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 چکیده
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 مقدمه

 و رفتـه  شـمار  اجتماعی بـه  تامین حوزه بازیگران ترین اصلی از بازنشستگی هاي صندوق
 دلیـل عمـده   دو بـه  ایـن نهادهـا   باشـند؛  مـی  اجتمـاعی  و اقتصادي اهمیت حائز آثار داراي

 ویـژه  مـالی، بـه   بازارهـاي  در هـا  آن کننـده  تعیـین  نقـش  باشند: اول به توجه زیاد می درخور

 و مالی گردش ها، دارایی منابع و مانند حجم مواردي که شود می مربوط سرمایه، بازارهاي
 در را ریسک مدیریت گذاري و سرمایه هاي استراتژي و ها گذاري، سیاست سرمایه عملیات

 کشـور  هـر  جمعیـت  از اي عمـده  بخـش  آتیـه  تـأمین  بـراي  ابـزاري  دوم آنکـه  .گیرد می بر

 هـا  دولـت  قـوي  هـاي  اهرم از بازنشستگی یکی هاي صندوق شوند. از این رو، محسوب می

 اهتمـام  و توجـه  دلیـل،  همـین  بـه  هستند. پویایی و بالندگی يسو به جامعه هدایت منظور به

 حسن مؤثر بر نظارت مناسب، مقررات و قوانین مانند تدوین هاییبه مقوله امر متولیان کافی

 در انصـاف  و عـدالت  رعایـت  ،مدعملیاتی کارآ و سازمانی ساختار تعریف قوانین، اجراي

و  مشـترکان  صـالح  و صـرفه  منظـورکردن  هـا،  و دسـتورالعمل  مقـررات  اجـراي  و تـدوین 
طلبـد (سـازمان    مـی  را مهـم دیگـر   موارد و ها انتصاب و ها گیري تصمیم در بگیران مستمري
 ). 1390بورس، 

هاي بازنشستگی و تأمین اجتماعی در کشور با مشکالت بسیاري روبـرو   امروزه صندوق
هـاي خــود توانــایی پاسـخگویی بخــش انــدکی از    از محــل دارایــی هـا   هسـتند. برخــی از آن 

 هـا بیشـتر شـده و    جاري آن از منابع ها جاري صندوق مصارفزیرا  ،تعهدات خود را دارند
ها  نرسیده است؛ به بیانی دیگر، صندوق ها به تعادل هاي نقدي ورودي و خروجی آن جریان

کـه دولـت مجبـور شـده      طـوري  به .ها روبرو هستند با کسري زیادي براي پرداخت مستمري
ها نماید؛ اهمیت این موضوع به حدي است بخشی از درآمد عمومی را صرف تأمین کسري

است. در ایـن  مشاهده  قابل نیز کشور 1396سال  بودجه الیحه در کسري این است که روند
 بازنشسـتگی  هـاي  صندوق عملیات با مرتبط هاي سرفصل مجموع درصدي 19 رشد الیحه

اهمیـت   حـائز  نکـات  از شـود.  حمایتی) مشاهد مـی  فصل و هاي اجتماعی بیمه (فصل کشور
 بازنشسـتگان و  مزایـاي  و پرداخـت حقـوق   بـه  کمـک  برنامـه  درصـدي  13دیگر افـزایش  

 باشد. می 1395سال  به نسبت 1396سال  در کشوري بگیران مستمري
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ــاظر 27هــاي مزایــاي بازنشســتگی (اســتاندارد  در ایــران اســتاندارد حســابداري طــرح ) ن
باشـد. ایـن اسـتاندارد کـه مبتنـی بـر اسـتاندارد         هـاي بازنشسـتگی مـی     حسابداري صـندوق  بر

هـاي مزایـاي    حسـابداري و گزارشـگري طـرح   "بـا عنـوان    26المللی حسابداري شـماره   بین
هاي بازنشستگی و  باشد، باهدف یکپارچه نمودن گزارشگري مالی صندوق می "بازنشستگی

کنندگان از طریق افشاي اطالعات کافی در خصوص منـابع و   رفع نیازهاي اطالعاتی استفاده
) بـا  27الزامـی شـده اسـت (اسـتاندارد حسـابداري       1384ماه سـال   تعهدات، از اول فروردین

هاي بازنشستگی و استاندارد حسابداري این نهادها،  لی صندوقوجود اهمیت گزارشگري ما
، تـاکنون مسـائل   27سال از اجرایی شدن استاندارد حسـابداري   13با وجود گذشت بیش از 

 ها، مزایا و پیامدهاي آن مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. مربوط به اهداف، دامنه، هزینه
همواره باید طی چرخـه عمـر پـروژه معرفـی      یرات و پیامدهاي یک استانداردثاتبررسی 

یک استاندارد جدیـد یـا تعـدیالت اساسـی یـک اسـتاندارد در نظـر گرفتـه شـود؛ یکـی از           
باشـد؛ بررسـی پـس از    مـی  1 هاي ارزیابی تأثیر استانداردها، روش ارزیابی پس از اجرا روش

 2حسـابداري مـالی  اجرا روشی براي ارزیابی استانداردهاي حسابداري است که توسط بنیـاد  
ت اهیــآمریکــا و  4 و دولتــی 3 بــراي اســتانداردهاي هیــات اســتانداردهاي حســابداري مــالی

المللــی حســابداري انجــام  بــراي اســتانداردهاي بــین5 المللــی حســابداري اســتانداردهاي بــین
ــا  پــذیرد. بــا وجــود اهمیــت ایــن موضــوع، تــاکنون گــزارش  مــی هــاي انــدکی در ارتبــاط ب

شده در ایران منتشر شده اسـت.   ز اجراي استانداردهاي حسابداري تدوین هاي پس ا ارزیابی
هاي پس از اجراي استانداردهاي حسـابداري جایگـاهی در فرآینـد تـدوین      همچنین بررسی

استانداردهاي حسابداري ایران ندارد؛ از این رو، هدف این پژوهش انجـام ارزیـابی پـس از    
و ارزیابی کلی آن با توجه بـه اهمیـت و نقـش     27استاندارد منظور بررسی اثربخشی  اجرا به 
باشد. بدین منظور میزان دستیابی استاندارد به اهـداف   هاي بازنشستگی در کشور می صندوق

و درنهایـت نیـز لـزوم همگرایـی      27ها، مزایا و پیامدهاي اجراي استاندارد  تدوین آن، هزینه
هاي مزایاي بازنشستگی)  د مربوط به کارفرمایان طرح(استاندار 33این استاندارد با استاندارد 

مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه ضـمن تشـریح مبـانی نظـري و پیشـینه پـژوهش، بـه        
شـود. درنهایـت نیـز     هـا پرداختـه مـی    شناسی پژوهش و تجزیـه و تحلیـل داده   توصیف روش

 گردد. هاي پژوهش و پیشنهادات مبتنی بر آن ارائه می یافته
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 نی نظري مبا
ــاثیر ــارات ت ــرات ،6عب ــدها 7اث ــدوین    8 و پیام ــراي اهــداف ت ــد؛ ب تعــاریف مشــابهی دارن

افتـد یـا    پیامدهاي یک استاندارد کـه اتفـاق مـی   "استانداردهاي حسابداري تاثیرات به عنوان 
فرآینـد سیسـتماتیک در نظـر گـرفتن     "نیـز   9 تحلیـل تـاثیر  و "احتمال وقـوع آن وجـود دارد  

 "انـد  استانداردهاي حسابداري بـراي اسـتانداردهایی کـه توسـعه یافتـه و اجـرا شـده       تاثیرات 
ــاثیر گزارشــات   )،1978(مطــابق زف  شــود. تعریــف مــی ــاي ت ــه معن پیامــدهاي اقتصــادي ب

گـذاران و   هـا، سـرمایه   هـا، اتحادیـه   گیـري واحـدهاي تجـاري، دولـت     حسابداري بر تصمیم
هـاي تحـت   ها به منافع سایر طرفافراد و گروه اعتباردهندگان تعریف شده است؛ رفتار این

کنندگان استانداردهاي حسابداري بایـد ایـن پیامـدها    رساند؛ از این رو، تدوینتاثیر زیان می
تـدوین مقـررات    نیـز در زمینـه   10 ارزیـابی اثـرات   گیري مدنظر  قرار دهند.را هنگام تصمیم

و تاثیرات جـامع مقـررات    گیردفراي تدوین استانداردهاي حسابداري مورد استفاده قرار می
رویـدادي کـه   تحلیل تاثیر یک فرآیند است نـه  نکته مهم این است که  نماید.را ارزیابی می

 "هـا و مزایـا  هزینـه "عبـارت   رسـد به نظر مـی از سوي دیگر . در یک نقطه زمانی انجام شود
اي از زیرمجموعـه  ها و مزایا؛ هزینهاینگونه نیست اما عنی یکسان یا مشابهی با تاثیرات داردم

ــتند.  ــاثیرات هس ــام ت ــومی   تم ــارچوب مفه ــله در چ ــالحات حاص ــاص ــتانداردهاي اهی ت اس
از این دیدگاه نشات گرفته است؛ در این چارچوب از عبارت تاثیرات  المللی حسابداري بین

براي درنظرگرفتن پیامدهاي اسـتانداردهاي حسـابداري اسـتفاده     مزایا-هزینهبه جاي عبارت 
 ).2011 ،11 (گروه مشاوره گزارشگري مالی اروپا شده است

چرا باید استانداردهاي حسابداري وجود داشته باشد؟ پاسخ ساده آن کارکرد کاراتر 
لیل گزارشگري مالی ها و راهبري شرکتی به د نامه بازارهاي سرمایه و موثرتر بودن آیین

شامل مزایایی است که یک واحد تجاري از ارتقاي گزارشگري مالی مزایا ؛ این معتبر است
کمیسیون بورس و اوراق  ).2011 ،(گروه مشاوره گزارشگري مالی اروپا کند کسب می

گیري بیان  مزیت گزارشگري مالی را فراهم نمودن اطالعات مفید براي تصمیم 12 بهادار
گیري و تخصیص  است؛ به عبارتی مزیت گزارشگري مالی تاثیر مثبت در تصمیمکرده 
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شده در  کنندگان از کیفیت اطالعات گزارشکاراتر منابع است. قضاوت استفاده
هاي مالی مبتنی بر معتبر بودن و مفید بون آن اطالعات است. عالوه بر کیفیت  صورت

ل بودن آن اطالعات نیز مورد ارزیابی شده، شیوه ارائه اطالعات و کام اطالعات گزارش
 ).1991، هیات استانداردهاي حسابداري مالیگیرد (قرار می

هـایی هسـتند؟ در    هـا مزایـا متـوازن شـوند چـه هزینـه       هایی کـه بایـد در مقابـل آن    هزینه
هـاي   در قسـمت عناصـر صـورت    هیات اسـتانداردهاي حسـابداري مـالی   چارچوب مفهومی 

هزینـه یـک   انـد.   هـاي اقتصـادي تعریـف شـده     صـرف شـده در فعالیـت   ها مبالغ  مالی، هزینه
هـاي   مبالغ صرف شده براي درك الزامات استاندارد، توسعه سیستم نیز استاندارد حسابداري

جدید، به دست آوردن اطالعات جدیـد و حفـظ مطابقـت بـا اسـتاندارد جدیـد حسـابداري        
باشد. بار اضـافی   هزینه فرصت نیز می هاي یک استاندارد شامل باشد؛ عالوه بر آن، هزینه می

توانـد جـذب    کننـده مـی   اطالعات (ارائه اطالعاتی بیشتر از آن مقدار که توسط یک استفاده
هـا   توان آن ها ذهنی هستند و نمی . متاسفانه این هزینهشود یک هزینه پنهان تلقی می نیزشود) 

 ).1991، ري مالیهیات استانداردهاي حسابدارا به شکل معناداري کمی نمود (
هـا و پیامـدها تمـایز     در تحلیل تاثیرات استانداردهاي گزارشگري مالی بایـد میـان هزینـه   

قائل شد. برخی معتقدند که یـک اسـتاندارد گزارشـگري مـالی پیامـدهایی دارد کـه فـراي        
این اسـت کـه تغییـر در اسـتانداردهاي گزارشـگري       هاي مطابقت با آن است. انتظار برهزینه

ــالی  ــمیم  م ــراي تصــمیمات اقتصــادي تص ــدهایی ب ــد؛   پیام ــال داشــته باش ــه دنب ــدگان ب گیرن
گذاران و اعتباردهندگان در پرتوي اطالعات جدید در برآوردهـاي خـود نسـبت بـه      سرمایه

هـاي گزارشـگري منجـر بـه تغییـر تصـمیمات       کنند. بنابراین تغییر روش بازده تجدیدنظر می
دسترسی به سرمایه تـاثیر خواهـد گذاشـت. از ایـن رو      شود که درنهایت بر هزینه و ها می آن

هـاي ثبـت شـده     هـا و بـدهی   هنگام پیشنهاد یک استاندارد جدید که منجر به افـزایش هزینـه  
هـاي شـدیدي علیـه آن     دهـد مخالفـت   شـده را افـزایش مـی    شود یا نوسان سود گـزارش  می

ن منجـر بـه تخصـیص    گیرد این پیامد تغییر یک استاندارد تا حـدي کـه نتیجـه آ    صورت می
). 2010، 13شـود (اسـچیپر   کاراتر سرمایه در اقتصاد گردد به عنوان یک مزیت کلی تلقی می
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) تشـریح  1978سـال پـیش توسـط زف (    40ها حـدود   تاکید بر پیامدها و ارتباط آن با هزینه
گیـري   هـاي حسـابداري بـر رفتـار تصـمیم     گردید؛ وي پیامدهاي اقتصادي را تـاثیر گـزارش  

یکی از گذاران و اعتباردهندگان تعریف نمود. ها، سرمایهتجاري، دولت، اتحادیه واحدهاي
پیامدهاي استانداردهاي حسابداري، اخذ تصمیمات غیراقتصادي توسط مدیران اسـت تـا بـه    

