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  مقدمه  
- آورد که به واسطه آن اطالعات درون سازمانی به سرمایهاطالعات حسابداري مکانیزمی را فراهم می

ت به بازارهاي سرمایه، شناخت از کیفیت پروژه با انتقال اطالعا. گذارن و بازارهاي سرمایه انتقال می یابد
. هاي شرکت افزایش یافته و در نتیجه هزینه سرمایه  مطالبه شده با کیفیت پروژه تناسب خواهد داشت

گذارن بر فعالیت هاي مدیریت را افزایش از سوي دیگر اطالعات حسابداري امکان کنترل بیشتر سرمایه
گذاران تعیین نگردیده گذاري هایی که بر مبناي منافع سرمایهجام سرمایهداده و بنابراین مدیران را از ان

است، منع می کند و هرچه کیفیت اطالعات افزایش باشد به همان میزان مشکالت نمایندگی هم 
کاهش ارزش به عنوان یک فرایند، یکی از عناصر ضروري استراتژي هیات استاندارد.[1]کاهش می یابد

در راستاي حرکت از گزارشگري مالی بر اساس بهاي تمام شده تاریخی به  هاي حسابداري مالی
وقتی احتیاط به عنوان یک اصل اساسی کنار . گزارشگري بر اساس ارزش هاي منصفانه می باشد

شود و با ارزش هاي منصفانه که بعد از به کارگیري یک مدل ارزشیابی به جاي اتکا بر قیمتگذاشته می
بایست یک مکانیزم کنترلی براي جلوگیري از ارزشیابیشود، میشاهده، جایگزین میهاي بازار قابل م

، این وظیفه مهم 1در دنیاي ارزش منصفانه، آزمون کاهش ارزش. دلیل، اعمال شودهاي خوش بینانه بی
هاي منصفانه اي متکی بر ارزشبنابرین تحت سیستم گزارشگري که به طور فزاینده. دهدرا انجام می

در اصل یک دارایی زمانی مورد آزمون . باشدست، آزمون کاهش ارزش، یک رویه احتیاط جدیدي میا
گیرد که شرکت قادر نباشد، ارزش دفتري دارایی را چه از طریق استفاده و چه از کاهش ارزش قرار می

المللی  وضعیت فعلی فراهم شده توسط استاندارد هاي گزارشگري مالی بین. طریق فروش بازیافت کند
ها ممکن در رابطه با کاهش ارزش، به گونه اي  است که اگر شرایط بیان کننده این باشد که دارایی

ها از طریق استفاده است، کاهش ارزش یافته باشند، یک بررسی مبنی بر توانایی ایجاد نقدینگی دارایی
شد که می بایست با ارزش  این فرایند سبب ایجاد مبلغی خواهد. بایست صورت گیردیا فروش آنها می

بایست تحت دفتري دارایی ها مقایسه گردد و اگر ارزش دفتري بیشتر باشد، تفاوت بین این دو مبلغ، می
تحقیقات  در این پژوهش ابتدا .[9]عنوان تعدیالت کاهش ارزش در صورت سود و زیان گزارش شود

کننده گزارشگري هاي توجیهتئوري سپسها،قبلی انجام شده نسبت به گزارشگري کاهش ارزش دارایی
هاي گزارشگري کاهش ها و چالشکاهش ارزش داراییها، پیامدهاي گزارشگريکاهش ارزش دارایی

 .ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته استارزش دارایی
  مبانی نظري)1
  هاتحقیقاتپیشین درباره کاهش ارزش دارایی 1- 1

باید تنها زمانی مورد آزمون کاهش ، ماشین آالت وتجهیزات دهاي حسابداري اموالبراساس استاندار
هاي کاهش ارزش این شاخص. هاي کاهش ارزش رخ داده باشندارزش قرار گیرند که برخی شاخص

. کنندها درآن محیط فعالیت میممکن است مربوط به خود دارایی و یا محیط  اقتصادي باشد که دارایی

                                                           
1 Impairment Testing 
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اي د باعمرمفید نامعین وسرقفلی، یک آزمون کاهش ارزش ساالنههاي نامشهوبراي تمامی دارایی
تواند درهرزمانی ازسال صورت گیرد به شرطی که درزمانهاي مشابه درهر این آزمون می. بایداجراشود
همچنین مبلغ دفتري یک دارایی نامشهود که هنوز قابل استفاده نیست، نیز باید ساالنه مورد .سال باشد

