𝑡𝑙𝑎𝑣𝑖𝑣𝑟𝑢𝑠 |𝑡𝑡𝑛𝑒𝑚𝑦𝑎𝑝𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎𝑓𝑛𝑎𝑜𝐿[𝐸 ∑
𝑡𝑐𝑠𝑖𝑑 ×]𝑡𝑡𝑙𝑢𝑎𝑓𝑒𝑑[ 𝑏𝑜𝑟𝑃× ]𝑡𝑡𝑙𝑢𝑎𝑓𝑒𝑑 |𝑡𝑛𝑤𝑜𝑑𝑤𝑜𝑟𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑜𝑐 +∑𝐸[𝐿𝑜𝑎𝑛𝑟𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡 −

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
دورۀ  /13پیاپی  /22زمستان 1411

114

سودمندي ارزش منصفانه تسهیالت مالي در پی شبیني جریانهاي نقدي عملیاتي آتي بانکها  /حمیدرضا کردلویيو همکاران

به عبارتی ارزش منصفانه برابر با مجموع تسهیالت اعطاشده به شرط عدم نکول ضرب در احتمال
عدم نکول ضرب در نرخ تنزیل به اضافه مجموع بازیابی مبلغ تسهیالت با شرط نکول ضرب در احتمال
نکول ضرب در نرخ تنزیل است .در این معادله خط اول مدل جمع تنزیل پرداخت مورد انتظار در
دوره  tبا احتمال عدم نکول بدهکار در زمان  tضرب در احتمال عدم نکول است .خط بعدی جمع
تنزیل پرداخت مورد انتظار برای هر دوره با احتمال رخ دادن نکول ضرب در احتمال نکول در زمان
 tاست (تشیرارات و همکاران.)1002 ،
دادههای مربوط به مدل فوق از طریق اطالعات تاریخی محاسبه خواهد شد و متغیرهای مدل فوق به
شرح ذیل میباشد:
𝑡𝑡𝑛𝑒𝑚𝑦𝑎𝑝𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎𝑓𝑛𝑎𝑜𝐿 :پرداختهای مورد انتظار تسهیالت در دوره زمانی ( tمدت زمان تا
سررسید) میباشد .با توجه به محدودیت در دستیابی به این متغیر از طریق صورتهای مالی بانکها،
از بهای تمام شده تسهیالت به تفکیک سررسید منعکس در صورتهای مالی بانکها استفاده شده
است.
]𝑡𝑙𝑎𝑣𝑖𝑣𝑟𝑢𝑠[ 𝑏𝑜𝑟𝑃 200:درصد منهای احتمال نکول که احتمال عدم نکول میباشد.
𝑡𝑦𝑟𝑒𝑣𝑜𝑐𝑒𝑟𝑛𝑎𝑜𝐿 :وصولیها از بابت تسهیالت نکول شده میباشد.
𝑡𝑛𝑤𝑜𝑑𝑤𝑜𝑟𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑜𝑐 :کاهش تعهدات آتی به منظور وصول اقساط تسهیالت نکول شده میباشد.
]𝑡𝑡𝑙𝑢𝑎𝑓𝑒𝑑[ 𝑏𝑜𝑟𝑃 :احتمال نکول در دوره زمانی  tمیباشد که این متغیر از طریق تقسیم مطالبات
غیرجاری (با لحاظ نسبت هر طبقه از مطالبات غیرجاری) به مجموع مطالبات هر بانک و به تفکیک
هر سال و در نظر داشتن بند گزارش حسابرس در خصوص مطالبات غیرجاری محاسبه شده است.
𝑡𝑐𝑠𝑖𝑑 :عامل تنزیل وصولیهای وام که در این تحقیق نرخ بهره بدون ریسک در نظر گرفته شده
است.
تغییرات ارزش منصفانه تسهیالت با عالمت اختصاری  FVTAدر آزمونهای آماری مشخص شده
است.
سایر متغیرهاي مستقل پژوهش به شرح ذیل میباشند:
 تغییرات سپردههاي پرداختنی ( LDPTAو )SDPTA

شامل تغییرات مبالغ سپردههای مشتریان ( )SDPTAو حقوق صاحبان سپردههای سرمایهگذاری
( )LDPTAسال جاری نسبت به سال قبل مستخرج شده از ترازنامه بانکها در هر سال میباشد.
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 تغییرات مطالبات از سایر بانکها (:)RATA