هـاي   هاي مـالی توسـط بدنـه    همچنین اطالعات صورت یابند. نتایج مطلوب حسابداري دست
گیرد؛ بنابراین تغییر این اسـتانداردهاي حسـابداري    قرار می تدوین مقررات نیز مورد استفاده

هیــات (دهــد  پیامــدهاي اقتصــادي بــه دنبــال خواهــد داشــت زیــرا ایــن روابــط را تغییــر مــی 
 ).1991، استانداردهاي حسابداري مالی

یـا   تـاثیرات  ،کننـدگان اسـتانداردهاي حسـابداري    تـدوین الزم اسـت  کـه آیـا    مسالهاین 
هـاي بسـیاري بـراي    رنـد موضـوع بحـث   نداردهاي تدوین شده را در نظـر بگی پیامدهاي استا

مربـوط بـه   الزامات  2008در اکتبر سال با فشارهاي وارد شده، ؛ هاي متمادي بوده است سال
یک استاندارد جدیـد یـا اصـالح اساسـی یـک اسـتاندارد در        گنجاندن الزامات تحلیل تاثیر

در فرآیند اساس، الزم است  این بر رسید.تصویب به ، المللی فرآیند تدوین استانداردهاي بین
یک فرآینـد سیسـتماتیک بـراي درنظـر گـرفتن تـاثیرات اسـتانداردهاي         استانداردهاتدوین 

در بیانیـه هـدف    ).2011 ،(گـروه مشـاوره گزارشـگري مـالی اروپـا     لحاظ گردد حسابداري 
نیــز ایــن الــزام وجــود دارد کــه هیــات تعیــین کنــد  ت اســتانداردهاي حســابداري مــالیأیــه

پـذیر اسـت. از سـوي    هاي یک استاندارد پیشنهادي نسـبت بـه کـل مزایـاي آن توجیـه      هزینه
یـات اسـتانداردهاي   مزایـا در بیانیـه هـدف و چـارچوب مفهـومی ه     -دیگر، مالحظات هزینه

بـه عنـوان    داريالمللـی حسـاب   ت استانداردهاي بیناهیو چارچوب مفهومی  حسابداري مالی
هـاي ارزیـابی    کنندگان استانداردها بیان شده است. یکـی از روش  بخشی از مسئولیت تدوین

روشـی بـراي ارزیـابی     ارزیـابی پـس از اجـرا    باشـد؛  مـی  ارزیـابی پـس از اجـرا   استانداردها، 
بنیـاد  و  المللی حسـابداري  ت استانداردهاي بیناهیاستانداردهاي حسابداري است که توسط 

 2012ارائه و براي اولـین بـار در سـال     2009و  2007هاي  به ترتیب در سال اري مالیحسابد
 نمایـد  مییک استاندارد حسابداري را پس از اجرا تحلیل  این روش تأثیراتانجام پذیرفت. 
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 هـا  بینـی  پـیش به اهداف خود رسیده است؟ آیا مطابق انتظـارات و   موردنظرکه آیا استاندارد 
هـاي اجـرا و   آیـا هزینـه  ؟ آیـا مشـکالتی در اجـراي اسـتاندارد وجـود دارد؟      کنـد  مـی عمل 

مـورد انتظـار    ها و مزایايمطابق با هزینهو مزایاي بکارگیري آن مستمر استاندارد  بکارگیري
راهـی اسـت بـراي     ارزیابی پس از اجراهمچنین  اصالح شود؟ بایدآیا استاندارد ؟ است بوده

کـه اسـتانداردهاي حسـابداري عمـل      اي شـیوه براي تحلیـل   اهیدانشگمداخله فعاالنه جامعه 
  ).2012، 14کنند (اورت و واگنهوفر می

و  هیـات اسـتانداردهاي حسـابداري مـالی    خصوص استانداردهاي تدوین شده توسـط   در
پـذیرد؛   انجـام مـی   بنیـاد حسـابداري مـالی   دولتی آمریکا فرآیند ارزیابی پس از اجرا توسط 

هـا   نظر از استانداردهاي مورد بررسی مشخص اسـت کـه بایـد بـه آن    اهداف ارزیابی صرف 
ارزیـابی پـس از   اصلی  اهداف بنیاد حسابداري مالیمطابق دستورالعمل منتشره دست یافت. 

 ):2014، بنیاد حسابداري مالی(باشد  به شرح زیر می اجرا
  استاندارد به اهداف بیان شده خود رسیده است ارزیابی اینکه هدف اول:
و  ي مستمر بکـارگیري اسـتاندارد  هاارزیابی اجراي استاندارد و مقایسه هزینه هدف دوم:

 با آن مرتبط زایايم
، با مـدنظر قـرار دادن اهـداف مطـرح     27با توجه به هدف ارزیابی استاندارد حسابداري  

هـاي ایـن پـژوهش بـه شـرح زیـر        شده در دستورالعمل منتشره بنیاد حسابداري مالی، پرسش
 شد:با می

نیاز به استاندارد هسـتند را حـل نمـوده     کننده مشخصمسائلی را که  27آیا استاندارد - 1
 است؟

ــا تمــام صــندوق- 2 را  27تواننــد الزامــات اســتاندارد  هــاي بازنشســتگی کشــور مــی  آی
 بکارگیرند؟

 27هاي قانونی و حقـوقی بـراي اجـراي اسـتاندارد      آیا در کشور بسترها و زیرساخت- 3
 وجود دارد؟

یجـه  درنتآیا تغییرات بااهمیت و غیرمنتظره گزارشـگري مـالی یـا اقـدامات عملیـاتی      - 4
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 ایجاد شده است؟ 27کاربرد استاندارد 

 یرمنتظره درنتیجه به کار بردن استاندارد رخ داده است؟غآیا پیامدهاي بااهمیت و - 5

هـاي  ق بـا هزینـه  هاي مربوط به اجرا و به کار بـردن مسـتمر اسـتاندارد مطـاب     آیا هزینه- 6
 هاي مورد انتظار است؟یات تدوین استانداردها و هزینههشده توسط  بینی یشپ

یات تدوین هتوسط  شده گرفتهآیا منافع به کار بردن استاندارد مطابق با منافع در نظر - 7
 استانداردها و منافع مورد انتظار است؟

نشسـتگی و کارفرمایــان  هـاي باز آیـا الزم اسـت اسـتانداردهاي حسـابداري صـندوق     - 8
 ) همگرا شوند؟33(استاندارد 

 
 پیشینه  

هـایی   بایـد تعیـین نمـود چـه هزینـه      هاي یک استاندارد حسابداري ابتـدا  در تحلیل هزینه
ــه  مربــوط هســتند؛ مــی ــراي اســتخراج ایــن هزین ــوان ب کننــدگان،  هــا از برآوردهــاي تهیــه ت

ــتفاده  ــایر اس ــران و س ــان، تحلیلگ ــدگان  حسابرس ــاي   کنن ــوص مزای ــود. در خص ــتفاده نم اس
شود و پیشـنهاد بـر ایـن     ها تاکید می استانداردهاي حسابداري، بر مشکالت کمی نمودن آن

کنندگان اسـتانداردها،   است که ارزیابی مزایا باید لزوما کیفی باشد؛ به منظور هدایت تدوین
ــومی   ــارچوب مفه ــدر چ ــالی أهی ــابداري م ــتانداردهاي حس ــتاند و  ت اس ــات اس اردهاي هی

مزایاي استانداردهاي حسـابداري در قالـب مربـوط بـودن، قابـل اتکـا        المللی حسابداري بین
هـاي کیفـی بـه     بودن و قابل مقایسه بودن توصیف شده است. بـا ایـن وجـود، ایـن ویژگـی     

شـوند   راحتی به معیارهاي تجربـی مـورد اسـتفاده توسـط محققـان حسـابداري مـرتبط نمـی        
 ).2010(اسچیپر، 

هـاي مبتنـی بـر حسـابداري و      هاي مبتنی بر بازار، مشخصه مشخصهاز حسابداري محققان 
 اي ازمجموعـه تـاثیرات یـک اسـتاندارد یـا     بـراي بررسـی   هاي مبتنی بر تحلیلگـران   مشخصه

در ایـن خصـوص تحقیقـات کیفـی نیـز وجـود دارنـد کـه بـه           اند. استانداردها استفاده نموده
بیانگر پیامدهاي رخ داده پـس از   تحقیقات که بیشترنتایج برخی از صورت پیمایشی هستند. 
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 ارائه شده است. 1بکارگیري استاندارد مورد بررسی است، در جدول 
 

 هاي حاصل ازبررسی تاثیرات یک استاندارد: یافته1جدول 
مورد استاندارد 

 ها یافته محقق بررسی شده

استانداردحسابداري 
هاي مزایاي طرح

بازنشستگی توسط 
 کارفرمایان

هومز و بویالن 
)، فریدا و 2009(

)، 2013دیویس (
بیودوین و همکاران 

)، بیودوین و 2011(
)، 2010همکاران (

)، میترا و 2012فرید (
)، ناولز 2009حسین (
)2011( 

 هاي تنزیل باالتر توسط مدیران براي کاهش تعهدات بازنشستگی برآوردياستفاده از نرخ -
هـاي  بر سودآوري و ارزش شرکت و تصمیم بـه مسـدود نمـودن طـرح     تاثیر این استاندارد -

 بازنشستگی به منظور کاهش تاثیرات منفی آن بر ارزش شرکت
هـاي نقـدي و روابـط قـراردادي و افـزایش انگیـزه       تاثیر اطالعات شناسایی شده بر جریـان  -

 هاي بازنشستگیمسدود نمودن طرح
با این استاندارد توسط شـرکت هـاي بـا کسـري     در مقابله  FASBافزایش احتمال البی با  -

 هاي بازنشستگی بودجه در طرح
 هاي بازنشستگیگرفته درخصوص طرح رابطه منفی میان قیمت سهام و تعدیالت صورت -
 تاثیر منفی/مثبت این استاندارد بر ارزشگذاري در بازار سرمایه -

استاندارد حسابداري 
مزایاي بازنشستگی 
 توسط کارفرمایان

)، چویی 1991بارث (
 )1997و همکاران (

 

 هاي بازنشستگی نسبت به ارزش دفتري قابل اتکاتر بودن ارزش منصفانه دارایی -
هـاي بازنشسـتگی نسـبت بـه ارزش     قابل اتکاتر بودن تعهدات انباشته و بـرآوردي و بـدهی   -

 ها دفتري بدهی

 بازنشستگی  مربوط بودن ارزش تعهدات انباشته مربوط به مزایاي پس از -

حسابداري سایر مزایاي 
 پس از بازنشستگی

میتلستید و همکاران 
 و )، دیویس1995(

)، 1999( همکاران
) و  1993امیر (

)، بارث و 1996(
 )1992همکاران (

هـاي بهداشـتی نبـوده اسـت زیـرا هنگـام       هاي مراقبتاین استاندارد تنها دلیل کاهش هزینه -
هـاي بهداشـتی   هـاي مراقبـت  تر بوده و هزینهلحاظ مالی ضعیفها به کاهش این مزایا شرکت

 اند باالیی داشته
 ایـن  هنگام شناسایی سهام قیمت و بازنشستگی از مزایاي پس اقالم بین همبستگی بیشتر -

 .ها نسبت به افشاي آن  اقالم
-1984هاي ارزشگذاري کمتر از واقع تعهدات مربوط به سایر مزایاي بازنشستگی طی سال -

 1990-1987هاي اما ارزشگذاري بیشتر آن طی سال 1986
 تاثیر متفاوت اجزاي هزینه سایر مزایاي پس از بازنشستگی بر قیمت سهام -
 بخشی بیشتر هنگام عدم تجمیع هزینه سایر مزایاي پس از بازنشستگیآگاهی -

استاندارد حسابداري 
 هااجاره

فولبیر و همکاران 
)، ایمهاف و 2008(

 )1988(توماس 

هـاي مـرتبط بـا    هـاي مـالی بـه خصـوص نسـبت     اي بر نسـبت تاثیر بکارگیري اجاره سرمایه -
 هاها و بدهیدارایی

هاي عملیاتی و سایر منابع تامین مـالی بـه جـز    ها به اجارهاي شرکتهاي سرمایهتغییر اجاره -
 اجاره 

استاندارد حسابداري 
 اوراق مشتقه

لینز و همکاران 
)2011( 

 هاي مدیریت ریسک مدیران در پاسخ به تغییرات حسابداري اوراق مشتقهسیاست تغییر

استاندارد حسابداري 
هاي مالیات بر  بدهی

 درآمد معوق
 )1998آیرز (

 افزایش ارزش مربوط  -
 فراهم نمودن اطالعات مربوط توسط هر یک از الزامات استاندارد -

 هاي با سهام ممتاز برجسته% در شرکت35افزایش نسبت بدهی تا  -جانگ و همکاران  دياستاندارد حسابداري 
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بندي بازخرید سهام ممتاز یا تغییر مشخصات این سهام درنتیجه این استاندارد به منظور طبقه - )2006( ابزارهاي مالی
 آن در حقوق صاحبان سهام

استانداردهاي ترکیبات 
تجاري و کاهش ارزش 

 هاي ثابتدارایی

همکاران گالوم و 
)2013( 

-کشور اروپایی کـه بکـارگیري اسـتانداردهاي بـین     17عدم بکارگیري این دو استاندارد در 

 المللی اجباري است

 استاندارد چهار

 حقوق حسابداري

 سایر بازنشستگی،

 از پس مزایاي

 و هابازنشستگی، مالیات
 ها گذاريسرمایه

وارفیلد  و کوهلبک
)2005( 

این چهار استاندارد به خصوص استانداردهاي حقوق و مزایاي تاثیر مثبت اجراي   -
بینی تحلیلگران و توان تبیین مدل بینی، پراکندگی پیشخطاي پیش بازنشستگی در

 ارزشگذاري
 کاهش استمرار سود در نتیجه بکارگیري این استانداردها  -

ي نیز توسـط  عالوه بر محققان حسابداري، بررسی پس از اجراي استانداردهاي حسابدار
هـا در خصـوص    هاي مربوط به این بررسی یافته 2شود؛ در جدول  نهادهاي مربوطه انجام می