 ها، دهد دو عامل اصلی کاهش ارزش داراییتحقیقات نشان می. [9]قرار گیردآزمون کاهش ارزش 
مدیران زمانی انگیزه کافی براي مدیریت . [15]باشدهاي گزارشگري و وخامت شرایط اقتصادي می انگیزه

انگیزه مدیران . ها دارند که مزایایی براي آنها داشته باشندسود از طریق شناسایی کاهش ارزش دارایی
نتایج تحقیقات . [10]هایی با اقالم تعهدي اختیاري باال، داردش مهمی در توضیح کاهش ارزش دارایینق

ها، تغییر در مدیریت ارشد ترین شاخص تصمیم به کاهش ارزش داراییدهد که مهمنشان می
هاي اقتصادي داشته ولی داراي ها ضعیف ترین ارتباط را با شاخصو کاهش ارزش دارایی[19]است

به عبارت دیگر مطالعات دیگر بیانگر این . [19]دارند 12رابطه قوي با رفتار گزارشگري آب از سر گذشتن
ها، به دلیل عملکرد ضعیف است که مدیران، زیان کاهش ارزش را براي انعکاس کاهش ارزش دارایی

نتایج . کنندهاي مدیرت، شناسایی میشرکت، تغییرات در محیط اقتصادي و یا تغییرات در استراتژي
هاي مشابه در همان صنعت در هاي با عملکرد ضعیف نسبت به شرکتدهد شرکتتحقیقات نشان می

ها و بازده طول سه سال قبل از شناسایی زیان کاهش ارزش، داراي معیارهاي عملکرد بازار، بازده دارایی
ش رتبه بندي در بازار این شرکت ها شاهد کاهش سود تقسیمی و کاه. ي، پایین تري بودندسرمایه

هاي مشابه بودند که بیانگر این مطلب است که زیان کاهش ارزش در طول سهام در مقایسه با شرکت
بعد از پذیرش استانداردهاي به طورکلی. [15]افتددوره وخامت اقتصادي و سودآوري کمتر اتفاق می

ر مدیریت، عامل اساسی در تصمیم اولیه ، بسیاري از تحقیقات به این نتیجه رسیدند که اختیابین المللی
دهد که زیان کاهش ارزش در مواقعی که تحقیقات نشان می.[15]باشدها میکاهش ارزش دارایی

آب از سر "تغییري در مدیریت صورت گرفته، بیشتر است زیرا مدیران جدید تمایل به گزارشگري
هستند، به  2ترهایی که اهرمیاي شرکتبا این حال زیان کاهش ارزش اولیه بر [24]را دارند "گذشتن

شرکت هایی که داراي سود حاصل از . [20]هاي بدهی، کمتر استدلیل اجتناب از نقض مفاد قرارداد
فعالیت هاي مستمر با ضریب بازار سهام باالیی هستند و یا تغییرات جدیدي در مدیریت آنها صورت 

کنند و در مقابل قراردادهاي بدهی شرکت ها،  گرفته است، زودتر زیان کاهش ارزش را شناسایی می
انگیزه هاي پاداش و الزامات رتبه بندي مجدد اوراق بهادار، تصمیم مدیریت را براي شناخت کاهش 

  [5]ارزش، به تاخیر می اندازند
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  تئوري هاي توجیه کننده گزارشگري کاهش ارزش دارایی ها2- 1
  1تئوري نمایندگی2-1- 1

ندگی، همراه با منافع متضادي است که در نتیجه جدایی مالکیت از مدیریت، شکل گیري رابطه نمای
مطابق با ادبیات تئوري . هدف هاي متفاوت و عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سهامدارن رخ می دهد

نمایندگی، به منظور کاهش تعارضات نمایندگی، باید روش هاي کنترلی مناسبی در سازمان ایجاد 
ان شرکتها به دلیل وجود تضاد نمایندگی بین آنها و سهامداران، از زیان کاهش ارزش مدیر.[3]گردد
ها به عنوان ابزاري براي کاهش شدت تضاد نمایندگی از طریق دستکاري زیان کاهش ارزش، سود دارایی
ع خود براي اینکه مدیران داراي اطالعات بیشتري نسبت به سهامداران هستند، از اطالعات به نف. برندمی