شامل تغییرات مطالبات از سایر بانکها مستخرج شده از صورت جریان وجه نقد بانکها در هر سال
میباشد.
 تغییرات بدهیها به سایر بانکها (:)LDPTA

شامل تغییرات بدهی به سایر بانکها مستخرج شده از صورت جریان وجه نقد بانکها در هر سال
میباشد.
 تغییرات سپرده قانونی (:)DETA

شامل تغییرات در حساب سپرده قانونی مستخرج شده از صورت جریان وجه نقد بانکها در هر
سال میباشد.
 خالص سایر اقالم تعهدي (:)OTHER

خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی به جز موارد فوقالذکر میبا شد که نحوه محا سبه آن در
مدل بارث تشریح شده است.
 -2-5متغیرهاي وابسته
 جریانهاي نقدي عملیاتی یک سال آتی ( (OCFT1و جریانهاي نقدي عملیاتی دو سال آتی
(:(OCFT2

جریانهای نقدی عملیاتی یک سال آتی و دو سال آتی در نظر گرفته میشود که از صورت جریان
وجه نقد بانکها استخراج میشود.
 -6جامعه و نمونه آماري
در این مقاله برای بررسی ارتباط تغییرات ارزش منصفانه تسهیالت مالی و پیشبینی جریانهای
نقدی عملیاتی آتی بانکهای ایران ،اطالعات بانکهای بورسی ایران از سال  2909تا  2902مورد
استفاده قرار گرفته است.
با عنایت به محدودیت در دسترسی به اطالعات بانکها ،بانکهایی در این تحقیق لحاظ گردیده
که اطالعات آنها از طریق صورتهای مالی منتشره در سامانه کدال و یا با مراجعه حضوری به بانک
مرکزی قابل دریافت بوده است.
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جدول  -1اسامی بانکهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 )2بانک پارسیان

 )20بانک اقتصاد نوین

 )1بانک پاسارگاد

 )22بانک حکمت

 )9بانک صادرات

 )21بانک آینده

 )4بانک تجارت

 )29بانک سامان

 )9بانک سینا

 )24بانک شهر

 )2بانک دی
 )2بانک کارآفرین

 )29بانک سرمایه
 )22بانک رسالت

 )1بانک ملت

 )22بانک انصار

 )0بانک خاورمیانه

 )21بانک مهر اقتصاد
منبع :سایت کدال

 -7روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در این تحقیق برای آزمون فرضیهها از روش مدل رگرسیونی جهت تعیین نوع ارتباط پیشبینی
جریان های نقدی عملیاتی آتی با تغییرات ارزش منصفانه و تغییرات بهای تمام شده تسهیالت استفاده
شده است .برای آزمون تأثیر تغییرات ارزش منصفانه و تغییرات بهای تمام شده تسهیالت مالی اعطایی
بر پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی بانکها ،معناداری  βمتغیرهای مستقل اصلی با آزمون ،t
معناداری کل مدل با آزمون  R2 ،fو  R2تعدیل شده مدل بررسی خواهد شد.
 -1-7آزمون فرضیههاي تحقیق
در تحلیل دادههای ترکیبی ضرورت دارد نوع الگوی متناسب با شرایط پژوهش و دادههای مورد
بررسی ،تعیین گردد .برای تعیین نوع الگو در ابتدا باید مشخص گردد که از مدل اثرات مقید یا اثرات
غیرمقید استفاده شود .لذا برای تشخیص الگو میان ساختار  poolو یا  panelو همچنین اثرات مقطعی
و یا زمانی از نتایج آزمون چاو استفاده میشود .در انتها تصمیم در خصوص برآورد مدل اثرات ثابت
در مقابل اثرات تصادفی میباشد .تشخیص الگوی مناسب در این مرحله با استفاده از آزمون هاسمن
انجام میشود.
در این تحقیق با توجه به برآورد متغیر وابسته در دو زمان  t+1و  t+2و وجود محدودیت در داده
های مورد بررسی طی سنوات  ،2902-2909برای برآورد متغیر وابسته در زمان  t+1دوره مورد
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
دورۀ  /13پیاپی  /22زمستان 1411

حمیدرضا کردلویيو همکاران  /سودمندي ارزش منصفانه تسهیالت مالي در پی شبیني جریانهاي نقدي عملیاتي آتي بانکها