ها، مزایا و پیامـدهاي بکـارگیري   میزان دستیابی استانداردها به اهداف خود و همچنین هزینه
 ها ارائه شده استآن

 هاي پس از اجرا هاي بررسییافته :2 جدول

 استاندارد استاندارد
سال 
 بررسی

میزان دستیابی 
استانداردها به 

 هاها، مزایا و پیامدهاي آن هزینه اهداف خود

FIN 48 

ــابداري  حســــ

ــان   ــدم اطمین ع

ــر   ــات ب در مالی

 درآمد

2012 

ــتاندارد،   - ــارگیري اسـ ــا بکـ بـ

ــبت بــه     ــتري نس ــات بیش اطالع

 شودگذشته گزارش می

استاندارد روش یکنواختی را  -

و گیـري  براي شناسایی، انـدازه 

افشـــاي وضـــعیت مالیـــات بـــر 

 درآمد ارائه کرده است

به طور کلی پیامدهاي اقتصادي بااهمیتی مشاهده نشده و تغییرات بااهمیتی در گزارشگري مالی یـا   -

 ها ایجاد نشده استهاي عملیاتی شرکترویه

اسـت و   هـاي مـالی تحمیـل نکـرده    کنندگان صـورت بااهمیتی را بر تهیه بکارگیري استاندارد هزینه -

 هاي تحمیلی مطابق انتظارات بوده استهزینه

هاي کوچک بااهمیت و فـراي انتظـارات بـوده اسـت؛     هاي بکارگیري استاندارد براي شرکتهزینه -

هاي مالی و حسابرسان بر این عقیده نیستند که اسـتاندارد مسـائلی را کـه بیـانگر     کنندگان صورتتهیه

هـاي بکـارگیري اسـتاندارد در    هـا هزینـه  باشد؛ از ایـن رو، بـه نظـر آن   نیاز به آن هستند را حل نموده 

 مقایسه با مزایاي آن منطقی نیست

برخی معتقدند استاندارد برخی مسائل بااهمیت را حل کـرده اسـت؛ افـزایش یکنـواختی و قابلیـت        -

 مقایسه مهمترین مزایاي استاندارد است

SFAS 131 
ــگري  گزارشــ

 هابخش
2013 

ــتاندارد  ــه  اســ ــائلی را کــ مســ

کننده نیاز به اسـتاندارد  مشخص

 هستند را حل نموده است

مطابق با انتظارات هیات تدوین استانداردها، استاندارد بـه تغییـر بـااهمیتی در گزارشـگري مـالی یـا        -

 عملیات منجر نشده است

آن را  هاي رقابتی ناشی از افشاي اطالعات حساس مهمترین پیامد اقتصادي است کـه برخـی  آسیب -

 کنندهزینه مطابقت با استاندارد تلقی می

هاي بکارگیري و اجراي اسـتاندارد و مزایـاي آن  عمومـا منطبـق بـا انتظـارات هیـات تـدوین         هزینه -

 استانداردها و ذینفعان بوده است

SFAS 141 2013 تجاري ترکیب 

استاندارد تمام مسائل مربـوط   -

هاي تجاري را مـورد  به ترکیب

ــی    ــا برخ ــرار داده ام ــی ق بررس

مسائل را حـل نکـرده اسـت بـه     

 هاي عملیاتی رخ داده است:تغییرات غیرمنتظره بااهمیتی در گزارشگري مالی یا رویه -

سـازمانی  ها مجبور بـه اسـتفاده از کارشناسـان بـرون    گیري شرکتهاي اندازهبه دلیل پیچیدگی مدل-

 اند  شده

کننـد کـه زمـان کـافی بـراي      هاي تجاري را به نحوي تنظیم مـی بندي ترکیبها زمانبرخی خریدار-
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هـاي متوسـط   خصوص شرکت

و کوچک بـر ایـن باورنـد کـه     

اینگونه نیست؛ برخـی ذینفعـان   

معتقدند که راهنما براي برخـی  

هاي اسـتاندارد مـورد نیـاز    جنبه

 است

ایــــن اســــتاندارد در بیشــــتر  -

-ها مطابق با استاندارد بینحوزه

ــان    ــا همچنـ ــت امـ ــی اسـ المللـ

ــین دو  تفــاوت ــااهمیتی ب هــاي ب

 استاندارد وجود دارد

 هاي الزامی داشته باشند.تکمیل ارزیابی

هاي مورد انتظار بیشتر بوده اسـت کـه مربـوط بـه اسـتخدام      هاي بکارگیري استاندارد از هزینههزینه -

 منصفانه استکارشناسان ارزیابی و بکارگیري الزامات مربوط به ارزش 

هاي تجاري بهبود یافته  اما به دلیل بکارگیري الزامـات  مربوط بودن و کامل بودن اطالعات ترکیب -

گیري ارزش منصفانه، قابلیت مقایسه، قابلیت اتکا و بازنمایی صادقانه بهبـود نیافتـه اسـت. یـک     اندازه

 المللی استسطح بین هاي تجاري درمزیت دیگر استاندارد، افزایش قابلیت مقایسه ترکیب

SFAS 109 
ــات  مالیـــــــــ

 بردرآمد
2013 

استاندارد مسائلی را کـه نیـاز    -

به آن را ایجـاب کـرده را حـل    

ــا پیچیـــدگی  ــوده  امـ ــاي نمـ هـ

حسابداري مالیات بر درآمـد را  

 کاهش نداده است 

 تغییرات و پیامد بااهمیتی رخ نداده و تغییرات صورت گرفته مطابق با انتطارات بوده است -

ها صـرفا مربـوط   هاي بکارگیري استاندارد بیش از انتظارات بوده است اما بخشی از این هزینههزینه -

 به استاندارد نبوده و به وقایع رخ داده پس از صدور استاندارد مرتبط است.

تـوان اظهـارنظر قطعـی    تر هستند امـا نمـی  ها، اطالعات ارائه شده نسبت به گذشته مربوطمطابق یافته -

 نمود که قابلیت درك اطالعات بهبود یافته است

SFAS 157 
گیـــري انـــدازه

 ارزش منصفانه
2014 

اســتاندارد بــه هــدف تـــدوین    

ــدازه  ــاي ان ــري ارزش راهنم گی

منصفانه دسـت نیافتـه امـا سـایر     

ــامین نمــوده   اهــداف خــود را ت

 است

بااهمیت بوده است امـا بخشـی   تغییرات گزارشگري مالی یا عملیات درنتیجه بکارگیري استاندارد   -

 از آن مربوط به عوامل محیطی مقرراتی  است

 بینی نشده منجر نشده استاستاندارد  به پیامدهاي مهم پیش -

هـا  هاي اجرا و بکارگیري مستمر استاندارد  بااهمیت بـوده اسـت و بـا کـاهش انـدازه شـرکت      هزینه -

 با استاندارد  افزایش یافته استهاي مرتبط (برمبناي درآمد) نگرانی درمورد هزینه

-هاي مزایاي بازنشستگی نگرانی خود را در خصـوص هزینـه  ها شامل طرحانواع خاصی از شرکت -

 اندهاي مستمر مرتبط با ارزشگذاري ارزش منصفانه بیان نموده

اسـتاندارد را حـل   استاندارد  به مزایاي مورد انتظار خود دست یافته است زیرا مسائل مربوط به نیـاز   -

 گیري  فراهم نموده استنموده و اطالعات مفیدي را براي تصمیمم

SFAS 123 
پرداخت مبتنی 

 بر سهام
2014 

اســتاندارد مســائلی کــه نیــاز بــه 

انـد  تدوین آن را ایجـاب کـرده  

ــدف   ــه هـ ــوده و بـ ــل نمـ را حـ

-همگرایی با استانداردهاي بین

 المللی رسیده است

 FASBهاي عملیاتی بااهمیت بوده است اما مطابق انتظار  مالی و رویهاگرچه تغییرات گزارشگري -

 بینی بااهمیتی نیز رخ نداده استباشد؛ پیامدهاي غیرقابل پیشمی

باشـد؛  هاي مستمر آن نیز بااهمیت نمیهاي بکارگیري استاندارد مطابق انتظارات بوده و هزینههزینه -

 ارد  قابل توجیه استها با توجه به مزایاي استانداین هزینه

استاندارد به مزایاي مورد انتظار خود دست یافته زیرا مسائلی که نیاز به تدوین استاندارد را ایجـاب   -

 هاي مالی را افزایش داده استکرده را حل نموده و سودمندي صورت

SFAS 160 

منــــــــــــــافع 

ــی  غیرکنترلــــ

هاي  درصورت

 مالی تلفیقی

2015 

ــه    - ــائلی را کـ ــتاندارد مسـ اسـ

اند به طور بیانگر نیاز به آن بوده

کامل حل کرده است؛ اهـداف  

ارتقـاي یکنــواختی ارائـه منــافع   

ــی بـــا    ــی و همگرایـ غیرکنترلـ

المللـی تـامین   استانداردهاي بین

 شده است

بینـی  اي در گزارشگري مالی و عملیات و  پیامد غیرقابـل پـیش  مطابق انتظارات، تغییرات غیرمنتظره -

 استبااهمیتی رخ نداده 

 باشدهاي بکارگیري و مستمر رعایت استاندارد مطابق با انتظارات بوده و بااهمیت نمیهزینه -

اند را به طـور کـافی حـل کـرده     با توجه به اینکه استاندارد مسائلی را که نیاز به آن را ایجاب کرده -

 است به مزایاي مورد انتظار خود دست یافته است

SFAS 128 2015 سهم  سود هر 

استاندارد مسائلی را کـه نیـاز    -

اند را حل به آن را ایجاب کرده

نموده است؛ محاسـبه سـود هـر    

ــاده  ــهم را س ــه  س ــرده و ب ــر ک ت

هدف هگرایی با استانداردهاي 

 تغییرات بااهمیتی در گزارشگري مالی یا عملیات و پیامد غیرمنتظره بااهمیتی رخ نداده است -

هاي بکارگیري و مستمر رعایت استاندارد مطـابق بـا انتظـارات بـوده و بااهمیـت      کلی هزینه به طور -

 باشدنمی

اند را به طـور کـافی حـل کـرده     با توجه به اینکه استاندارد مسائلی را که نیاز به آن را ایجاب کرده -

 است به مزایاي مورد انتظار خود دست یافته است
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 المللی دست یافته استبین

IFRS 8 
هــــاي  بخــــش

 عملیاتی
2013 

ــیده و    ــود رسـ ــداف خـ ــه اهـ بـ

گزارشگري مالی را ارتقـا داده  

 است

هاي آن نیز  پایین بـوده و  مطابق با انتظارات، مزایاي بکارگیري استاندارد گسترده بوده است؛ هزینه -

 دست یافته است FASBبا هزینه پایینی به همگرایی با استانداردهاي 

IFRS 3 
هـــاي  ترکیـــب

 تجاري
2015 

ــود اســـتاندارد بـــه  اهـــداف خـ

ــالی را   ــگري م رســیده، گزارش

ارتقــا و چــارچوب منســجمی   

ارائه نموده که با اسـتانداردهاي  

 آمریکایی نیز همگرا است

مطابق انتظارات، بکارگیري استاندارد مزایاي زیادي به دنبال داشته است؛ با الزام افشاهاي گسـترده   -

 شفافیت را ارتقا داده است

هاي بکارگیري الزامـات اسـتاندارد درخصـوص    هاي مالی نگران هزینهکنندگان صورتبرخی تهیه -

 بکارگیري کارشناسان ارزیابی هستند

در ایــران یکــی از معــدود تحقیقــات دانشــگاهی درخصــوص ارزیــابی پــس از اجــراي   
گرفت کـه بـه تـدوین چـارچوب      ) صورت1395استانداردهاي حسابداري توسط غالمزاده (

بـا اسـتفاده از روش   داردهاي حسـابداري ایـران پرداخـت. وي    ارزیابی پس از اجـراي اسـتان  
مسـئول ارزیـابی، زمـان ارزیـابی،     شـامل  پیمایشی و با مشارکت ذینفعان مختلف چـارچوبی  

محققـانی  پیشنهاد نمود.  راو محتواي گزارش نهایی ارزیابی   فرآیند ارزیابی، اهداف ارزیابی
) 1388و مـدرس (  فر اند؛ صفائی ي پرداختهنیز به بررسی معدودي از استانداردهاي حسابدار

ــار ب  ــه بررســی آث ــتاندارد ب ــر تصــمیمات اســتفاده  27کــارگیري اس ــدگان  حســابداري ب کنن
ها از طریـق توزیـع پرسشـنامه نشـان      هاي مالی سازمان تامین اجتماعی پرداختند. آن صورت

 رحیمـی بـاغ  اسـت.   کننـدگان مـوثر بـوده    گیـري اسـتفاده   دادند که این استاندارد بـر تصـمیم  
هـاي   کفایت الزامات استاندارد حسـابداري فعالیـت  ) در بررسی 1396ابریشمی و همکاران (

م براي رعایت و همسوکردن حقـوق  از کفایت الزاستاندارد  ننشان دادند که ای بیمه عمومی
یر تـاث ) بـه  1397زاده ( سرایی و نقی فیل گذاران) برخوردار نیست. گران و بیمه نفعان (بیمهذی

اصــالح اســتاندارد حســابداري آثــار تغییــر در نــرخ ارز بــر ارزش و حجــم مبــادالت ســهام  
روزه بعـد از اصـالح    30و 21هـاي زمـانی   در بـازه ها نشان دادند که  آن ؛پرداختند ها شرکت

روزه بعــد از اصــالح  50و  30، 21هــاي زمــانی اســتاندارد ارزش مبــادالت ســهام و در بــازه
) 1397رضایی و همکـاران (  ت سهام نسبت به قبل کاهش یافته است.استاندارد حجم مبادال