ها ممکن است برخی مواقع از زیان کاهش ارزش به عنوان کنند، بنابراین مدیران شرکتاستفاده می
و آب از  2هموارسازي سود(سودتاکتیک و یا ابزاري براي دستکاري از طریق بکارگیري مفروضات مدیریت

، براین اساس. [17]نندکبراي حداکثر کردن منافع موردانتظارشان ویا پاداش خود، استفاده) سر گذشتن
تواند چگونگی بکارگیري کاهش ارزش از طریق مدیریت سود و نحوه بکارگیري آن تئوري نمایندگی می

به عنوان مکانیزمی براي حل مشکل عدم تقارن اطالعاتی مابین شرکت و سهامداران بویژه سرمایه
مبالغ پیش بینی شده آن باشد،  وقتی که سود خالص دوره جاري بیشتر از. [13]گذاران را توضیح دهد

اي براي هموارسازي سود وجود خواهد ولی احتماال در سال آتی کمتر از آن خواهد بود، انگیزه
در نتیجه مدیریت ممکن است  زمان و تاریخ شناخت معامالت رابراي تعدیل سود، دستکاري . [6]داشت

به . ستفاده کند و ریسک را کاهش دهدکند تا از آن به عنوان یک استراتژي براي حذف نوسان سود ا
ها استفاده هاي سودآور، احتمال بیشتري دارند که از کاهش ارزش داراییعبارت دیگر، شرکت

و اگر مبالغ کاهش ارزش بیشتر باشد منجر به کاهش مالیات خواهد شد، زیرا کاهش ارزش  [12]کنند
اي کاهش مالیات، زیان کاهش ارزش میبنابراین بر. ها و کاهش سود خواهد شدسبب افزایش هزینه

ها براي مدیران جدید از زیان کاهش ارزش دارایی. تواند به عنوان تکنیکی براي دستکاري استفاده شود
را به ) کاهش ارزش و عملکرد بد(کنند و عملکرد گذشته شرکتبهبود وضعیت شرکت، استفاده می

ها با ارزش اختیاري داراییدهد که کاهشینتایج تحقیقات نشان م. دهندمدیران قبلی نسبت می
ها و معموال با کاهش سود در سال تغییر مدیریت براي تضمین بهبود تغییرات مدیریت ارشد شرکت

  [18].باشدوضعیت آتی، توام می
  3تئوري عالمت دهی2-2- 1

اطالعات ) 1:داي بیان کننده سه اطالعات مهم باشتواند بطور بالقوهها میکاهش ارزش داراییافشاي
هاي غیر کاهش ارزشرودکهبر این اساس انتظار می. هادرباره کاهش ارزش اقتصادي دارایی

باره اطالعات در) 2در بازده تعدیل شده بازار شود، ) افزایش(، منجر به کاهش)کوچک و بزرگ(منتظره
                                                           
1 agency theory 
2 smooth earning 
3 signaling theory 
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اي دهد زیرا نشانهر قرار میکاهش ارزش،بازده اوراق بهادار را تحت تاثی. هاي مدیریتتغییر در استراتژي
کاهش ارزش بیشتر، اثرات قیمتی مثبت بیشتري را از بهبودهاي مورد انتظار در عملکرد آتی است یعنی

ها ممکن است بیان کننده اطالعاتی درباره تمایل و توانایی کاهش ارزش) 3به نبال خواهد داشت و
اسیر موجود از کاهش ارزش این است که آن یکی از تف. [10]شرکت براي بکارگیري مدیریت سود باشد

ممکن است به عنوان عالمتی براي سهامداران براي آگاه سازي آنها نسبت به این مطلب باشد که 
تواند در زمان تغییرات و اصالحاتی در آینده نزدیک رخ خواهند داد و همچنین زیان کاهش ارزش می

. [21]مت عملکرد بد مدیریت قبلی تلقی شودتغییر مدیریت و مدیریت جدید به عنوان شاخصو عال
تواند عالمتی از کارایی شرکت تلقی شود زیرا دو معنی گفته، زیان کاهش ارزش میبنابرمطالب پیش