112

بررسی  9( 2902-2909سال) و برای برآورد در زمان  t+2دوره مورد بررسی  4( 2902-2909سال)
در نظر گرفته شده است.
آمار توصیفی متغیرهای فرضیه اول تحقیق به شرح جدول  1میباشد.
جدول  -2آمار توصیفی متغیرهاي فرضیه اول
SDPTA OTHERFV OTHERCL

0/012
0/020
0/490
-0/020
0/204
2/192
4/210
94/141
0/000
00

0/290
0/210
0/920
-0/020
0/214
0/122
9/042
24/124
0/000
00

0/040
0/010
0/920
0/020
0/000
9/222
24/922
291/492
0/000
00

LDPTA

0/220
0/290
0/220
-0/110
0/229
2/292
4/292
10/492
0/000
00

PATA

RATA

DETA

0/021 0/022 0/020
0/010 0/000 0/000
0/010 0/120 0/920
-0/090 -0/220 -0/140
0/021 0/091 0/012
0/291 2/242 2/004
9/219 0/029 1/929
1/442 219/122 292/202
0/029 0/000 0/000
00
00
00
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FVTA

CLTA

OCFT1

متغیرها/
شاخصها

0/012
0/010
0/400
-0/190
0/221
0/202
4/121
2/000
0/042
00

0/299
0/220
0/210
-0/210
0/290
2/429
9/129
20/092
0/000
00

-1/222
0/002
0/920
-0/112
0/029
0/291
20/001
200/940
0/000
00

میانگین
میانه
بیشینه
کمینه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
جارکیو برا
احتمال
مشاهدات

نتایج آزمون چاو ( fلیمر و خی دو) و آزمون هاسمن فرضیه اول مربوط به بهای تمامشده تسهیالت
بهشرح جدول  9میباشد.
طبق جدول  ،9با توجه به نتایج آزمون چاو ،اثرات مقطعی ،زمانی و اثرات همزمان مقطعی و زمانی
قابل قبول میباشد .همچنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن ،اثرات تصادفی تائید میگردد.
جدول  -3نتایج آزمون چاو و هاسمن
آزمون اثرات

آماره

احتمال

درجه آزادي

Cross-section F

2/122

0/090

-22/22

Cross-section Chi-square

92/212

0/001

22

Period F

9/102

0/022

-4/22

Period Chi-square

22/222

0/002

4

Cross-Section/Period F

1/291

0/020

-12/22
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آزمون اثرات

آماره

احتمال

درجه آزادي

Cross-Section/Period Chi-square

40/104

0/000

12

Cross-section random Chi-Sq.

22/291

0/221

2

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق مربوط به بهای تمامشده تاریخی با در نظر گرفتن اثرات تصادفی
بهشرح جدول  4میباشد:
جدول  -4نتایج آزمون فرضیه اول (بهاي تمامشده)
متغیرها

آماره t

احتمال

ضرایب

CLTA

2/209

0/001

0/400

DETA

0/120

0/210

0/199

RATA

2/200

0/001

0/904

PATA

-2/401

0/229

-0/400

LDPTA

-2/994

0/220

-0/424

SDPTA

-2/204

0/129

-0/991

OTHERCL

2/291

0/190

0/912

C

-2/022

0/929
2/21

-0/029

آماره

f

احتمال
R2

تعدیل شده 1R
Durbin Watson

0/92
%0
%2
1/21
منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به نتایج بهدست آمده فوق می توان بیان نمود علیرغم اینکه در سطح اطمینان  00درصد
متغیر تغییرات بهای تمامشده تسهیالت و متغیر تغییرات مطالبات از بانکها دارای ارتباط معنادار و
مثبت با جریانهای نقدی عملیاتی یک سال آتی میباشند ،بر اساس سطح معناداری حاصله از آزمون
 ،fمدل معنادار نمیباشد.
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نتایج آزمون چاو ( fلیمر و خی دو) و آزمون هاسمن فرضیه اول مربوط به ارزش منصفانه تسهیالت
به شرح جدول  9میباشد.
جدول  -5نتایج آزمون چاو و هاسمن
آزمون اثرات

آماره

احتمال

درجه آزادي

Cross-section Chi-square

1/019
40/149

0/019
0/002

-22/22
22

Period F

9/942

0/029

-4/22

Period Chi-square

22/199

0/002

4

Cross-Section/Period F

1/949

0/009

-12/22

Cross-Section/Period Chi-square

99/191

0/000

12

Cross-section random Chi-Sq.