هـاي کیفـی    هـاي کشـاورزي بـر ویژگـی    آثـار اسـتاندارد حسـابداري فعالیـت    نیز به بررسـی  
ها از طریق توزیـع   پرداختند؛ آن هاي کشاورزي و دامپروري ه شده در شرکتئهاي ارا داده

هـاي کیفـی مربـوط     استاندارد باعث بهبود ویژگـی این بکارگیري پرسشنامه نشان دادند که 
ابـل  هاي قابل اتکا بـودن و ق  شود، اما در مورد ویژگی ها می بودن و قابل مقایسه بودن داده

 تاثیري ندارد.  هاچنین بر به موقع بودن دادهن تاثیر منفی دارد. همدفهم بو
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 شناسی   روش
در فـاز  گیـرد.   و در پارادیم انتقادي قرار مـی  استرویکرد استقرایی  داراياین پژوهش 

استفاده از پرسشـنامه راهبـرد پیمایشـی و در فـاز اسـتفاده از مصـاحبه راهبـرد پدیدارشناسـی         
ز روش کیفی و کمی است؛ بدین صـورت  ا 15  بکارگرفته شده است. روش پژوهش ترکیبی

گـردآوري شـده اسـت؛     هاي پژوهش بـا اسـتفاده از دو ابـراز پرسشـنامه و مصـاحبه      که داده
اما افـراد در   ،ها سودمند استآوري و کنترل مقادیر زیادي از دادهپرسشنامه بسته براي جمع

دهنـدگان را بـراي پاسـخگویی    پاسخ ،درمقابل، رویکرد کیفیشوند. میپاسخ دادن محدود 
کیفی بـه   استفاده از روشدر  ). اما2010، 16 (موستامیل گذاردبه سواالت ارائه شده آزاد می

کننـد،   بـا آگـاهی از اینکـه تنهـا تعـداد محـدودي از افـراد در مصـاحبه شـرکت مـی           تنهایی
تـر   داد. توجیـه اسـتفاده از روش ترکیبـی درك عمیـق     هـاي تحقیـق را تعمـیم    توان یافته نمی

هاي کیفی و کمی یک ترکیب بسـیار قدرتمنـد    مسائل و سواالت تحقیق است. ترکیب داده
  ).1997، 17 (گرین و کاراسلی کند را ایجاد می

 
 ها داده

ــته و کننــدگان اســتفادهجامعــه آمــاري  ي هــا ي مــالی صــندوقهــا صــورت کننــدگان هی
 ازکسب نظـرات افـرادي اسـت کـه      ،باشد؛ هدف اصلیمی بازنشستگی وحسابرسان مستقل

ي ریـ گ نمونـه تجربه و تخصص و ارتباط بـا موضـوع، واجـد صـالحیت باشـند؛ بنـابراین        نظر
ــته و    ــداق نداش ــدان مص ــرفاًچن ــوص      ص ــت. در خص ــالك اس ــراد م ــی اف ــی خبرگ ویژگ

روش هـا از   در خصـوص مصـاحبه  و  18 گیـري در دسـترس   از روش نمونـه  کننـدگان  استفاده
 دراسـتفاده گردیـد؛    20اي زنجیـره  یـا  یگلولـه برفـ   گیـري  و نمونـه  19گیـري هدفمنـد   نمونه
 عنـوان  بـه مورد بررسی   پدیده خصوص در حداکثر اطالعات به رسیدن کیفی هاي روش
). 1998، 22 شـود (گـردي   مـی  نامیـده 21اشـباع  معیـار  شود؛ ایـن  می گرفته درنظر پایان نقطه

دانـد. در   را براي تحقیقات پدیدارشناسی کـافی مـی   25تا  5) اندازه نمونه 2007( 23 کرسول
مصـاحبه تکمیلـی    مصاحبه مرحله اشباع تحقق و پـس از آن نیـز شـش    17این راستا با انجام 

 متخصـص اکچـواري). همچنـین تعـداد     7متخصص مالی و حسابرسی و  16گرفت ( صورت
ــنامه 265 ــی  پرسش ــع طراح ــه  و توزی ــد ک ــت و  122گردی ــنامه دریاف ــنامه  104پرسش پرسش

ــل ــه33شــده (در گــروه حسابرســان   تکمی ــدگان صــورت ، گــروه تهی ــالی  کنن و  31هــاي م
هــاي بازنشســتگی و خبرگــان  شــامل مــدیران مــالی کارفرمایــان صــندوق کننــدگان اســتفاده

هـا در   گرفـت. آمـار توصـیفی آن    استفاده قـرار  پرسشنامه) جهت تحلیل مورد 40 دانشگاهی
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 ارائه شده است. 3جدول 
 

 ها دهندگان به پرسشنامه آمار توصیفی پاسخ :3 جدول

 ها گروه
 سابقه کارمیزان  سمت سازمانی تحصیالت رشته تحصیلی

 لیسانس اقتصاد مدیریت  حسابداري
فوق 

 لیسانس

دانشجوي 
 دکترا

 دکترا
/ مدیر مالی
 حسابرسی

 کارشناس سرپرست
کمتر 

 10از 

11-
15 

16-
20 

بیش 
 20از 

 8 4 9 10 14 11 6 1 1 22 7 0 11 20 کنندگان تهیه
 21 3 8 1 3 10 20 4 3 23 3 2 1 30 حسابرسان

 18 6 7 9 8 13 19 5 3 24 8 1 3 36 کنندگاناستفاده
 47 13 24 20 25 34 45 10 7 69 18 3 15 86 جمع

 
   :ها ارائه شده است چارچوب سواالت مندرج در پرسشنامه 4در جدول 

 هاچارچوب سواالت مندرج در پرسشنامه :4 جدول

-استفاده آزمون هدف
-تهیه حسابرسان کنندگان

تعداد  ماهیت سوال کنندگان
 سوال

 کلی ارزیابی
 6 طیف لیکرت    ارزیابی میزان دستیابی استاندارد به اهداف تدوین آن

 1 طیف لیکرت    آزمون بررسی دامنه استاندارد
 1 طیف لیکرت    هاي قانونی و حقوقی اجراي استانداردآزمون بررسی بسترها و زیرساخت

منفعت -هزینه
    پیامدهاي اجراي استانداردها، مزایا و ارزیابی هزینه استاندارد

 5 ايگزینهسه
 2 بسته پاسخ

سایر مسائل 
 مطرح شده

هاي بازنشستگی ارزیابی لزوم همگرایی استانداردهاي حسابداري صندوق
 9 طیف لیکرت    و کارفرمایان

 
ــژوهش  ــن پ ــل مصــاحبه در ای ــه و تحلی ــراي تجزی ــوا اســتفاده   ب ــل محت ــا از روش تحلی ه

دهد که روابط اجتمـاعی یـک فرمـت     محتوا به پژوهشگر این امکان را می است. تحلیل شده
؛ اسـت واحـد معنـا   تعیـین  نوشتاري را بررسی نماید. یکی از تصمیمات مهم در تحلیل محتوا 

اما مفیدترین واحد معنا، . تواند کلمه، تم، ویژگی یا حتی یک پاراگراف باشد واحد معنا می
در ایـن پـژوهش    .له ساده یا تعدادي کلمات مرتبط با موضوع استتم یک جم ؛باشد تم می
، هـاي مـرتبط  محتوا شامل شناسایی تـم به عنوان واحد معنا تعیین گردید. روند تحلیل   نیز تم
 در بخـش  هـا اسـت.  ها و شمارش تعداد دفعات وقوع هر یک از تمها به تمسازي دادهمرتب

 تکنیک دلفی فازياز اي طیف لیکرت پنج گزینه تسؤاالها براي تحلیل پرسشنامه تجزیه و
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اي با میانگین نظـري دو اسـتفاده شـده    ي از آزمون تی تک نمونها نهیگزسه  االتوسبراي و 
و گزینـه   سـه، گزینـه نظـري نـدارم عـدد دو     گزینـه موافـق عـدد    است؛ بدین صورت که به 

بسته پاسخ و تشـریحی،   االتوسهمچنین در ارتباط با شد.   دادهاختصاص یک  مخالف عدد
کلیـت دیـدگاه    دهنـدگان  پاسخو پس از کنار هم قرار دادن دیدگاه  شده يبند دسته ها پاسخ

 .است شده  دادهتوضیح  ها آن
هـاي عمـل   بـا رویـه   ، سـواالت پرسشـنامه  ابزار به منظور بررسی روایی محتواییهمچنین 

ــتانداردهاي ح   ــدوین اس ــاي پیشــروي ت ــورد اســتفاده توســط نهاده ــات م ســابداري و مطالع
استادان شناسی و آمار و دانشگاهی مطابقت و همچنین با مشورت از متخصصین حوزه روش

است. به منظور سنجش روایی ساختاري نیز نظرات متخصصین فـوق   تعدیل شده نظر صاحب
در خصوص پایایی پرسشنامه از ضـریب   االشاره در خصوص ساختار پرسشنامه اخذ گردید.

گـروه  ، 949/0خ استفاده شد؛ ضریب آلفاي کرونباخ گروه حسابرسان برابر با آلفاي کرونبا
باشـد. همچنـین بـه     مـی  946/0برابر بـا   کنندگان تهیهو گروه  937/0کنندگان برابر با  استفاده

ــ  تعــدادي از مصــاحبهمنظــور بررســی پایــایی مصــاحبه  و دو  دهــا بــه فــردي مســتقل داده ش
 تخراج گردید.سه و موارد مشابه و مغایر اسیمقایکدیگر با  انجام شدهکدگذاري 

 
 تجزیه و تحلیل

 به اهداف تدوین آن  27آزمون میزان دستیابی استاندارد 

نیـاز   کننـده  مشـخص مسائلی را کـه   27اولین پرسش پژوهش این است که آیا استاندارد 
  تـدوین   ضـرورت   دالیل  اهمطبق پیوست استاندارد، به استاندارد هستند را حل نموده است؟ 

 : زیر است  شرح  به 27  استاندارد حسابداري
ــراي هــاصــندوق  توســط  حســابداري  متفــاوت  هــاي از روش  اســتفاده - 1 و   معــامالت  ب

  .مشابه  رویدادهاي
 .ها صندوق  توسط  مالی  هايصورت  متفاوت  هايو شکل  از عناوین  استفاده - 2

  هــاي و یادداشــت  مــالی  هــايصــورت  در مــتن  اطالعــات  افشــاي  میــزان  بــودن  متفــاوت
 .ها در صندوق  توضیحی
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  منصـفانه   ، ارزش آتـی   تعهـدات   فعلـی   مـورد ارزش  در  کـافی   اطالعات  افشاي  عدم - 3

  .تعهدات  ایفاي  و توانها  دارایی

مـدیریت   هـاي توضـیحی عملکـرد    یادداشـت عالوه بر آن، ارتقاي شفافیت و اینکـه آیـا   

نیـز مـورد پرسـش قـرار      دهـد  ها و اداره آن را نشان میدرخصوص بکارگیري منابع صندوق

 ارائه شده است. 5گرفت. این سواالت در جدول 
 

 به اهداف تدوین آن 27سواالت ارائه شده در آزمون میزان دستیابی استاندارد  :5جدول 

 سوال ردیف

 هاي بازنشستگی شده است.ارتقاي شفافیت در گزارشگري مالی صندوقموجب  27بکارگیري الزامات استاندارد  1

 برند.هاي یکسانی را بکار میروش  مشابه  و رویدادهاي  معامالت  برايي بازنشستگی هاصندوق، 27پس از بکارگیري استاندارد  2

3 
قـرار گرفتـه    هـا صـندوق مورد اسـتفاده    مالی  هايصورت  یکسانی از  هايو شکل  عناوین، 27پس از بکارگیري استاندارد 

 است.

4 
-صندوق  توضیحی  هايو یادداشت  مالی  هايصورت  در متن  اطالعات  افشايموجب یکنواختی  27بکارگیري استاندارد 

 هاي بازنشستگی شده است.

5 
  منصـفانه   ، ارزش ازنشسـتگی ب  مزایـاي   آتـی   تعهـدات   فعلـی   مـورد ارزش  در  کـافی   اطالعـات ، 27با بکارگیري استاندارد 

 هاي بازنشستگی افشا شده است.در صندوق  تعهدات  ایفاي  توان  ها و درنتیجهدارایی

6 
هـاي بازنشسـتگی عملکـرد مـدیریت درخصـوص بکـارگیري منـابع        هـاي مـالی صـندوق   هاي توضیحی صورتیادداشت
 دهد.ها و اداره آن را نشان میصندوق

 

ها با استفاده از روش دلفی فازي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت کـه نتـایج آن در    داده

 ارائه شده است.   6جدول 
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 با استفاده از روش دلفی فازي به اهداف تدوین آن 27میزان دستیابی استاندارد آزمون نتایج : 6جدول 

 نتایج کلی کنندگاناستفادهگروه  کنندگانتهیهگروه  گروه حسابرسان گروه

 میانگین فازي سوال
میانگین 

 قطعی
 میانگین فازي نتیجه

میانگین 

 قطعی

 میانگین فازي نتیجه
میانگین 

 قطعی
 میانگین فازي نتیجه

میانگن 

 قطعی
 نتیجه

 تایید 763/0 )55/0-79/0-95/0( تایید 783/0 )57/0-82/0-96/0( رد 691/0 )46/0-69/0-92/0( تایید 806/0 )96/0-85/0-61/0( 1

 تایید 715/0 )49/0-74/0-92/0( رد 69/0 )46/0-71/0-91/0( رد 675/0 )44/0-69/0-9/0( تایید 783/0 )96/0-82/0-57/0( 2

 تایید 788/0 )57/0-82/0-98/0( تایید 767/0 )54/0-79/0-98/0( تایید 796/0 )58/0-83/0-98/0( تایید 806/0 )98/0-84/0-59/0( 3

 تایید 785/0 )57/0-82/0-97/0( تایید 781/0 )56/0-81/0-97/0( تایید 753/0 )53/0-78/0-94/0( تایید 821/0 )1-86/0-61/0( 4

 تایید 704/0 )48/0-72/0-91/0( تایید 706/0 )48/0-73/0-92/0( رد 634/0 )42/0-64/0-85/0( تایید 765/0 )95/0-8/0-55/0( 5