مدیران ممکن است زیان کاهش ارزش دارایی را یا براي پاسخ به ) 1:ممکن از این سیگنال وجود دارد
براي ارائه آگاهی به سرمایه گذاران ) 2و یا) یگنال منفیس(تغییرات نامطلوب در ارزش اقتصادي شرکت

بطوري که بهبود در . که با مسائل گذشته شرکت درگیر بوده و آن را پیگیري می کنند، بکارگیرند
مطالعات قبلی برخالف این مطلب به این . [23]سیگنال مثبت(عملکرد آینده می تواند مورد انتظار باشد

- ها، بطورکلی داراي محتواي اطالعاتی منفی در زمان اعالم میرزش داراییکاهش انتیجه رسیده اندکه
هاي که کاهش ارزش ممکن است انتقال دهنده عالمتبرخی مطالعات قبلی بیانگر این است.[16]باشد

ها را کاهش ارزش دهدکه سود شرکت پایین بوده و از مدیریت ممکن است زمانی دارایی. متفاوتی باشد
حتی این احتمال وجود دارد [10]. مت دهد که مشکالت گذشته در حال رفع شدن استاین طریق عال

هاي اشتباهی را براي ها کنند و عالمتاي اقدام به کاهش ارزش داراییکه مدیران بطور فرصت طلبانه
براي مثال شرکت هاي با سوددهی پایین، ممکن است اطالعات . دستابی به اهداف خاص خود،ارائه کنند

هاي دعاوي حقوقی براي تعدیل عملکرد بد و براي جلوگیري از هزینه) اخبار خوب یا بد(تري رابیش
، براي تضمین مجدد نسبت به بازار براي رشد آتی، براي اجتناب از )شهرت(هاي اعتباريبالقوه و هزینه

 . [21]تشار دهندکاهش قیمت سهام و از دست دادن اعتبار در بازار سهام در نتیجه انتشار اخبار بد، ان
  1تئوري مشروعیت2-3- 1

با . بین شرکت و جامعه وجود دارد 2تئوري مشروعیت بیانگر این تفکر است که یک قرارداد اجتماعی
شود که شرکت اطالعات تامین این قراردادها، شرکت مشروعیت خواهد یافت و قرارداد زمانی تامین می

کاهش ارزش در بردارنده یکی از اطالعات مهمی است  .[13]را به روشی معین افشا کندحسابداري خود
ها در صورت هاي به عبارتی وجود زیان کاهش ارزش دارایی.که باید از طریق صورتهاي مالی افشا شود

تواند چنین تفسیر شود که شرکت مشروعیت خود را بوسیله افشاي اطالعات، عالمت دهی مالی می
بنابراین اجراي . گیرنداي را بکارمیهاي پذیرفته شدهت، رویهها براي کسب مشروعیشرکت. [22]کند می

و هاي باقیمانده شرکت را افزایشها، ظرفیت و تواناییروشهاي پذیرفته شده مانند کاهش ارزش دارایی

                                                           
1 legitimacy theory 
2 social contract 
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افشاي کاهش ارزش موجب تقویت روابط بین مدیران و . دهدریسک ورشکستگی را کاهش می
ها براساس رشد فزاینده در آگاهی و نگرانی جوامع، شرکت. ودشسهامداران و همچنین محیط می

بایست معیارهایی را براي تضمین اینکه عملکرد و فعالیت آنها براي جامعه، قابل قبول است،  می
بنابراین یکی از رویه هاي استفاده شده، افشاي زیان کاهش . بکارگیرند و نیازهاي آنها را برآورده نمایند

شود زیرا چنین اقدامی سبب افزایش مشروعیت شرکت می. روابط با جامعه می باشد ارزش براي بهبود
نشانگر تمایالت شرکت ها براي توسعه عملیات و بهبود محصوالت و خدمات و اجراي آنها با قابلیت 

  .[13]پذیرش بیشتر در جامعه است
  هاکاهش ارزش داراییپیامدهاي گزارشگري

ام بکارگیري آزمون کاهش ارزش داراییهاي نامشهود  وسرقفلی با عمر به لحاظ الز:1ارتباط ارزشی- 1
هاي دفتري و بازار در اند، باید ارتباط بین ارزشنامشخص و داراییهایی که هنوز آماده بهره برداري نشده