24/212

0/042

2

Cross-section F

منبع :یافتههای پژوهشگر

طبق جدول  ،9با توجه به نتایج آزمون چاو ،اثرات مقطعی ،زمانی و اثرات همزمان مقطعی و زمانی
قابل قبول میباشد .همچنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن ،اثرات ثابت تائید میگردد.
نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق مربوط به ارزش منصفانه با در نظر گرفتن اثرات ثابت زمانی به شرح
جدول  2میباشد.
با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان بیان نمود؛ آماره Fو سطح معناداری آن نشان میدهد که
مدل برای آزمون فرضیه تحقیق معنادار و کارا است .نتایج آزمون دوربین واتسون حاکی از عدم وجود
خودهمبستگی بین جمالت اخالل میباشد.
همچنین نتایج بیانگر آن است که در سطح اطمینان  00درصد متغیر تغییرات ارزش منصفانه
تسهیالت و جریان های نقدی عملیاتی یک سال آتی دارای ارتباط معنادار و مثبت میباشند .عالوه بر
این متغیرهای تغییرات مطالبات از بانکها و سایر درآمدهای عملیاتی دارای ارتباط معنادار و مثبت
با جریانهای نقدی عملیاتی یک سال آتی میباشند و متغیر تغییرات بدهی به بانکها دارای ارتباط
معنادار و منفی با جریانهای نقدی عملیاتی یک سال آتی میباشد.
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جدول  -6نتایج آزمون فرضیه اول (ارزش منصفانه)
متغیرها

آماره t

DETA
RATA
PATA
LDPTA
SDPTA
FVTA
OTHERFV
C
آماره f

احتمال
R2

تعدیل شده 2R
Durbin Watson

احتمال

ضرایب

0/022
0/041
0/012
2/291
0/022
-2/110
0/240
-2/490
0/192
-2/109
0/092
2/091
0/002
2/229
0/294
-2/490
2/21
0/01
%10
%0
2/11
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0/092
0/992
-0/994
-0/420
-0/902
0/990
0/404
-0/010

آمار توصیفی متغیرهای فرضیه دوم تحقیق به شرح جدول  2میباشد:
جدول  -7آمار توصیفی متغیرهاي فرضیه دوم
OTHERCL

CLTA

OTHERFV

FVTA

0/019
0/020
0/490
-0/000
0/204
2/292
4/210
19/040
0/000
21

0/241
0/220
0/210
-0/010
0/299
2/912
9/220
40/922
0/000
21

0/240
0/210
0/920
-0/020
0/212
0/112
9/099
21/041
0/001
21

0/019
0/000
0/400
-0/190
0/210
0/204
9/199
1/912
0/929
21

SDPTA

LDPTA

PATA

RATA

DETA

0/020 0/020 0/004 0/214 0/041
0/029 0/000 0/000 0/290 0/020
0/010 0/120 0/920 0/220 0/920
-0/090 -0/220 -0/140 -0/110 -0/020
0/020 0/041 0/010 0/224 0/202
0/910 2/091 0/192 2/019 9/914
9/919 21/420 0/492 4/241 24/102
4/410 924/211 291/409 22/921 922/294
0/202 0/000 0/000 0/000 0/000
21
21
21
21
21
منبع :یافتههای پژوهشگر
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OCFT2

متغیرها/
شاخصها

-0/001
-0/009
0/921
-0/112
0/020
0/011
0/201
244/992
0/000
21

میانگین
میانه
بیشینه
کمینه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
جارکیوبرا
احتمال
مشاهدات
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نتایج آزمون چاو ( fلیمر و خی دو) و آزمون هاسمن فرضیه دوم تحقیق مربوط به بهای تمامشده
تسهیالت بهشرح جدول  1میباشد.
طبق جدول  ،1با توجه به نتایج آزمون چاو ،اثرات مقطعی و اثرات همزمان مقطعی و زمانی قابل
قبول میباشد .همچنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن ،اثرات تصادفی تائید میگردد لیکن با توجه
به مرزی بودن احتمال آزمون هاسمن و نتایج مناسبتر اثرات ثابت ،برای نتایج از اثرات ثابت استفاده
شده است.
جدول  -8نتایج آزمون چاو و هاسمن
آزمون اثرات

آماره

احتمال

درجه آزادي

Cross-section F

1/120
49/919

0/024
0/000

-22/44
22

Period F

1/912

0/011

-9/44

Period Chi-square

20/920

0/024

9

Cross-Section/Period F

1/190

0/029

-10/44

Cross-Section/Period Chi-square

90/944

0/000

10

Cross-section random Chi-Sq.