 رد 638/0 )41/0-65/0-86/0( رد 604/0 )37/0-61/0-83/0( رد 653/0 )43/0-67/0-86/0( رد 664/0 )89/0-67/0-43/0( 6

 

 ارتقاي شفافیت

کنندگان  هاي حسابرسان و استفاده مخالف ارتقاي شفافیت اما گروه کنندگان تهیهگروه  

هـاي  هستند؛ امـا بـه طـور کلـی یافتـه      27موافق ارتقاي شفافیت پس از بکارگیري استاندارد 

از شفافیت ارتقا یافتـه اسـت.    27ها موید این است که پس از بکارگیري استاندارد  پرسشنامه

تعداد موافقین و مخالفین ارتقاي شـفافیت برابـر بـود.    مصاحبه گروه متخصصان مالی نیز  16

 هـم  از اجتمـاعی  تـامین  سـازمان هـاي   مخالفان ارتقاي شفافیت این است که سایر طرح دلیل

ــک ــی تفکی ــدم   نم ــه ع ــر ب ــه منج ــوند ک ــورت ش ــفافیت ص ــردرگمی  ش ــالی و س ــاي م  ه

شـدن   ها همچنـین معتقدنـد کـه بـا توجـه نادیـده گرفتـه        ؛ آناست کنندگان آن شده استفاده

 هـاي  ارزش . عـالوه بـر آن،  اسـت  شـده  بیشـتر  ابهـام  هـاي آتـی)   بیمـه  درآمد (حق از بخشی

آن نبـود   دلیـل  کـه  نیسـت  ها شفاف گذاري سرمایه بازدهی و محاسبات اکچواري منصفانه،

خـود  . برخـی نیـز بـر ایـن باورنـد کـه       اسـت  کشـور  در هـاي اجرایـی اسـتاندارد    زیرساخت

 .  نیستند یتها به دلیل بحث دارایی و مالیات و .... راغب به شفافصندوق
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 و قابلیت مقایسهیکنواختی 
، توسـط حسابرسـان    مشـابه   و رویـدادهاي   معـامالت   برايهاي یکسان  ارگیري روشکب 

است اما یافته کلـی حـاکی از تاییـد     رد شده کنندگان استفادهو  کنندگان تهیهتایید اما توسط 
و یکنـواختی    مـالی   هـاي  صـورت  یکسـان   هـاي  و شـکل   عنـاوین این سوال است. بکارگیري 

هـا  توسـط همـه گـروه     توضـیحی   هاي و یادداشت  مالی  هاي صورت  در متن  اطالعات  افشاي
نفـر اظهـارنظر صـریحی ارائـه      مصاحبه گروه مالی نیز سه 16از گرفته است.  مورد تایید قرار

اسـتاندارد   اجـراي  باده نفر موافق و سه نفر مخالف بودند؛ موافقان بر این باورند که نکردند. 
؛ کنندمی استفاده گزارشگري براي مبنا یک از همه چون دارند مقایسه ابلیتق هاصندوق 27

 تعیـین  چـارچوبی  اکچـواري  بـراي محاسـبات   27اسـتاندارد  در مقابل، مخالفان معتقدند در 
 وحـدت  و دهـد  مـی  انجـام  خـود  هـاي  برداشـت  اسـاس  بر را فرد محاسبات هر است؛ نشده

نـدارد؛   وجـود  مختلـف  افراد توسط و مختلف هاي صندوق در انجام محاسبات در اي رویه
 محاســبات در موجــود هــاي مولفــه در گســترده تغییــرات ایجــاد امکــان دلیــل همچنــین بــه

. متخصصـان تـامین   باشـد  نمی میسر بازنشستگی هاي صندوق مقایسه امکان عمال اکچواري،
 وزن هـم  هـاي کشـور   صـندوق  از یـک  هـیچ  با اجتماعی تامیناجتماعی نیز ابراز نمودند که 

 .نمود مقایسه بتوان که نیست
 

 کافی يافشا

رد شده اما در دو گروه  سوال مربوط به کفایت افشاي اطالعات کنندگان تهیهدر گروه  
هاي کلی نیز حـاکی از تاییـد ایـن سـوال       است؛ یافته تایید شده کنندگان استفادهحسابرسان و 

افشـاي کـافی اطالعـات پـس از بکـارگیري       قنفـر موافـ   11متخصص مالی نیز  16است.  از 
 مشـکلی  خیلـی  اطالعـات  افشـاي  خصـوص  ها بر این باورند که درهستند؛ آن 27استاندارد 

و  اسـت  بـاز  هاي مالی براي افشاي اطالعاتکنندگان صورتتهیه دست چون ،ندارد وجود
 نیـز  اسـتاندارد  کننـد؛  افشـا  را نظر مورد اطالعات توضیحی هايیادداشت توانند درها میآن

اسـت.   کافی استاندارد افشاي است؛ مضافا اینکه الزامات نشده قائل زمینه این در محدودیتی
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 کـه  شـود مـی  افشـا  نحـوي  به اطالعات 27 استاندارد  رعایت اما مخالفان بر این باورند که با
 تحلیـل  وها  صندوق واقعی تحلیل الزاما اطالعات این اما ،باشد حسابرسی سازمان تایید مورد
نیسـت؛ همچنـین در خصـوص اطالعـات      نـاظر  نهـاد  یـک  عنـوان  بـه  امنـا  هیـات  نیـاز  مورد

 هـا  گـذاري  سـرمایه  شـود. مضـافا اینکـه ارزش    نمی ارائه کاملی توضیحات ایران اکچواري
 نیست. مشخص

 

 عملکرد ارکان طرح
نفر) نیز ابزار نمودند  نهها رد شده است؛ اکثر متخصصان مالی ( سوال در همه گروه این 

خصـوص   دهـد و الزم اسـت در ایـن    هاي مالی عملکرد ارکان طرح را نشان نمی که صورت
 گـذاري  سـرمایه  بخـش  در طـرح  ارکـان  از عملکرد بخشی؛ هاي مکمل ارائه گردد گزارش

برخـی نیـز    نـه؛  یـا  اسـت  خـوب  ها گذاري سرمایه بازده نیست است اما مشخص طرح منابع
گیرد عملکـرد مشـخص    مناسب صورت افشاهاي اگر ها گذاري سرمایه با ارتباط درمعتقدند 

بـه طـور کلـی مخالفـان      .نیسـت  مشخص دیگر هاي دارایی و امالك ولی درخصوص است
از  .اسـت  ضـعیف  اکثـرا  زیـرا  شـود  ارائـه  شفاف خیلی عملکرد که نیست اي عالقهمعتقدند 

گـذاري   مـدیران اختیـاري بـراي سـرمایه    هـا   در صندوقسوي دیگر، برخی بر این باورند که 
در ؛ کنـد  مـی  هـا تحمیـل   بـه آن  را برشکسته هاي شرکت بدهی خود ازاي به ندارند و دولت

دهـد و ایـن پیشـنهادها بایـد در مجمـع       هیات مدیره فقط پیشنهاد می نیز ها بعضی از صندوق
 .ندارد مستقلی ت مدیره عملکردأتصویب شود یعنی هی

 
  27استاندارد آزمون بررسی دامنه 

هـاي بازنشسـتگی کشـور     درخصوص دومـین پرسـش پـژوهش کـه آیـا تمـام صـندوق       
کننــدگان و حسابرســان  را بکارگیرنــد از دو گــروه تهیــه 27تواننــد الزامــات اســتاندارد  مــی

نظرسنجی شد که در هر دو گروه این سوال مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصله در جدول 
 ارائه شده است. 7
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 نتایج آزمون بررسی دامنه استاندارد با استفاده از روش دلفی فازي :7 جدول

 نتایج کلی کنندگانتهیهگروه  گروه حسابرسان گروه

 میانگین فازي سوال
میانگین 

 قطعی
 میانگین فازي نتیجه

میانگین 
 قطعی

 میانگین فازي نتیجه
میانگن 
 قطعی

 نتیجه

7 
)97/0-
85/0-6/0( 

 تایید 806/0
)94/0-78/0-

54/0( 
 تایید 753/0

)95/0-82/0-
57/0( 

 تایید 78/0

 
هاي بازنشستگی  نفر معتقدند تمام صندوق 15مصاحبه انجام شده نیز  23همچنین از 

را بکار گیرند. تنها متخصصان اکچواري و همچنین  27توانند الزامات استاندارد  کشور می
به درستی تعیین  27دامنه استاندارد متخصصان مالی سازمان تامین اجتماعی معتقدند 

هاي بسته و خصوصی کاربرد  براي صندوق 27ها بر این باورند استاندارد  است؛ آن نشده
گرفته  شود درآمدهاي آتی آن درنظر هاي باز؛ وقتی صندوق بسته فرض می دارد نه صندوق

دامنه شمول از  24 هاي تامین اجتماعی سازمانشود. عالوه بر آن، مخالفان معتقدند  نمی
ها بر این باورند که تامین  اند. آن خارج شده 26المللی حسابداري شماره  استاندارد بین

کند اما مشخص  می ،شده است تعهدات را افشا 27اجتماعی چون ملزم به رعایت استاندارد 
هاي  طرح اًاجتماعی صرف مینأنیست که مخاطب آن کیست؟ از سوي دیگر، سازمان ت

هاي دیگري از جمله درمان، بیکاري و ..  کند بلکه طرح نشستگی را اداره نمیمزایاي باز
 نیستند.  27دارد که مشمول استاندارد 

بـراي   27در مقابل این ادعاها، حسابرسان و سایر متخصصان بر این باورند که اسـتاندارد  
تـامین  هـا سـازمان    هـاي بازنشسـتگی کشـور قابـل کـاربرد اسـت؛ از نظـر آن        همه صـندوق 

دهـد   نیست؛ بررسی این ادعا نشان می 26اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدنظر استاندارد 
سازمان تامین اجتماعی آمریکا کـه تحـت حمایـت دولـت فـدرال اسـت، کـارکرد و نقـش         

نمونه مزایاي فرد مستقیما بـا پرداختـی وي مـرتبط نیسـت و     به عنوان ؛ منحصر به فردي دارد
تر به نسبت کارکنان با دستمزد بـاالتر نسـبت بـه مالیـات پرداختـی       پایینکارکنان با دستمزد 

کنند. درحالیکه سازمان تامین اجتماعی ایـران چنـین نقشـی     مزایاي نسبتا بیشتري دریافت می
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نظـر   اجتمـاعی مـد   مینأاجتماعی کشـور، سـازمان تـ    مینأبه عبارتی، سازمان تکند؛  را ایفا نمی
از دامنــه شــمول آن خــارج شــده نیســت؛ ایــن ســازمان یــک  المللــی کــه بــین 26اســتاندارد 

بازنشستگی خصوصی اسـت کـه گسـتره آن بیشـتر اسـت. از سـوي دیگـر، بررسـی           صندوق
 حسـابداري بیمـه  "بـا عنـوان    25هیات رایزنی استانداردهاي حسـابداري فـدرال   17استاندارد 
 باشـد اجتماعی مـی  که مربوط به نحوه حسابداري و گزارشگري سازمان تامین "26 اجتماعی
ها چنـدان مـورد توجـه نیسـت و صـرفا از       گذاري وجوه و گزارش آن دهد سرمایه نشان می

گیـرد درحالیکـه در سـازمان     کنندگان، پرداخت مزایا صورت می از مشارکت محل دریافت
گذاري وجوه دریافتی حائز اهمیت است؛ به طوریکه نهـاد  اجتماعی ایران بحث سرمایه مینأت

رسـد  سیس شـده اسـت. بـا ایـن تفاسـیر بـه نظـر مـی        أبراي انجام امور آن ت 27 (شستا لیقمست
بازنشستگی مطابق اسـتاندارد   هاي سازمان تامین اجتماعی کشور نیز باید همانند سایر صندوق

گزارشگري مالی خود را ارائه نماید. اما بـا توجـه بـه وسـعت دامنـه سـازمان        27حسابداري 
توان از نحـوه گزارشـگري مـالی     رزیابی پایداري بلندمدت آن میتامین اجتماعی و اهمیت ا

  هاي مکمل الگو گرفت. اجتماعی آمریکا به منظور ارائه گزارش مینأسازمان ت
ت تــدوین اســتانداردهاي حســابداري مــالی هنگــام تــدوین اولــین  أاز ســوي دیگــر، هیــ

کننـدگان   نیازهاي استفادههاي بازنشستگی به این نتیجه رسید که  استاندارد حسابداري طرح
هاي مالی، ضرورت تلقی طرح نه صندوق را به عنوان یک شخصیت  و هدف اصلی صورت

هیات استانداردهاي حسـابداري مـالی).    35کند (پیوست ب استاندارد  گزارشگر ایجاب می
هـاي   بر این اساس، یک صندوق بازنشستگی که چنـدین طـرح مختلـف دارد بایـد گـزارش     

حسـابداري دولتـی    67هاي خود ارائه نماید. در استاندارد  اي هر یک از طرحاي بر جداگانه
نیز به صراحت الزام شده است که اگر یـک صـندوق بازنشسـتگی چنـد طـرح بازنشسـتگی       
داشته باشد الزم است براي هر طرح خود جداگانه گزارشگري نمایـد. بنـابراین مخالفـت بـا     

هـاي   اجتماعی به دلیل اینکه این سـازمان طـرح   نمیأتوسط سازمان ت 27بکارگیري استاندارد 
اجتمـاعی بایـد گـزارش     مینأدیگري از جمله درمان و بیکاري دارد وارد نیسـت؛ سـازمان تـ   

 هاي خود ارائه نماید. مستقلی براي هر یک از طرح
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  27هاي قانونی و حقوقی براي اجراي استاندارد آزمون بررسی زیرساخت

در پاسـخ بـه سـومین پرسـش پـژوهش کـه آیـا در کشـور          خبرگان نظرات تحلیل نتایج
بـه صـورت    وجود دارد 27هاي قانونی و حقوقی براي اجراي استاندارد  بسترها و زیرساخت

