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 چکيده

ذاري گ گيري به منظور سرمايه رزيابي عملكرد فعاليتي است كه به سهامداران جهت تصميما

مهم  يبه عنوان شاخص ها زش افزوده اقتصاديارتورم و شاخص هاي . كند مي بهينه كمك

در  كه يياز جنبه ها يكي. ندبوده ا محققين از ياريهمواره مورد توجه بس يا،در دن ياقتصاد

 بازارهاي بر عملكردها شاخص  ينا يرتأثبه آن پرداخته شده است كمتر مقاالت پژوهشي 

ين ه اك ييمنما يتا بررس يمرار دادنظر قد مقاله آن را م ينباشد كه در ا يم وسعه آنو ت يمال

عملكردي شركت هاي حاضر در بورس گوناگون  يتا چه اندازه و چگونه بر نسبت ها عوامل

  .دنباش يرگذار ماوراق بهادار تاثي

 .تورم، ارزش افزوده اقتصادي، عملكرد شركت، بورس اوراق بهادار :يديکل واژگان
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 2مهناز عسگریه، 2زهرا حسين پور، 1سعيد شهریاري

 .ي صنايع، ايرانندسش عالي كار، گروه مهعضو هيات علمي موسسه آموز 1
 .خانه كارگر واحد تهران، دانشگاه جامع علمي كاربردي دانشجوي رشته حسابداري صنعتي 2
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 مقدمه
و در  آيد شمار مي منظـور اطمينـان از تخصيص بهينه منابع محدود امري مهم و حياتي به ي بـههاي اقتصاد ارزيابي عملكرد بنگاه

گيري عملكرد و ارزش سهام شركت استفاده نشود، ارزش شركت به سمت ارزش واقعي آن سوق  كه از معيارهاي مناسب براي اندازه صورتي

اين موضوع در شرايط تورمي از حساسيت  (.2212، 1نفول و همكاران)ويگيرد درستي صورت نمي كند و تخصيص سرمايه به پيدا نمي

ام در آن انج و اوراق بهادار هاو فروش كاال يدو خر يگذار يمتكه ق شودي اطالق م يبه بازار ،بازار ورس يا بهاببازار . بيشتري برخوردار است

 نيگام به دنبال ا ينلذا، در اول يد،حداكثر نما يسكود را متناسب با رخ يدارد، بازده يبازار سعاين گذار با ورود به  يههر سرما .پذيرد يم

، 2)الحاجيه و همكارانبازده كاهش دهد ينخود را در سطح مع يسكر يادهد و  يشافزا يسكر ينخود را در سطح مع ياست كه بتواند بازده

ه كرد يكنزد 4بازار را به سمت بازار كارا يسك،ون رو به اصطالح سود بد 9يتراژيآرب سودبه  يابيها براي دست يزهانگ ينا(. 2211

هاي مربوط به يك شركت  كردند كه تمامي گروه براي ساليان زيادي درگذشته، اقتصاددانان تصور مي .(1932و همكاران،  شاهوردياني)است

موارد بسياري از تضاد منافع بين  1321كنند اما از سال  سهامي مثل مديران و سهامداران براي رسيدن به يك هدف مشترك فعاليت مي

هاي برخورد  يكي از راه .(1931)دهدشتي و همكاران، ها در پي حل اين تضاد منافع برآمدند ها مشاهده شد و به دنبال آن شركت اين گروه

ارزيابي  (،2224)5رانبه نظر لهمن و همكا. هاي ارزيابي عملكرد است با تضاد منافع موجود بين سهامداران و مديران استفاده از سيستم

دهند. انتخاب يك معيار ارزيابي عملكرد مناسب  هاي خود انجام مي عملكرد فعاليتي است كه مديران به جهت رسيدن به اهداف و استراتژي

. شود يخاب يك معيار مناسب جهت ارزيابي عملكرد مانت تر شدن نحوه و رسيدن به اهداف شركت با استفاده از اين معيار، سبب با اهميت

مزايا از ابزارهاي سنتي حسابداري  گيري عملكرد خود جهت تعيين حقوق و  ها براي اندازه معتقدند بسياري از شركت(، 2224)2بم و همكاران

كنند. معيارهاي سنتي  سود باقيمانده و قيمت سهام استفاده مي ،گذاري، جريان نقدي آزاد حسابداري مانند سود هر سهم، بازده سرمايه

ري گي گيري مورد استفاده قرار گيرند، اندازه عنوان مبناي اندازه رد هر كدام به نوعي داراي معايبي هستند كه چنانچه بهارزيابي عملك