29/120

0/099

2

Cross-section Chi-square
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نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق مربوط به بهای تمامشده با در نظر گرفتن اثرات ثابت همزمان مقطعی
و زمانی بهشرح جدول  0میباشد.
با توجه به نتایج به دست آمده جدول  0میتوان بیان نمود؛ آماره  Fو سطح معناداری آن نشان
می دهد که مدل برای آزمون فرضیه تحقیق معنادار و کارا است .نتایج آزمون دوربین واتسون حاکی
از عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت اخالل میباشد.
همچنین نتایج فوق بیانگر آن است که در سطح اطمینان  00درصد متغیر تغییرات بهای تمام
شده تسهیالت و پیشبینی جریان های نقدی عملیاتی دو سال آتی دارای ارتباط معنادار و منفی
میباشند .عالوه بر این ،در سطح اطمینان  09درصد متغیر تغییرات سپرده قانونی با جریانهای نقدی
عملیاتی دو سال آتی دارای ارتباط معنادار و منفی میباشد.
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جدول  -9نتایج آزمون فرضیه دوم (بهاي تمام شده)
متغیرها

آماره t

احتمال

CLTA

ضرایب

-2/299

0/012

-0/129

DETA

-1/492

0/020

-9/004

RATA

-0/192
2/229

0/402
0/190

-0/919
0/901

LDPTA

2/200

0/222

0/124

SDPTA

2/019

0/119

0/999

OTHERCL

-2/291

0/200

-0/290

1/920

0/019

0/029

PATA

C

آماره
احتمال

1/19
0/001

R2

%91

تعدیل شده 1R

%92

Durbin Watson

1/14

f
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نتایج آزمون چاو ( fلیمر و خی دو) و آزمون هاسمن فرضیه دوم تحقیق مربوط به ارزش منصفانه
تسهیالت به شرح جدول  20میباشد.
جدول  -10نتایج آزمون چاو و هاسمن
آزمون اثرات

آماره

احتمال

درجه آزادي

Cross-section F

1/222

0/004

-22/44

Cross-section Chi-square

92/222

0/000

22

Period F

1/222

0/092

-9/44

Period Chi-square

21/129

0/002

9

Cross-Section/Period F

1/221

0/004

-10/44

Cross-Section/Period Chi-square

92/444

0/000

10

Cross-section random Chi-Sq.

22/019

0/014

2
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طبق جدول  ، 20با توجه به نتایج آزمون چاو ،اثرات مقطعی و اثرات همزمان مقطعی و زمانی قابل
قبول میباشد .همچنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن ،اثرات ثابت تائید میگردد.
نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق مربوط به ارزش منصفانه با در نظر گرفتن اثرات ثابت همزمان مقطعی
و زمانی بهشرح جدول  22میباشد.
جدول  -11نتایج آزمون فرضیه دوم (ارزش منصفانه)
متغیرها