 باشد. می 8جدول 
 

 ) نتایج آزمون بررسی دامنه استاندارد با استفاده از روش دلفی فازي8 جدول

 نتایج کلی کنندگاناستفادهگروه  کنندگانتهیهگروه  گروه حسابرسان گروه

 سوال
میانگین 

 فازي
میانگین 

 قطعی
 نتیجه

میانگین 
 فازي

میانگین 
 قطعی

 نتیجه
میانگین 

 فازي
میانگین 

 قطعی
 نتیجه

میانگین 
 فازي

میانگن 
 نتیجه قطعی

8 
)99/0-

9/0-
 تایید 848/0 )65/0

)97/0-
9/0-

 تایید 836/0 )65/0

)99/0-
88/0-
 تایید 831/0 )63/0

)99/0-
89/0-
64/0( 

 تایید 838/0

 
ها بر این باورند که  ها بیانگر این است که تمامی گروه نتایج تحلیل پرسشنامه

در کشور وجود ندارد. نکته  27ها و بسترهاي الزم براي بکارگیري استاندارد  زیرساخت
بسترها شوندگان گروه مالی موافق مناسب بودن جالب این بود که تنها یک نفر از مصاحبه

ارائه  1در شکل  27هاي کشور بود. مشکالت زیرساختی بکارگیري استاندارد  و زیرساخت
 شده است.
 27هاي بکارگیري استاندارد : مشکالت مربوط به بسترها و زیرساخت1شکل 

 
 

 

 

 
 

 

مغایرت هاي قانونی و 
 ساختاري

 مسائل مالیاتی 

زیرساخت محاسبه ارزش 
 منصفانه

 زیرساخت اکچواري
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  زیرساخت اکچواري

هـاي مـالی    ارزش فعلی مزایاي مبتنی بر اکچواري مهمترین رقمی است کـه در صـورت  
باشـد؛ علیـرغم اهمیـت محاسـبات اکچـواري،       هاي بازنشسـتگی مـی   بیانگر وضعیت صندوق

ها و امکانات الزم براي محاسبه آن وجود نـدارد؛ اکچـواري در ایـران بـه عنـوان       زیرساخت
شود؛ مـدرك   حرفه شناخته شده نیست در حالیکه در سایر کشورها یک حرفه محسوب می

اي بـراي اکچوارهـا در ایـران وجـود نـدارد؛       تار حرفهاي، آزمون اکچواري و آیین رف حرفه
هـا   هاي اکچواري، نـرخ  در ایران وجود ندارد از اینرو گزارش28 مهمتر اینکه نهاد اکچواري

گیـرد. کـارکرد دیگـر     اي قرار نمـی  هاي مورد استفاده مورد بررسی و نظارت حرفه و روش
صالحیت است. به همـین دلیـل اکچـوار    اي به اکچوارهاي واجد  این نهاد، دادن مجوز حرفه

اي تعریف نشـده اسـت. از سـوي دیگـر، بـه دلیـل عـدم وجـود نهـاد           واجد صالحیت حرفه
اکچواري، استانداردهاي اکچواري در ایران وجود نـدارد و محاسـبات بـر اسـاس قضـاوت      

شـود. بـه   اي موفقی نیز براي اکچـواري برگـزار نمـی    هاي حرفه گیرد. دوره افراد صورت می
شده، متخصصان اکچواري در کشور کم است و یک سري افراد محدود بـه نـام    دالیل ذکر

تـوان بـه محاسـبات     اند. به طور کلی، در عمـل مشـخص نیسـت کـه چقـدر مـی      شناخته شده
 ارائه شده است. 2اکچواري اتکا نمود. این مسائل در شکل 

 مربوط به محاسبات اکچواري هايزیرساخت 2شکل 
 

 
 
 
 
 
 
 

حرفه نبودن 
 اکچواري

نبود نهاد 
 اکچواري

نبود استانداردهاي 
 اکچواري

عدم برگزاري دوره 
هاي حرفه اي 

 اکچواري

کمبود 
متخصصان 
 اکچواري
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 محاسبه ارزش منصفانه
هاي بازنشستگی ارزش فعلی اکچواري با ارزش منصـفانه   هاي مالی صندوق در صورت 

شود تا کسري طرح محاسـبه شـود؛ از ایـن رو محاسـبه ارزش منصـفانه       ها مقایسه می دارایی
هـاي   شود که متاسفانه به دلیل عدم وجود زیرساخت ها نیز گامی بااهیمت تلقی می دارارایی

شـود. در کشـورهاي    هاي قابل اتکایی محاسـبه نمـی   ها ارزش و بازار کارا براي دارایی الزم
کنند اما در کشور  هایی وجود دارد که ارزش منصفانه را تعیین می دیگر موسسات و شرکت

شـود؛ ارزش محاسـبه شـده بـا ارزش      اساس منابع مسـتقلی محاسـبه نمـی    ما ارزش منصفانه بر
اگر کمتر باشد با دستکاري ارزش منصفانه محاسـبه شـده سـعی     شود و اکچواري مقایسه می

بر بودن و زمانبر بـودن محاسـبات،    شود کسري گزارش شده کاهش یابد. عالوه بر هزینه می
 هاي غیربورسی مشخص نیست. مسائل مربـوط  ها مانند شرکت ارزش منصفانه برخی دارایی

 ارائه شده است. 3خصوص در شکل  در این

 هاي مربوط به محاسبات ارزش منصفانهزیرساخت :3شکل 
 

 مسائل مالیاتی
هــاي بازنشســتگی، عــدم شــناخت سیســتم مالیــاتی از   یکــی از مشــکالت مهــم صــندوق

هـا اسـت. تفـاوت بـین      هـاي بازنشسـتگی و نـوع درآمـدهاي آن     هاي مـالی صـندوق   صورت
تعریف نشـده اسـت؛   ها و صورت درآمد و هزینه براي ممیزین مالیاتی  صورت تغییر دارایی
کنـد و اثبـات اینکـه ایـن درآمـدها معـاف از        ها را درآمد تلقی مـی  بیمه وزارت دارایی حق

باشد یک مساله است؛ یکی از دالیل این مشکل عدم تطابق اظهارنامه مالیـاتی بـا    مالیات می
هاي بازنشستگی وجود ندارد  است؛ در اظهارنامه مالیاتی جدولی براي صندوق 27استاندارد 

درحالیکه جداول مربوط به تولیـد و پیمانکـاري وجـود دارد. برخـی نیـز ایـن نکتـه را ابـراز         

 عدم وجود زیرساخت هاي محاسبه ارزش منصفانه

هزینه ارزیابی ارزش 
هاي  منصفانه دارایی

 طرح خیلی زیاد استد

بر است  محاسبه ارزش منصفانه  زمان
شود همواره ارقام   که باعث می

محاسبه شده به روز نبوده و نیاز به  
شته انجام مجدد محاسبات وجود دا

 باشد

هاي  ارزش شرکت
 غیربورسی مشخص نیست

به دلیل اینکه سیستم مالی 
به سیستم مالیاتی متصل 

تجدید ارزیابی  ،است
 گیرد صورت نمی

ابزار محاسبه ارزش 
و  منصفانه وجود ندارد

هاي قابل اتکایی  ارزش
شود محاسبه نمی  
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همخـوانی نـدارد. در    27هاي وزارت دارایی با اسـتاندارد   اند که حتی بعضی از ابالغیه نموده
 این مسائل به تصویر کشیده شده است. 4شکل 

 هاي بازنشستگیبه صندوقمسائل مالیاتی مربوط ) 4شکل 

 
  هاي قانونی و ساختاري مغایرت

بایـد نهـادي    ؛وجـود نـدارد   29گـر  هاي تجاري، تنظیم هاي اجتماعی همانند بیمه در بیمه 

ها قوانین مـدونی وضـع و در    ها را تحت پوشش قرار داده و براي آن باشد که همه صندوق

. برخـی نیـز بـر ایـن     جمعیتی و ... نظر بدهـد ها، تغییر قوانین و مقررات، متغیرهاي  مورد نرخ

اسـاس قـوانین    بر اساس قوانین ما تنظیم نشده اسـت و بایـد بـر    27 اساسا استانداردباورند که 

اي است و این امـر در  در ایران قوانین لحظه ؛کشور، بومی شده و با تغییر قوانین به روز شود

. کنـد ریزي بلندمدت مشکل ایجـاد مـی   برآوردهاي آتی براي محاسبات اکچواري و برنامه

مشــی تــامین مزایــاي خــطانــد کــه  متخصصــان مــالی ســازمان تــامین اجتمــاعی ابــراز نمــوده

سازمان تامین اجتمـاعی وجـود نـدارد؛ از ایـن     بازنشستگی در هیچ یک از قوانین و مقررات 

. از شـود  مشی تامین مالی کسـري اکچـواري رعایـت نمـی     بند افشاي مربوط به تبیین خطرو 

 33، اجراي استاندارد 27از بسترهاي الزم براي اجراي استاندارد  دیگر یکنظر متخصصان، 

امـا متاسـفانه در ایـران در ترتیـب      ،است که در آن خیلی از مسائل اکچواري حل شده است

 اند. این مسائل مشخص شده 5. در شکل اجراي این دو استاندارد بالعکس عمل شده است

عدم شناخت 
سیستم مالیاتی از 

هاي مالی  صورت
درآمد  و نوع

 صندوق ها

عدم انطباق 
اظهارنامه مالیاتی با 

  27استاندارد 

عدم انطباق 
هاي  ابالغیه

وزارت دارایی 
27با استاندارد   
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 27ري بکارگیري استاندارد اقانونی و ساخت ها) مغایرت5شکل 

 
 

  27اجراي استاندارد ها، مزایا و پیامدهاي  آزمون بررسی هزینه
هاي  یعنی پرسش 27ها، مزایا و پیامدهاي بکارگیري استاندارد  خصوص بررسی هزینهرد

اي به صورت بلی، خیر و نظـري نـدارم بـه شـرح     سوال سه گزینه 5چهارم تا هفتم پژوهش، 
 مطرح گردید. 9جدول 

 ها، مزایا و پیامدهاي اجراي استانداردسواالت ارائه شده جهت بررسی هزینه :9جدول 
 سوال ردیف

 ؟هاي مورد انتظار) بوده استهاي در نظر گرفته شده هنگام تدوین استاندارد (هزینهمطابق هزینههاي بکارگیري اولیه استاندارد آیا هزینه 9
 بوده است؟ هاي مورد انتظار) هاي در نظر گرفته شده هنگام تدوین استاندارد (هزینههزینههاي رعایت استاندارد مطابق آیا هزینه 10
 ؟مطابق با منافع در نظر گرفته هنگام تدوین استاندارد (منافع مورد انتظار) بوده است 27آیا منافع به کار بردن استاندارد  11
 رخ داده است؟ 27 استانداردآیا پیامدهاي با اهمیت و غیر منتظره درنتیجه بکار بردن  12

13 
بکـارگیري   کـه  داشـته  از زمان انتشـار اسـتاندارد وجـود   ) نظارتی یا مقرراتی محیط جمله از( اقتصادي محیط در توجهی قابل تغییرات آیا

 دهد؟ قرار رتاثی از آن را تحت حاصل اطالعات بودن استاندارد یا مفید

 
 باشد. می 10ها به شرح جدول اي پرسشنامه نتایج حاصل از سواالت سه گزینه

 
 ها، مزایا و پیامدهاي اجراي استاندارداي بررسی هزینهگزینههاي ارائه شده به سواالت سه: پاسخ10جدول 

 نتایج کلی کنندگاناستفادهگروه  کنندگانتهیهگروه  گروه حسابرسان گروه
 نظري ندارم خیر بلی نظري ندارم خیر بلی نظري ندارم خیر بلی نظري ندارم خیر بلی سوال

9 10 5 18 13 4 14 - - - 23 9 32 
10 10 5 18 16 4 11 - - - 26 9 29 
11 16 2 15 17 8 6 - - - 33 10 21 
12 6 11 16 10 10 11 - - - 16 21 27 
13 5 16 12 9 7 15 24 14 2 38 37 29 

 

عدم اجراي 
 33استاندارد 

 حسابداري

قوانین در حال 
تغییر و لحظه 

 اي

عدم وجود  
 تنظیم گر
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 ارائه شده است. 11نیز در جدول  نتایج آماري حاصل از بررسی این سواالت

ها، مزایا و پیامدهاي اجراي  بررسی هزینه اي گزینه سهسواالت نتایج ارزیابی  :11جدول
 اي نمونه  آزمون تی تکبا استفاده از  استاندارد

 نتایج کلی کنندگانگروه استفاده کنندگانتهیهگروه  گروه حسابرسان گروه

 میانگین سوال

سطح 

معنی 

 داري

 میانگین نتایج

سطح 

معنی 

 داري

 میانگین نتایج

سطح 

معنی 

 داري

 میانگین نتایج

سطح 

معنی 

 داري

 نتایج

 تأیید 012/0 22/2 - - - تأیید 026/0 29/2 رد 201/0 15/2 9

 تأیید 003/0 27/2 - - - تأیید 005/0 39/2 رد 201/0 15/2 10

 تأیید 0 36/2 - - - رد 071/0 29/2 تأیید 0 42/2 11

 رد 415/0 92/1 - - - رد 1 2 رد 231/0 85/1 12

 رد 909/0 01/2 رد 105/0 25/2 رد 625/0 06/2 تأیید 014/0 67/1 13

 

اندارد مطابق انتظارات بوده است اما استو رعایت  ي بکارگیري ها معتقدند هزینه اکثریت

ند، این سواالت در گـروه حسابرسـان تأییـد     هحسابرسان نظري ارائه ندادبه دلیل اینکه اغلب 

بوده اسـت؛ همچنـین   مطابق با انتظارات همچنین منافع به کار بردن استاندارد نیز  نشده است.