دهند براي مثال هرچند برخی تحقیقات اخیر خالف این را نشان می. راستاي ارتباط ارزشی، افزایش یابد
ش ارزش سرقفلی داراي ارتباط ارزشی کمتري نسبت به فرایند استهالك سیستماتیک و هزینه کاه

باشد که بیانگر این است که هنوز سرمایه گذاران و استفاده کنندگان،  این کاهش ارزش را استهالك می
 [4],[16].کنندبه عنوان اطالعات موثر بر تصمیم گیري قلمداد می

ها ارائه کننده اطالعات به موقع تري هش ارزش سرقفلی و دیگر داراییکا: 2گزارشگري به موقع- 2
باشد که اشاره به کاهش فاصله بین کاهش واقعی در ارزش نسبت به استهالك سیستماتیک می

دهد که رابطه بین براي مثال تحقیقات نشان می. اقتصادي دارایی و شناخت آن در صورتهاي مالی است
- سهام، منفی و رابطه بین ارزش باقیمانده سرقفلی با قیمت سهام، مثبت میزیان کاهش ارزش و قیمت 

 .[16]باشد که بیانگر ارائه صادقانه و به موقع اطالعات می باشد
حسابرسی شرکتهایی که داراي دارایی نامشهود هستند، به دلیل :3حق الزحمه حسابرسی- 3 

و بکارگیري حسابرسان متخصص براي پیچیدگی حسابداري بیشتر نیازمند تالش بیشتر حسابرسان 
از طرفی هرچه . شوندها هستند، که سبب افزایش حق الزحمه حسابرسی میبررسی کاهش ارزش دارایی

قدر اقالم تعهدي اختیاري شرکت ها بیشتر باشد، ریسک ذاتی شرکتها افزایش یافته که خود باعث 
 .[15]شودافزایش حق الزحمه حسابرسی می

با توجه به تعیین مبلغ قابل بازیافت براي محاسبه زیان کاهش ارزش، مدیران براي  :4مدیریت سود-4
) از طریق هزینه هاي فروش(دستیابی به اهداف خود، توانایی دستکاري اقالمی مانند ارزش خالص فروش

لی تواند عامبنابراین عامل ذهنی و قضاوت مدیران  می. را دارند) از طریق نرخ تنزیل(و ارزش اقتصادي
نتایج تحقیقات نشان می دهد که اقالم تعهدي اختیاري به عنوان . ها باشدبراي مدیریت سود شرکت

                                                           
1 Value relevance 
2 Timely reporting 
3 audit fees 
4 earning management  
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، نسبت به قبل از )در زمینه کاهش ارزش(شاخص مدیریت سود، بعد از پذیرش استانداردها بین المللی
 .[14]پذیرش آن افزایش یافته است

رود که بازار نسبت به محتواي اطالعاتی انتظار می براساس بازار کاراي سرمایه،: 1بازده آتی سهام-5
ها، جریان هاي نقد آتی را فی نفسه زیرا کاهش ارزش دارایی. ها، واکنش نشان دهدکاهش ارزش دارایی
- هاي نقدکنندگان در بازار نسبت به جریانولی ممکن است ارزیابی مشارکت. دهندتحت تاثیر قرار نمی

کمتر، اقالم خاص –تعهديهاي با  اقالم شرکت. [15]تحت تاثیر قرار دهندرا آتی مورد انتظار شرکت
بنابراین در . [7]هاي دیگر با اقالم تعهدي کمتر، دارندبازده سهام آتی بیشتري نسبت به شرکت

تواند سبب ایجاد بازده ها  میگذاران متمرکز بر سود باشند، کاهش ارزش داراییصورتیکه سرمایه
 .شود غیرعادي مثبت

مدیریت شرکت ها داراي انگیزه کافی براي برجسته نشان دادن ماهیت : 2پیش بینی تحلیلگران- 6
اگر . [7]شوند که این اقالم، غیرتکراري هستندموقت کاهش ارزش ها دارند و معموال آنها مدعی می

سودآوري  هاي با عملکردهاي کاهش ارزش توسط شرکتتحلیلگران بر این باور باشند که ثبت زیان
کننده هاي گزارشضعیف، ادامه خواهد داشت پیش بینی هاي آتی سود، به احتمال زیاد براي شرکت