آماره t

احتمال

ضرایب

DETA

-1/402

0/022

-9/009

RATA

-0/421

0/291

-0/101

PATA

2/099

0/101

0/492

LDPTA

2/402

0/242

0/201

SDPTA

0/202

0/411

0/912

FVTA
OTHERFV

-2/129
-2/421

0/022
0/224

-0/200
-0/901

C

1/909

0/019

0/090

f

1/41

احتمال

0/02

آماره
R2

%20

تعدیل شده 1R

%99
2/11

Durbin Watson
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با توجه به نتایج بهدستآمده جدول  22میتوان بیان نمود؛ آماره  Fو سطح معناداری آن نشان
می دهد که مدل برای آزمون فرضیه تحقیق معنادار و کارا است .نتایج آزمون دوربین واتسون حاکی
از عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت اخالل میباشد.
همچنین نتایج فوق بیانگر آن است که در سطح اطمینان  00درصد متغیر تغییرات ارزش منصفانه
تسهیالت و پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی دو سال آتی دارای ارتباط معنادار و منفی میباشند.
عالوه بر این ،در سطح اطمینان  09درصد متغیر تغییرات سپرده قانونی با جریانهای نقدی عملیاتی
دو سال آتی دارای ارتباط معنادار و منفی میباشند.
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 -8بحث و نتیجهگیري
در گزارشهای مالی بانکها ،پرتفوی وامها از مهمترین عناصر داراییهای مالی بانکها محسوب
میشود و چگونگی اندازهگیری و افشای مبلغ تسهیالت مالی بانکها نقش مهمی در شفافیت
گزارشگری مالی بانکها دارد .در حال حاضر در ایران ،بانکها مانده تسهیالت اعطایی را به بهای تمام
شده تاریخی منهای ذخیره مطالبات مشکوکالوصول در ترازنامه گزارش میکنند که بر اساس
بخشنامه بانک مرکزی محاسبه میشود .مطابق با استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ،تسهیالت
مالی بانک ها باید به ارزش منصفانه گزارش شده و زیان اعتباری مورد انتظار برای آنها محاسبه گردد.
استانداردهای بینالمللی شمارههای  0 ،2و  ،29از استانداردهای مؤثر بر شفافیت صورتهای مالی
بانکها میباشند که به مبانی اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه و کاهش ارزش اعتباری ابزارهای
مالی شامل وامها به عنوان زیان اعتباری مورد انتظار میپردازند.
با توجه به هدف اصلی از ابالغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ایجاد شفافیت در گزارشگری
مالی بانکها ،جمیع استانداردهای بینالمللی مذکور باعث افزایش شفافیت گزارشگری مالی بانکها
میشو د .بازارهای مهم و فعال از جمله بازار سرمایه نیازمند اطالعات شفاف هستند که این اطالعات
بر عملکرد آنها تأثیر بسزایی دارد (حیدرپور و زارع.)2909 ،
با توجه به عوامل موردنیاز جهت محاسبه ارزش منصفانه تسهیالت بانکها ،اندازهگیری متغیر
مذکور از حساسیت باالیی برخوردار می باشد .در تحقیق حاضر ابتدا ارزش منصفانه تسهیالت با
استفاده از مدل تشیرارت و همکاران ( )1002محاسبه گردید و سپس با استفاده از مدل بارثو همکاران
( ) 1002اثر ارزش منصفانه تسهیالت مالی در مقایسه با بهای تمام شده بر پیشبینی جریانهای
نقدی عملیاتی آتی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق بیانگر آن است که در سطح اطمینان  00درصد صرفاً
متغیر تغییرات ارزش منصفانه تسهیالت مالی با جریانهای نقدی عملیاتی یک سال آتی دارای ارتباط
معنادار و مثبت میباشد .لیکن نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق بیانگر آن است که در سطح
اطمینان  00درصد هر دو متغیر تغییرات بهایتمامشده تسهیالت مالی و تغییرات ارزش منصفانه
تسهیالت مالی با جریانهای نقدی عملیاتی دو سال آتی دارای ارتباط معنادار و منفی میباشند.
همچنین در سطح اطمینان  00درصد متغیر تغییرات مطالبات از بانکها با جریانهای نقدی عملیاتی
یک سال آتی ارتباط معنادار و مثبت و در سطح اطمینان  09درصد متغیر تغییرات سپرده قانونی با
جریانهای نقدی عملیاتی دو سال آتی بانکها ارتباط معنادار و منفی دارند.
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در تفسیر مالی نتیجه فرضیه اول تحقیق میتوان بیان نمود؛ تغییرات بهایتمامشده تسهیالت