 قابـل  اي نداشـته و تغییـرات  پیامـدهاي بـا اهمیـت و غیـر منتظـره      27اجرایی شدن استاندارد 

از آن  حاصـل  اطالعات بودن بکارگیري استاندارد یا مفیداقتصادي که بر  محیط در توجهی

تمـام متخصصـان   هـاي حاصـل از مصـاحبه نیـز     طبـق یافتـه  تایرگذار باشد رخ نـداده اسـت.   

 تغییري 27 استاندارد تصویب با است؛ نداشته خاصی پیامد 27معتقدند بکارگیري استاندارد 

هـاي مربـوط بـه     گزینـه ده اسـت.  هاي بازنشسـتگی رخ نـدا   صندوق عملیاتی مالی و روال در

جدول ها در  هاي به آن گزینهدر پرسشنامه و تعداد پاسخ 27هاي بکارگیري استاندارد  هزینه

 ارائه شده است. 12
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 هاي بکارگیري استاندارد اي هزینه نتایج سوال چندگزینه :12 جدول

) 14سوال 
هاي هزینه

بکارگیري 
استاندارد 

27 

تغییر 
فرآیندهاي 

 داخلی

آموزش 
 کارکنان

استفاده 
از 

پرسنل  
 بیشتر

تغییر 
-سیستم

هاي 
 اطالعاتی

ارزشگذاري 
 داخلی

ارزشگذاري 
-برون

 سازمانی

استفاده 
از 

 مشاوران

متخصصین 
 اکچواري

  ريااکچو
سه سال 
 یک بار

گروه 
 حسابرسان

9 24 1 14 7 20 13 27 20 

-تهیهگروه 

 کنندگان
6 8 4 10 6 9 1 22 16 

 36 49 14 29 13 24 5 32 15 جمع

 
دهد که تمام اکچوارها و اکثر حسابرسان و متخصصان مـالی بـر    نتایج مصاحبه نشان می

اي را تحمیـل   هـاي قابـل توجـه و غیرمنتظـره     هزینـه  27این باورند که بکارگیري اسـتاندارد  
ــهنکــرده اســت. هزینــه کارشناســی و نیروهــاي متخصــص   هــاي بااهمیــت بکــارگیري  هزین

 13اند. مزایاي بکارگیري استاندارد از نظـر متخصصـان نیـز در جـدول      عنوان شدهاستاندارد 
 ارائه شده است.

 
 27مزایاي بکارگیري استاندارد  :13 جدول

 مزایاي ذکر شده ردیف مزایاي ذکر شده ردیف

 مشخص شدن توان یا عدم توان پرداخت مستمري 8 ارتقاي شفافیت 1

 بخشی و گزارشگري مالی تعهدات بلندمدتنظم 9 هاوضعیت آنها و روشن شدن کسري صندوق 2

 توجه به ارزیابی بلندمدت وضعیت صندوق 10 هاارتقاي یکنواختی بین صندوق 3

4 
 الزامی شدن محاسبات اکچواري

تنها روشی که آینده را به ارزش فعلی منتقل و کسري را  11
 ارائه نماید

بودن آن بهتر از با توجه به اینکه یک الزام است،  5
 نبودن آن است

در شرایطی که چیزي نبوده تصویب این استاندارد اقدام  12
 مناسبی بوده است

هاي تدوین استانداردي مختص صندوق 6
 بازنشستگی

13 
 تنها قانون موجود در کشور در خصوص اکچواري

  المللیعمل طبق استانداردهاي بین 7
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اکثر متخصصـان بـر ایـن     27استاندارد حسابداري منفعت بکارگیري -درخصوص هزینه
هـاي بکـارگیري آن اسـت. نتـایج      بیشـتر از هزینـه   27باورند که منافع بکارگیري اسـتاندارد  

 ارائه شده است. 14حاصله در جدول 
 

 بکارگیري استاندارد منفعت-اي هزینهنتایج سوال چندگزینه :14 جدول

) فزونی منافع بر 15سوال 
 مخارج

بودن منافع از بیشتر 
 هاهزینه

برابر بودن منافع و 
 هاهزینه

ها از بیشتر بودن هزینه
 منافع 

 مطمئن نیستم

 5 2 1 25 گروه حسابرسان
 6 4 5 16 کنندگانتهیهگروه 

 11 6 6 41 جمع

 %20/17 %37/9 %37/9 %06/64 درصد

 
 33و  27آزمون لزوم همگرایی استانداردهاي 

هــاي  مربــوط بــه نحــوه گزارشــگري طــرح  33حســابداري شــماره در ایــران اســتاندارد 
هاي بازنشستگی  بازنشستگی در دفاتر کارفرمایان است. با توجه به روابطی که میان صندوق

و کارفرمایان وجـود دارد، لـزوم همگرایـی اسـتانداردهاي ایـن دو نهـاد نیـز مـورد بررسـی          
گرفـت بـه    د نظرسنجی قرارگرفت. سواالتی که در خصوص پرسش هشتم پژوهش مور قرار

 باشد. می 15شرح جدول 
هاي ارزیابی لزوم همگرایی استانداردهاي حسابداري کارفرمایان و صندوق : سواالت ارائه شده جهت15جدول 

 بازنشستگی 

 سوال ردیف

16 
حسـابداري  هاي بازنشستگی و کارفرمایان، بهتر است تا حد امکـان اسـتانداردهاي   به دلیل روابط میان صندوق

 این دو نهاد همگرا شوند.

17 
هاي با کمک معین توسط کارفرمایان ارائـه شـده اسـت؛ بهتـر     الزاماتی براي حسابداري طرح 33در استاندارد 

 نیز تدوین گردد. 27هاي با کمک معین در استاندارد است الزامات مربوط به طرح

18 
نمایند  منظور حساب به نیز را عرفی هرگونه تعهد باید قانونی تعهدات بر کارفرمایان عالوه 33در استاندارد 

شـود. بهتـر   به عنوان طلب صندوق به حساب گرفتـه مـی    یا قراردادي  قانونی  تعهداتتنها  27اما طبق استاندارد 
 است در این خصوص روش یکسان در دو استاندارد بکار گرفته شود.
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19 
ــواري یکســان   ــت روش و مفروضــات اکچ ــر اس ــندوق  بهت ــبات اکچــواري ص ــتگی و در محاس ــاي بازنشس ه

 کارفرمایان الزامی گردد.

20 

براي محاسبه تعهدات به طـرح از حقـوق و مزایـاي سـنوات آخـر اسـتفاده شـده اسـت یعنـی           33در استاندارد 
براي محاسـبه تعهـدات بازنشسـتگی طـرح،      27شده درحالیکه در استاندارد بینیرویکرد حقوق و مزایاي پیش

جاري الزامی شده است. بهتر است یک رویکرد در هـر دو واحـد الـزام     مزایاي و حقوق بکارگیري رویکرد
 گردد.

21 
الـزام   27الزاماتی درخصوص محاسبه نرخ تنزیـل ارائـه شـده اسـت درحالیکـه در اسـتاندارد        33در استاندارد 

محاسبه نـرخ تنزیـل یکسـان توسـط      هاي یکسانی برايخاصی در این زمینه مطرح نشده است. بهتر است شیوه
 دو واحد بکار گرفته شود.

22 

و  هـا آن ریسـک  و ماهیـت  حسـب  بـر  طـرح  هـاي دارایـی  منصـفانه  الزام به تفکیک ارزش 33در استاندارد 
ارائـه شـده اسـت     خیـر  یـا  دارد وجـود  بـازار فعـال   آن بـراي  اینکـه  حسب بر هادارایی از طبقه هر تفکیک

هـاي بازنشسـتگی نیـز     الزام خاصی در این زمینه مطرح نشده است. بهتر است طـرح  27درحالیکه در استاندارد 
 را بکار گیرند.   طرح هايدارایی منصفانه الزامات مشابه کارفرمایان درخصوص تفکیک ارزش

23 

شـده اسـت    الزامـی  اکچـواري  بااهمیـت  مفروضات از یک هر براي حساسیت تحلیلانجام  33در استاندارد 
هـاي بازنشسـتگی نیـز    الزام خاصی در این زمینه مطرح نشده است. بهتر است طـرح  27در استاندارد  درحالیکه

را بکـار   اکچـواري  بااهمیـت  مفروضـات  بـراي  حساسیت تحلیلالزامات مشابه کارفرمایان درخصوص انجام 
 گیرند.

24 
هاي بازنشسـتگی  که طرحهایی بازنشستگی الزامی شده افشاي اطالعاتی درخصوص صندوق 33در استاندارد 

ها نیستند. بهتـر اسـت الزامـات افشـا در خصـوص اطالعـات مشـابه در دو        ملزم به افشاي آن 27طبق استاندارد 
 واحد همگرا شود.

 
 ارائه شده است. 16هاي سه گروه در جدول نتایج تحلیل پرسشنامه

کارفرمایان و ارزیابی همگرایی استانداردهاي حسابداري نتایج آزمون  :16جدول 
 با استفاده از روش دلفی فازي هاي بازنشستگی صندوق

 نتایج کلی کنندگاناستفادهگروه  کنندگانتهیهگروه  گروه حسابرسان گروه

 سوال
میانگین 

 فازي
میانگین 

 نتیجه قطعی
میانگین 

 فازي
میانگین 

 قطعی
 نتیجه

میانگین 
 فازي

میانگین 
 نتیجه قطعی

میانگین 
 فازي

میانگن 
 نتیجه قطعی

16 )88/0-
 رد 69/0-669/0

)94/0-
 تایید 75/0-731/0

)91/0-
 تایید 75/0-721/0

)91/0-
73/0-

 تایید 708/0



 129 هاي مزایاي بازنشستگی ارزیابی استانداردهاي حسابداري طرح
44/0( 51/0( 51/0( 49/0( 

17 
)89/0-

74/0-
 تایید 71/0 )49/0

)95/0-
73/0-
 تایید 726/0 )49/0

)91/0-
73/0-
 تایید 704/0 )48/0

)92/0-
73/0-
49/0( 

 تایید 712/0

18 
)82/0-

64/0-
 رد 621/0 )4/0

)94/0-
74/0-
 تایید 726/0 )5/0

)83/0-
66/0-
 رد 638/0 )42/0

)86/0-
68/0-
44/0( 

 رد 659/0

19 
)88/0-

72/0-
 رد 689/0 )47/0

)91/0-
74/0-
 تایید 718/0 )5/0

)91/0-
76/0-
 تایید 731/0 )52/0

)9/0-
74/0-
5/0( 

 تایید 714/0

20 
)92/0-

72/0-
 تایید 702/0 )47/0

)94/0-
75/0-
 تایید 728/0 )5/0

)94/0-
78/0-
 تایید 746/0 )53/0

)93/0-
75/0-
5/0( 

 تایید 727/0

21 
)94/0-

79/0-
 تایید 755/0 )54/0

)94/0-
79/0-
 تایید 758/0 )54/0

)96/0-
8/0-

 تایید 769/0 )55/0

)95/0-
79/0-
54/0( 

 تایید 761/0

22 
)92/0-

76/0-
 تایید 727/0 )51/0

)94/0-
76/0-
 تایید 734/0 )51/0

)94/0-
8/0-

 تایید 763/0 )55/0

)93/0-
77/0-
52/0( 

 تایید 743/0

23 
)93/0-

77/0-
 تایید 74/0 )52/0

)97/0-
79/0-
 تایید 766/0 )54/0

)92/0-
77/0-
 تایید 74/0 )53/0

)94/0-
77/0-
53/0( 

 تایید 748/0

24 
)92/0-

75/0-
 تایید 722/0 )5/0

)94/0-
77/0-
 تایید 747/0 )52/0

)93/0-
76/0-
 تایید 731/0 )51/0

)93/0-
76/0-
51/0( 

 تایید 733/0

 

کننـدگان موافـق     و اسـتفاده  کننـدگان  تهیـه به طور کلی حسابرسان مخالف اما دو گـروه  
بهتــر اســت روش و  دهنــدگان بــر ایــن باورنــد کــه  همگرایــی دو اســتاندارد هســتند. پاســخ

محاسبه نرخ تنزیـل توسـط دو نهـاد    هاي یکسانی براي  مفروضات اکچواري یکسان و شیوه
پـس   خصوص الزامات افشا، دو استاندارد همگرا شوند. مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در

در  27هـاي حاصـل از ارزیـابی اسـتاندارد     از بررسی هشت پرسش پـژوهش، خالصـه یافتـه   
 ارائه شده است. 17جدول 



 13هاي کاربردي در گزارشگري مالی، شماره  پژوهش  130

 استانداردهاي حاصل از ارزیابی خالصه یافته :17 جدول

 هاخالصه یافته آزمون هدف

 ارزیابی کلی

ارزیابی میزان دستیابی 
استاندارد به اهداف 

 تدوین آن

 نیازهایی که این استاندارد براساس آن تدوین شده برطرف شده است:  -

  مشابه  و رویدادهاي  معامالت  برايهاي یکسان بکارگیري روش -

  افشايو یکنواختی   مالی  هايصورت یکسان  هايو شکل  عناوینبکارگیري -
   اطالعات

،  بازنشستگی  مزایاي  آتی  هداتتع  فعلی  مورد ارزش در  کافی  اطالعاتافشاي  -
   تعهدات  ایفاي  ها و تواندارایی  منصفانه  ارزش

 هاي بازنشستگی ارتقاي شفافیت در صندوق -

عملکـرد مـدیریت درخصـوص    هاي بازنشسـتگی  هاي توضیحی صندوقیادداشت -
 دهدها و اداره آن را نشان نمیبکارگیري منابع صندوق

آزمون بررسی دامنه 
 استاندارد

هـاي بازنشتسـگی در کشـور    به درستی تعیین شده و همه صندوق 27دامنه استاندارد 
 توانند الزامات آن را بکار گیرندمی

هاي بسترها و زیرساخت
 قانونی و حقوقی 

در کشور وجود نـدارد؛   27ها و بسترهاي الزم براي بکارگیري استاندارد زیرساخت
هـاي محاسـبات اکچـواري، مسـائل مالیـاتی،      تـوان بـه زیرسـاخت   این مسـائل را مـی  