از طرفی این احتمال وجود دارد که مدیران . [15].ها، بسیار بدبینانه خواهد بودکاهش ارزش دارایی
کرد آتی را عالمت ماهیت موقت کاهش ارزش را برجسته نشان دهند و بهبودهاي مورد انتظار در عمل

بنابراین اگر کاهش ارزش . دهی کنند و سبب انتظارات بیش از حد خوش بینانه تحلیلگران شوند
ها دخالت ها، آگاهی بخش باشند و تحلیلگران این اطالعات را بدون جانبداري در پیش بینیدارایی

با کاهش ارزش  هايدهند، این امکان وجود دارد که صحت پیش بینی سودهاي آتی براي شرکت
  .[17]ها، بیشتر باشددارایی
  هاهاي گزارشگري کاهش ارزش داراییچالش

ها، تعیین ارزش فعلی جریانهاي نقدآتی و خالص براساس استاندارد حسابداري کاهش ارزش دارایی
موضوعاتی که . ارزش فروش براي آزمون کاهش ارزش، نیازمند استفاده از مفروضات و برآوردهایی است

استفاده از روش جریان نقدي : شوند، عبارتند ازاین استاندارد به عنوان موارد مشکل آفرین قلمداد می در
گیري ارزش تنزیل شده براي برآورد خالص ارزش فروش، تعیین انواع جریانهاي نقدآتی که باید در اندازه

ستفاده قرارگیرد، تعیین نرخ آتی بویژه در مورد برنامه هاي تجدید ساختار، مورد افعلی جریانهاي نقد
چراکه در استاندارد مزبور تاکید بر بکارگیري جریانهاي (تنزیل مناسب، اثر مالیات بر آزمون کاهش ارزش
، تضمین اینکه ارزش دفتري و ارزش خالص بازیافتنی که )نقد آتی و نرخ تنزیل قبل از مالیات شده است

هاي دارایی(هاي شرکتیاند و اعمال داراییاسبه شدهشوند، بطور یکنواختی محبا همدیگر مقایسه می
اگرچه به لحاظ تئوریکی، آزمون کاهش ارزش مبتنی بر . [8]هادر آزمون کاهش ارزش دارایی) 3مشترك

                                                           
1 future returns 
2 Analyst forecast accuracy 
3 Corporate assets 
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ممکن است برآوردهاي قابل . باشد، احتماال این رویه اتفاق نادر و مشکلی باشدداراییهاي فردي می
برخی ازداراییها امکان پذیرنباشد مانند سرقفلی  و یا داراییهاي  اتکایی ازارزش خالص فروش براي

حتی اگرارزش خالص فروش رابتوان براي . نیستندنامشهود خاص که داراي ارزش خالص فروش جداگانه،
اموال، ماشین آالت وتجهیزات بصورت جداگانه محاسبه کرد، برآوردهاي ارزش فعلی جریانهاي نقدي 

زیراجریانهاي نقدي ضروري براي محاسبه ارزش فعلی . راحتی امکانپذیرنیستآتی آنها معموال به 
هایی که شود، بلکه بوسیله گروهی ازداراییجریانهاي نقدي، معموال بوسیله یک دارایی ایجاد نمی

تواند درسطح یک بنابراین آزمون کاهش ارزش نمی. شودشوند،ایجادمیبکارگرفته میدرکنارهمدیگر
 1نقد وجه  واحد مولد. بایست درسطح اصطالحاٌ واحد مولد وجه نقد صورت گیردشود و می دارایی انجام

و   مورد نظر است  دربرگیرنده دارایی  باشد که داراییهایی می  مجموعه  ، کوچکترین دارایی  دربرگیرنده یک
 سایر از  ناشی  وديور  نقدي  جریانهاي از  مستقل  زیادي  حد حاصل از آن تا  ورودي  نقدي  هايجریان
 نقد دربرگیرنده یک دارایی، مستلزم وجه  مولد واحد تشخیص.  هاستدارایی از  اي مجموعه یا هادارایی

تحت استاندارد مزبور، سرقفلی شناسایی شده در فرایند تحصیل باید بر مبناي . [9] است  قضاوت  اعمال 
چنین تخصیصی، اختیاري و . تخصیص یابد چگونگی تحقق سرقفلی در بین واحد هاي مولد وجه نقد،