كه معيارهاي سنتي از ابزار مهم براي  عبارت ديگر، در حالي به .هاي موجود نخواهد بود عملكرد و تعيين ارزش شركت مطابق با واقعيت

د، جديد ارزيابي عملكر ها، نياز به استفاده از معيارهاي ملياتي شركت هستند، ولي محيط درحال تغيير شركتارزيابي عملكرد مالي و ع

هايي براي ارزيابي عملكرد مديران در جهت ثروت آفريني  سهامداران همواره به دنبال راه .افزون بر معيارهاي قديمي را ايجاد كرده است

تفاده كنند. عدم اس شود كه از معيارهاي نامناسبي براي ارزيابي عملكرد مديران استفاده مي يده ميبراي شركت هستند ولي در عالم واقع د

شاه )بهاماز معيارهاي مناسب براي ارزيابي عملكرد مديران و ارزش آفريني براي سهامداران ، منجر به تعيين ارزش واقعي شركت نخواهد شد

 .(2212، 7و سلشمن

 ارزش افزوده در جهت عملکردتاثير متقابل تورم بر  -1
ندي ب توان به دو دسته طبقه اصوالً معيارهايي كه تاكنون در رابطه با تعيين ارزش شركت و عملكرد مديران مطرح شده است، مي

كت رنمود. يك دسته تحت عنوان الگوهاي حسابداري نام برده شده و ديگري تحت عنوان الگوهاي اقتصادي. در الگـوي حسـابداري ارزش شـ

هاي نقدي، سود  تابعي از معيارهاي مختلف نظير سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتري، جريان

هاي  در الگوي اقتصادي ارزش سهام شركت تابعي از قدرت كسب سود دارايي .(2217، 1)ندوريسيمپاتقسيمي وعرضه و تقاضاي سهام اسـت

در اين ميان ادعا شده اسـت كـه ارزش . التفاوت نرخ بازده و هزينه سرمايه شركت است به هاي بالقوه آن و ما گذاري موجود و سرمايه

. سابداري از ايرادهاي كمتري برخوردار است و قادر به نشان دادن ارزش واقعـي شركت استحدر مقايسـه بـا سـود  افـزوده اقتصـادي

شود و معياري مناسب از  از سود صحيح اقتصادي منحرف ميارزش افزوده اقتصادي جود دارد، مسئله اينجاست كه در شرايطي كه تورم و

، تعديالتي مثبت يا منفي ارزش افزوده اقتصادي دهد. به هر حال جهت تصحيح عملكرد عملياتي شركت و ثروت سهامداران را نشان نمي

با عنايت به آنكه ارزش افزوده اقتصادي . تعديل شده دست يافت ده اقتصاديارزش افزو انجام داد تا بهارزش افزوده اقتصادي بايد در مورد 

تواند بار اطالعاتي و كاربردهاي اين معيار معروف  شود، تورم باال مي بر اساس اطالعات خروجي از سيستم حسابداري تاريخي محاسبه مي

تأثيرگذاري بر سه عامل سود عملياتي، هزينه سرمايه و سرمايه تورم از طريق  (.1939 يي،زاده ولوكال ي)نبسنجش عملكرد را مخدوش نمايد
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، 3وار)كننده بودن نتايج شود طوريكه منجر به گمراهه را تحريف نمايد، ب (كار رفته ممكن است ارزش افزوده اقتصادي سنتي)اسميه ب

 طوره بيني خود را ب ر توانايي ارزيابي و پيشرسد كه اين معيار مشهو ، به نظر ميهاكشوربرخي در  با توجه به سطح باالي تورم .(2225

اربرد ك كشورهاي با تورم باالگيرد، در  اي از دست داده باشد و آنچنان كه در كشورهاي با تورم پايين مورد استفاده قرار مي قابل مالحظه

 زش افزوده اقتصادي تعديل شده براي بهبودنداشته باشد. بنابراين تعديل ارزش افزوده اقتصادي اسمي از بابت آثار تورمي براي محاسبه ار

ادعا كرد كه ارزش افزوده (، 1331)11استوارت (.2219، 12)محمد و همكارانرسد نتايج حاصل از بكارگيري اين معيار ضروري به نظر مي

او در كتابي با . كند مل ميدرصد بهتر از معيارهاي مبتني بر حسابداري ع 52اقتصادي در تشريح فرآيند تغيير در ثروت سهامداران تقريباً 

درصد است، مديريت نيازي به انجام تعديالت از بابت تورم ندارد و به  12بيان داشت تا زماني كه تورم كمتر از « كاوشي براي ارزش»عنوان 