بنـدي  هاي قانونی و ساختاري طبقـه هاي محاسبه ارزش منصفانه و مغایرتزیرساخت
 نمود

-هزینه
منفعت 
 استاندارد

و  ها، مزایاارزیابی هزینه
پیامدهاي اجراي 

 استاندارد

مطابق و همچنین منافع بکارگیري آن ي بکارگیري و رعایت استاندارد هاهزینه  -
 انتظارات بوده است

 اي نداشته و تغییراتپیامدهاي با اهمیت و غیر منتظره 27اجرایی شدن استاندارد  -
 اطالعات بودن اقتصادي که بر بکارگیري استاندارد یا مفید محیط در توجهی قابل

 از آن تاثیرگذار باشد رخ نداده است حاصل

 هاي بکارگیري آن استمنافع بکارگیري استاندارد  بیشتر از هزینه -

 سایر مسائل 
همگرایی استانداردهاي 

 حسابداري 

کنندگان موافق همگرایی دو ها و استفادهحسابرسان مخالف اما دو گروه صندوق
 استاندارد هستند

هاي یکسانی براي محاسبه ت روش و مفروضات اکچواري یکسان و شیوهبهتر اس -
 نرخ تنزیل توسط دو نهاد مورد استفاده قرار گیرد

 در خصوص الزامات افشا، دو استاندارد همگرا شوند. -
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 گیري نتیجهبحث و 
 بـراي  ابـزاري ها  این صندوق که هاي بازنشستگی به دلیل این گزارشگري مالی صندوق

از اهمیت بـاالیی برخـوردار    شوند می محسوب کشور جمعیت از اي عمده بخش آتیه تأمین
سال از اجرایی شدن استاندارد حسابداري مربـوط   13است؛ با این وجود، با گذشت بیش از 

این پـژوهش بـا هـدف    . تاکنون این استاندارد مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است، ها آنبه 
رویکرد ارزیابی پس از اجـرا   با استفاده از و ارزیابی کلی آن 27بررسی اثربخشی استاندارد 

بـه   27نتایج بیانگر این اسـت کـه اسـتاندارد     صورت پذیرفته است.روش پژوهش ترکیبی و 
هـاي مـالی عملکـرد     هاي پیوسـت صـورت   یادداشت اما ،است اهداف تدوین آن دست یافته

ن خصـوص  الزم اسـت در ایـ   موضـوع این دهد؛ با توجه به اهمیت  ارکان طرح را نشان نمی
هـا و بسـترهاي    نکته بااهمیت دیگر ایـن اسـت کـه زیرسـاخت     گزارشات مکمل ارائه گردد.

در کشور وجود نـدارد؛ ایـن بسـترها را     27قانونی و حقوقی الزم براي بکارگیري استاندارد 
 هـاي محاسـبه   هاي محاسـبات اکچـواري، مسـائل مالیـاتی، زیرسـاخت      توان به زیرساخت می

در ایــن خصــوص بنــدي نمــود.  هــاي قــانونی و ســاختاري طبقــه ارزش منصــفانه و مغــایرت
 گردد:هاي بازنشستگی پیشنهاد می راهکارهاي زیر جهت بهبود گزارشگري مالی صندوق

هـاي محاسـبات اکچـواري در کشـور،      با توجه به عدم وجـود بسـترها و زیرسـاخت    - 1
و سازمان حسابرسی صـورت پـذیرد؛ یکـی    تعامالت بیشتري بین انجمن اکچواري ایران 

از موارد بااهمیت در این خصوص توافـق نظـر درخصـوص روش محاسـبه ارزش فعلـی      
هـاي مختلفـی کـه از     باشد زیرا برداشت می 27مزایاي مبتنی بر اکچواري طبق استاندارد 

 گیرد بر نحوه انجام محاسبات تاثیر زیادي دارد. آن صورت می

ــ   - 2 ــود اس ــه نب ــا توجــه ب ــتاندارد   تانداردهاي اکچــواري وب ــات اس ــودن الزام ــافی ب ناک
، بـا همکـاري   ريابـر اکچـو    مبتنـی   بازنشسـتگی   مزایاي  فعلی  ارزشمحاسبه درخصوص 

سـازمان حسابرسـی و انجمـن اکچـواري ایـران، رهنمـودي بـراي محاسـبات اکچــواري         
هــا بــه  آنتــدوین شــود یــا الزامــاتی درخصــوص مفروضــات اکچــواري و نحــوه تعیــین 

 تشریح گردد. هاي اصولی محاسبات جنبهنرخ تنزیل در استاندارد ارائه شده و خصوص 
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هـاي مختلـف، متفـاوت     هـا در صـندوق   به دلیل اینکه حجم گزارش و محتـواي آن  - 3
ضـروري بـه نظـر     فرمت گزارش اکچـواري و اطالعـات ارائـه شـده در آن    است، تعیین 

 .رسد می
جــداول مــورد اســتفاده ماننــد جــدول عمــر کــه بــراي  الگــوي تــامین اجتمــاعی و  - 4

گیرنـد بسـیار قـدیمی هسـتند؛ الزم اسـت       محاسبات اکچواري مورد اسـتفاده قـرار مـی   
 ها صورت گیرد.تمهیداتی براي به روز نمودن آن

ــه   - 5 ــه اینکــه برگــزاري آزمــون حرف ــا توجــه ب ــه   ب اي اکچــواري و دادن صــالحیت ب
گیرد، الزم است در  ط بیمه مرکزي صورت میاکچوارهاي واجد صالحیت جدیدا توس

این زمینه تعامالتی بین سـازمان حسابرسـی و انجمـن اکچـواري و بیمـه مرکـزي جهـت        
 اي به اکچوارهاي واجد صالحیت صورت پذیرد. اعطاي مجوز صالحیت حرفه

هــاي بازنشســتگی، تنهــا  بــا توجــه بــه اهمیــت محاســبه ارزش منصــفانه در صــندوق - 6
ها را محاسبه کرده و بـا   اي مشخص این ارزشی واجد صالحیت حرفهکارشناسان رسم

هـا  هاي محاسبه شده، تمهیداتی براي بررسـی ایـن ارزش  توجه عدم قابلیت اتکاي ارزش
 سنجیده شود.

هاي بازنشستگی، تعامالتی بین سـازمان حسابرسـی    با توجه به مسائل مالیاتی صندوق - 7
آموزشـی بـراي کارشناسـان مالیـاتی      هـاي گرفتـه و دوره با سازمان امور مالیاتی صورت 

 هاي بازنشستگی برگزار گردد. صندوق

 تمهیداتی اندیشیده شود تا در جدول اظهارنامه مالیاتی جـداول مربـوط بـه صـندوق     - 8
 هاي بازنشستگی تعبیه گردد.

هاي بازنشستگی در کشور و اهمیت بالقوه گزارشـگري  با توجه به وضعیت صندوق - 9
هـاي بازنشسـتگی بـه محاسـبه ارزش      ها، به منظور تشویق صندوقمالی صحیح توسط آن

هـاي بازنشسـتگی در ایـن خصـوص      منصفانه، تدابیري در قوانین مالیـاتی بـراي صـندوق   
 صورت گیرد.



 133 هاي مزایاي بازنشستگی ارزیابی استانداردهاي حسابداري طرح

فـزار جـامعی بـراي     با توجه بـه متغیرهـاي اقتصـادي در حـال تغییـر در کشـور، نـرم        -10
 با کمک آن گزارشگري اکچواري به روز انجام داد.اکچواري تهیه شود تا بتوان 

سیستمی براي اکچواري طراحی شود کـه بتـوان بـراي هـر فـرد کـه وارد صـندوق         -11
بیمـه پرداخـت    شود حساب انفرادي ایجاد کرد تا مشخص شود هـر فـرد چقـدر حـق     می

کرده و چه تعهداتی در قبال وي وجود دارد؛ هم اکنون محاسبات اکچواري به صـورت  
تک افـراد محاسـبه    شود که بهتر است به صورت جزئی و بر حسب تک کلی محاسبه می

 .شود
است کـه در   33، اجراي استاندارد 27یکی از بسترهاي الزم براي اجراي استاندارد  -12

کارشناسـان، یکـی از دالیـل    حتی از نظـر  آن خیلی از مسائل اکچواري حل شده است؛ 
هـاي بازنشسـتگی، عـدم بکـارگیري     هاي مالی صندوق عدم توجه کارفرمایان به صورت

المللـی نیـز اسـتاندارد مربـوط بـه      ها است. در استانداردهاي بـین  توسط آن 33استاندارد 
هاي بازنشستگی تدوین و اجرایـی شـده   قبل از استاندارد حسابداري صندوق  کافرمایان

، الزم اسـت  33استاندارد ها در بکارگیري الزامات است. با توجه به عدم توانایی شرکت
 هاي اجرایی این استاندارد مورد بررسی قرار گیرد. این چالش

هـا در دامنـه    هاي به جز بازنشستگی و عدم شمول آن با توجه به اهمیت سایر طرح -13
هــاي  ، تــدوین اســتانداردهاي حســابداري گزارشــگري مــالی ســایر طــرح27اســتاندارد 

و بیکــاري در دســتورکار ســازمان حسابرســی هــاي بازنشســتگی ماننــد درمــان  صــندوق
 گیرد. قرار

هاي بازنشستگی عدم انتشار  هاي مالی صندوق یکی از دالیل عدم استفاده صورت -14
هـا اسـت. الزم اسـت در ایـن خصـوص تمهیـدات الزم اندیشـیده شـود تـا           این صـورت 

سـوي  از  هـا قـرار گیـرد.    هاي مالی دردسترس عموم یا حداقل، کارفرمایان آن صورت
بـا توجـه بـه    دهنـدگان بـر ایـن باورنـد      هاي حاصل از پـژوهش، پاسـخ   طبق یافتهدیگر، 

هـاي بازنشسـتگی و کارفرمایـان وجـود دارد، اسـتانداردهاي       روابطی که میـان صـندوق  
حسابداري ایـن دو نهـاد تـا حـد امکـان همگـرا شـود؛ در ایـن خصـوص همگرایـی در           
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شود این مسائل مـدنظر   از این رو پیشنهاد میهاي زیر مورد تاکید قرار گرفته است؛  زمینه
 سازمان حسابرسی قرار گیرد:

 بکارگیري روش، مفروضات و رویکرد یکسان براي محاسبات اکچواري   -15
 طـرح  هـاي   داراي منصـفانه  بکارگیري الزامات مشابه درخصوص تفکیـک ارزش  -16

 و ماهیـت  حسب بر طرح هاي دارایی منصفانه به تفکیک ارزشالزام  33(در استاندارد 
 بـازار فعـال   آن بـراي  اینکـه  حسـب  بـر  ها دارایی از طبقه هر و تفکیک ها آن ریسک

الزام خاصی در این زمینـه   27ارائه شده است درحالیکه در استاندارد  خیر یا دارد وجود
 مطرح نشده است)

هـایی   افشاي اطالعـاتی درخصـوص صـندوق    33استاندارد همگرایی الزامات افشا (در  -17
هـا   ملـزم بـه افشـاي آن    27هاي بازنشستگی طبق اسـتاندارد   بازنشستگی الزامی شده که طرح

 نیستند).
دهـد   نشـان مـی   27هـا، مزایـا و پیامـدهاي بکـارگیري اسـتاندارد       درنهایت نیز ارزیابی هزینه

ها تحمیل نکـرده   بوده و هزینه باالیی بر صندوقهاي بکارگیري استاندارد مورد انتظار هزینه
اي در نتیجـه کـاربرد اسـتاندارد رخ نـداده اسـت.      است؛ عالوه بـر آن پیامـدهاي غیرمنتظـره   

کننده بکارگیري الزامات اسـتاندارد   هاي بکارگیري استاندارد نیز توجیه فزونی منافع بر هزینه
 است.  

وجـود داشـت   ها و مشـکالتی  محدودیتدر راستاي انجام پژوهش و دستیابی به اهداف آن 
در تفسیر نتایج و قابلیت تعمیم آن  بایستی مورد مالحظه قرار گیرد؛ این موارد بـه شـرح   که 

 باشد: زیر می
هاي ایـن پـژوهش کمبـود متخصصـانی بـود کـه بـا نحـوه         یکی از مهمترین محدودیت -18

خصـوص تـا حـد امکـان      هاي بازنشستگی آشنایی داشـته باشـند: در ایـن   قحسابداري صندو
 هاي بازنشستگی استفاده شود.سعی شد از نظرات خبرگان حسابداري صندوق

هـاي بازنشسـتگی بـود:     هاي مالی صندوقمحدودیت دیگر عدم افشاي عمومی صورت -19
ریـق مصـاحبه بـا    براي رفع این محدودیت در حد امکـان سـعی شـد مـوارد مـورد نظـر از ط      
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هـاي بازنشسـتگی   هاي بازنشستگی اسـتخراج شـود. برخـی از صـندوق    مدیران مالی صندوق
 کردند.  هاي مالی خود امتناع میحتی در مراجعه حضوري از ارائه صورت

محدودیت مهم در راستاي ارزیابی سودمندي اطالعات حاصل از بکارگیري استاندارد  -20
هاي بازنشستگی بود؛ به دلیل عدم هاي مالی صندوقبا صورت، عدم آشنایی کارفرمایان 27

) 33رعایت استاندارد حسابداري مزایاي بازنشستگی کارکنان (استاندارد حسابداري شـماره  
هــاي مــالی هــا اطــالع دقیقــی از نحــوه گزارشــگري و صــورتاکثــر مــدیران مــالی شــرکت

تعهـدات مزایـاي بازنشسـتگی     هاي بازنشستگی نداشتند زیرا به دلیل عـدم شناسـایی   صندوق
هـاي طـرح    هـا و بـدهی  ها براي ارزیابی دارایی هاي مالی صندوقکارکنان نیازي به صورت

آید. در این خصوص سعی شد عالوه بر کسب نظـرات کارفرمایـان،   ها بوجود نمیبراي آن
 از نظرات خبرگان نیز استفاده شود.
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1- Post Implementation Review (PIR)  
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