بنابراین در صورتی که شرکت تحصیل کننده، واحدهاي مولد وجه نقد بیشتري داشته . تایید ناپذیر است
- باشد، انعطاف پذیري آن در تخصیص سرقفلی و قدرت اعمال نظر مدیریت، در شناسایی کاهش ارزش

به صورت مستقیم در دسترس نیست، صفانه سرقفلیاز آنجا که ارزش من .هاي آینده بیشتر خواهد بود
مانند (که واجد سهم باالتري از خالص داراییهایی هستند که ارزشهاي تایید ناپذیر دارند شرکتهایی

پذیري بیشتري در تخمین ارزش منصفانه خالص داراییها و انعطاف) ماشین آالت و تجهیزات تخصصی
  [2].بیشتري در تعیین کاهش ارزشها خواهند داشت بالتبع سرقفلی داشته و قدرت اعمال نظر

  نتیجه گیري
تئوریهاي متداولی در توجیه و تفسیر کاهش ارزش در ادبیات حسابداري بکارگرفته شده است که 

از پیامدهاي  .تئوري نمایندگی، تئوري عالمت دهی و تئوري مشروعیت: مهمترین آنها عبارتند از
توان به بهتر شدن ارتباط ارزشی، به موقع تر شدن گزارشگري، یها مگزارشگري کاهش ارزش دارایی

افزایش حق الزحمه حسابرسی، افزایش بازده غیر عادي سهام، افزایش مدیریت سود و بهبود پیش بینی 
نتایج تحقیقات مختلف، برخی عوامل بالقوه فرصت طلبی تحت قوانین استاندارد .تحلیلگران  اشاره کرد
کرده است، این امر حاکی از آن است که همچنان راه براي سوء استفاده مدیریت  کاهش ارزش را آشکار

مدیران براي دستیابی به اهداف خود، توانایی . باز بوده و استانداردها از کیفیت الزم برخوردار نیستند
از طریق نرخ (و ارزش اقتصادي) از طریق هزینه هاي فروش(دستکاري اقالمی مانند ارزش خالص فروش

تواند عاملی براي مدیریت سود شرکت ها بنابراین عامل ذهنی و قضاوت مدیران  می. را دارند) نزیلت
ولی با این حال وقتی پیامدهاي انگیزشی استانداردهاي حسابداري در قالب مشکل نمایندگی . باشد

                                                           
1 cash-generating unit 
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سبت به تواند نپذیري میموجود بین سهامداران و مدیریت، مدنظر باشد، وجود اختیار و انعطاف
و هاي کافیگیرانه، انگیزهزیرا استانداردهاي یکنواخت و سخت. یکنواختی استانداردها ارجح باشد

کنند و مشکالتی را در زمینه استفاده از استانداردهاي یکنواخت در شرایط قدرتمندي را فراهم نمی
) داردم هاي حسابداريیعنی شرایطی که تفاوت هاي زیادي با رویدادهاي مالی معمول در سیست(پیچیده

ها نیز جزو استانداردهایی است که داراي انعطاف الزم استاندارد کاهش ارزش دارایی. آورندبه بار می
  .باشدبراي اثرات انگیزشی مدیریت می
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In order to move to the fair value based financial reporting from historical cost 
based, impairment testing, is a new cautious approach. Information reported in the 
financial statements if the Impairment of assets not reported, will not be useful for 
decision making by users. The present study aims to provide a theoretical survey of 
the reasons and importance of reporting the Asset Impairment in terms of agency 
theory, signaling theory andlegitimacy theory. Also the market evidences of the 
consequences of reporting the Assets Impairment from view of the Value relevance, 
Timely reporting, audit fees, earning management, future returns and Analyst 
forecast accuracy is examined. What is inferred from the results, reporting a 
decrease in the value of assets would be admitted to the exercise of management's 
judgment in manipulation of activities and real events, as well as from view the 
motivational impact of accounting standards and agency problems, due to the 
flexibility that exists in this standard, Can be cause sufficient incentives for 
management to deal with complex and unexpected situations.  
 
Keywords: Assets Impairment, Agency Theory, Signaling Theory, Legitimacy 
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