مالی ،توانایی پیشبینی جریان های نقدی عملیاتی یک سال آتی را ندارد در حالی که تغییرات ارزش
منصفانه تسهیالت مالی ،توانایی پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی یک سال آتی را دارا میباشد.
با توجه به انتظار نویسندگان در خصوص سودمندی پیشبینی ارزش منصفانه در مقایسه با بهای تمام
شده تسهیالت مالی ،این نتیجه مطابق با انتظار نویسندگان میباشد .در تفسیر مالی نتیجه فرضیه
دوم تحقیق نیز می توان بیان نمود؛ هر دو متغیر تغییرات ارزش منصفانه تسهیالت و تغییرات بهای
تمام شده تاریخی ،توانایی پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی دو سال آتی را دارا میباشند لیکن با
توجه به  R2تعدیلشده حاصله میتوان بیان نمود توانایی پیشبینی متغیر تغییرات ارزش منصفانه
در مقایسه با بهای تمام شده تاریخی بیشتر است .در این حالت نیز ،این نتیجه مطابق با انتظار
نویسندگان میباشد.
اولین مطالعات در خصوص رویکرد ارزش منصفانه با هدف تدوین چارچوب نظری ارزشگذاری و
سنجش استاندارد  202در اندازه گیری و گزارش ارزش منصفانه ،توسط بارس ( )2004و نلسون
( )2002انجام شده است که نتایج هر دو تحقیق بارس و نلسون حاکی از مؤثر بودن ارزش منصفانه
بانکها میباشد .تروت از اعضای هیات تدوین استانداردهای حسابداری آمریکا بیان میکند که ارزش
منصفانه اغلب برای گزارشگری تسهیالت و سایر ابزارهای مالی مناسبتر است ،زیرا ارزش منصفانه
برآورد بازار از جریانهای نقدی آتی که قابل وصول است را نشان میدهد .همچنین وی بیان میکند
که خالص بهایتمامشده تاریخی تسهیالت اطالعات خاصی برای استفادهکنندگان در رابطه با میزان
وصول مطالبات و زیان اعتباری فراهم نمیکند ،زیرا ماهیت آن جستجو برای اندازهگیری ذخیره
مطالبات مشکوک الوصول است .عالوه بر نظرات اعضای هیات تدوین استانداردها ،مقاالتی نیز توسط
صندوق بینالمللی پول در رابطه با حسابداری ارزش منصفانه در صنعت بانکی ارائه شده است و همین
مباحث را در رابطه با اهمیت ارزش منصفانه ارائه میدهد .نتایج تحقیقهای بریت و همکاران ()1024
و کانترل و همکاران ( ) 1024حاکی از برتری بهای تمام شده تاریخی نسبت به ارزش منصفانه در
پیشبینی زیان های اعتباری و خالف نتایج تحقیق تشیرارت و همکاران ( )1002میباشد؛ اما نتایج
تحقیق کانترل و بریت در محیطی با بررسی و نظارت دقیقتر ،توان پیشبینی ارزش منصفانه بهبود
مییابد که این موضوع نشان میدهد بیدقتی در نظارت بر گزارش ارزش منصفانه ،میتواند دلیل
نتیجه به دست آمده در این تحقیقها باشد .نتایج تحقیقهای شافر ( ،)1022بالنکسپور (،)1029
جاگر ( )1024و نات و همکاران ( ،)1024انالی و همکاران ( )1012حاکی از مؤثر بودن گزارشگری
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ارزش منصفانه میباشد .در مقابل نتایج تحقیقهای دراگو و همکاران ( ،)1029لی و همکاران
( ،)1029رحمانی و طاهری ( )2902حاکی از برتری بهایتمامشده تاریخی نسبت به ارزش منصفانه
است .در تحقیقهای انجام شده توسط آگوستینو و همکاران ( )1022و مقدسی نیکجه و همکاران
( ) 2902مشخص گردید که تفاوت چندانی بین دو شیوه گزارشگری وجود ندارد.
بررسی تحقیقهای تجربی انجام شده در خصوص اندازهگیری ارزش منصفانه تسهیالت نشان
میدهد که اکثر تحقیقهای انجامشده در این حوزه در جستجوی ارتباط بین ارزش منصفانه تسهیالت
و اثر آن بر قیمت سهام و ذخیره زیان تسهیالت و الزامات افشای تسهیالت است .در خصوص ارتباط
ارزش منصفانه تسهیالت مالی با پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی بانکها تحقیقی مشاهده
نشده است .لیکن در خصوص اثر ارزش منصفانه بر پیشبینی جریانهای نقدی آتی و سودآوری آتی
بانک ها دو تحقیق توسط براتن و همکاران در سالهای  1021و  1022صورت گرفته که حاکی از
توانایی سود در پیشبینی جریانهای نقدی آتی و سودآوری آتی میباشند .با توجه به عدم انجام
تحقیق مشابه موضوع تحقیق حاضر در گذشته ،لذا بررسی مطابقت نتایج این تحقیق با سایر تحقیق-
های امکانپذیر نمیباشد.
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