 .(1913يدي و اكبري، )سعاي ندارد ارزش افزوده اقتصادي با تغييرات تورم رابطه صراحت فرض نمود تا زماني كه تورم پايين است تغييرات 

 طي تحقيقي اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادي را در يك فضاي مدلسازي شده مورد بررسي قرار داد. تجزيه و تحليل(، 1337«)12ويلييرز د»

نبايد  ط تورميها متمركز بود. نتايج تحقيق او نشان داد كه در شراي كار رفته شركته هاي ب طور عمده بر تحريف تورم بر داراييه هاي او ب

ها مورد استفاده قرار گيرد. او معياري تعديل شده از بابت تورم براي  ارزش افزوده اقتصادي اسمي براي ارزيابي سودآوري واقعي شركت

)هاكا و هاي مالي در شرايط تورمي از اين معيار استفاده شود گيري ارزش افزوده اقتصادي ارائه كرد و پيشنهاد نمود كه براي تصميم

م ، دريافت كه تور«هاي تورمي بر ارزش افزوده اقتصادي بررسي تجربي تحريف»با انجام تحقيقي با عنوان (، 2225)14وار .(2212، 19زافرانك

اي ارزش افزوده اقتصادي اسمي را تحريف كرده است. اين در حالي بود كه نرخ تورم طي  طور قابل مالحظهه ب 1375-2222هاي  طي سال

همچنان  -درصد بود 15/4تا  9/1كه تورم در بازه  -1332-2222در صد تجاوز نكرده بود. نتايج تحقيق وي براي دوره  3/7دوره مزبور از 

داد. او نشان داد كه تفاوت بين ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده و ارزش افزوده  از تحريف قابل مالحظه ارزش افزوده اقتصادي خبر مي

ي اقتصادي به عنوان معيار ارزيابكه از ارزش افزوده  هايي نسبتاً بااليي دارد و در نهايت بيان داشت در شركتاقتصادي اسمي با تورم رابطه 

اقتصادي از بابت آثار تورمي منجر به تخصيص ناكارآمد سرمايه و ناهماهنگي پاداش  كنند، قصور در اصالح ارزش افزوده عملكرد استفاده مي

ده معيار تعديل شده ارزش افزو كارگيري اين معيار، بايستي ازه رو به منظور بهبود نتايج ب خواهد شد، از اينها  با عملكرد واقعي آن مديران

 (.2217، 15)داماك و هاللياقتصادي استفاده نمايند

 

 تاثير ارزش افزوده اقصادي بر عملکرد -2
دهند،  دهي به مديريت مورد استفاده قرار مي يكي از جديدترين معيارهايي كه سهامداران براي ارزيابي عملكرد شركت و پاداش

ارزش افزوده اقتصادي است. ارزش افزوده اقتصادي با در نظر گرفتن هزينه تمامي منابع تأمين مالي شركت و كسر اين هزينه سرمايه از 

، 12)سلووف و وان پراگدهد را نشان ميل نموده است منافع شركت، ميزان ثروتي كه شركت طي هر دوره مالي براي سهامداران تحصي

تواند با كل بازده ايجاد شده براي  هيچ يك از معيارهاي سنتي ارزيابي عملكرد از قبيل سود، سود هر سهم و رشد سود نمي. (2212

ستگي بارزيابي عملكرد كه ممكن است با بازده ايجاد شده براي سهامداران هم اصليمعيارهاي  بنابراين ازسهامداران همبستگي داشته باشد. 

كه آهنگ رشد بسيار آرام و ميزان  ايراندر شرايط كنوني . داشته باشد، ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده اقتصادي پااليش شده است

، )جهانخواني و سهرابيك است، طبيعي است كه مديريت و استفاده بهينه از منابع مالي از اهميت خاصي برخوردار استاندهـا نيز  سـرمايه

 مايهتواند توجه مديريت و سر شود، مي . در اين راستا ارزش افزوده اقتصادي كه با تأكيد بر هزينه سرمايه كل منابع مالي محاسبه مي(1913

ارزش افزوده اقتصادي مفهومي جديد  .ها را براي كاهش هزينه سرمايه مضاعف نمايد موده و تالش آننگذاران را به اين امر حياتي جلب 

كار گرفته ه ها ب اي اولين بار در اواخر قرن هجده توسط اقتصاددانان به منظور اندازه گيري خالص عايدات شركتنيست؛ بلكه بر

شد.  . در قرن بيستم مفهوم ارزش افزوده اقتصادي شكل عملياتي به خود گرفت و سود باقي مانده نامگذاري(2212، 17)بويوكسالوارچيشد

آن را به عنوان مقياس خارجي ارزيابي  )(،1379)13ه عنوان مقياس داخلي ارزيابي عملكرد و آنتونيمانده را ب سود باقي(، 1325)11سالومون
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منتشر نمودند، سود اقتصادي  1322تا  1351هاي  در مجموعه مقاالتي كه بين سال 22موديگلياني و ميلرها پيشنهاد نمود.  عملكرد شركت

به منظور تدوين  21استرناستوارت خدمات مالي  شركت مشاوره 1332اوايل دهه كه در تا آن .ها دانستند را منبع خلق ارزش در شركت

 دستگير و ايزدي. هاي محاسبه آن را آشكار ساخت مدل ارزشيابي مبتني بر ارزش افزوده اقتصادي اقدامات اساسي انجام داد و پيچيدگي

هاي خارجي ارزيابي عملكرد را  دهاي تجاري با شاخصهاي داخلي ارزش آفريني واح در تحقيقي ارتباط و همبستگي شاخص(، 1919)نيا

ح ازار در سطب ها و ارزش افزوده بررسي كردند. نتايج تحقيق آنان نشان داد كه بين ارزش افزوده اقتصادي با معيارهاي ارزش بازار شركت

راجع به مرتبط بودن ارزش افزوده  هاي تجربي قبلي شود پژوهش شاهده ميهمانطور كه م .صنايع مختلف رابطه معني داري برقرار است

عبارت ديگر، ارزش افزوده اقتصادي شاخص بنيادين  بهاند.  ها، در كشورهاي مختلف، شواهد متناقضي ارائه كرده اقتصادي با عملكرد شركت

 هبافزوده اقتصادي رغم استفاده گسترده از ارزش  علي .(1931و همكاران،  عزيزي)گيري عملكرد و تعيين ارزش شركت است براي اندازه

داكثر رساندن منظور به ح توان به و در نتيجه نمي تواند معيار ارزيابي قابل اتكايي باشد عنوان معيار اقتصادي ارزيابي عملكرد، اين معيار نمي

د، ارزيابي عملكرعنوان مدل اقتصادي  براي برطرف ساختن نقاط ضعف مربوط به ارزش افزوده اقتصادي به ارزش شركت، آن را افزايش داد.

جاي  نام ارزش افزوده اقتصادي پااليش شده، مطرح ساختند كه در آن به اي از ارزش افزوده اقتصادي را به پژوهشگران نوع اصالح شده

 .(2217، 22)ندوريسيمپاشود هاي بازار در انجام محاسبات استفاده مي هاي دفتري، از ارزش استفاده از ارزش

 

 ارزش افزوده اقتصادي یا ارزش افزوده اقتصادي پاالیش شده؟ -3
ت. هاي ارزيابي اس و رويه مورد توجه و تأكيد قرار گيرد ابزار ارزيابي عملكرددر ارزيابي عملكرد شركت ها كه بايد  مهمي ز موضوعاتا

(، 2225) 24وار. (2212، 29)بيكير و همكارانستهاي اخير، ارزش افزوده اقتصادي ا هاي ارزيابي عملكرد معرفي شده در سال يكي از روش

گيري  اند كه معيار ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده در مقايسه با ارزش افزوده اقتصادي اسمي اندازه ادعا نموده(، 1337) 25و د ويلييرز

رزش افزوده اقتصادي تنها ت، ا. به طور كلي مي توان گف(2221، 22)پاتراويچس و تاموشيونيندهد معتبرتري از عملكرد شركت ارائه مي

 ارزش افزوده اقتصادي كند. طور واقعي محاسبه مي هاي سنتي ارزيابي عملكرد را نداشته و ارزش شركت را به معياري است كه معايب روش

اي  كل پااليش شدهنظران مالي ش براي رفع اين ايراد، صاحب. براي انجام محاسبات است 27داراي ايراداتي از جمله استفاده از ارزش دفتري

ارزش  .(2223، 21)اوبرهولزر و وان در وستوايزنمطرح كردند «شده ارزش افزوده اقتصادي پااليش »از ارزش افزوده اقتصادي را با عنوان 

ند. ك افزوده اقتصادي پااليش شده يك چارچوب تحليلي براي ارزيابي عملكرد عملياتي و ميزان ارزش ايجاد شده براي سهامداران فراهم مي

معيار ارزش افزوده اقتصادي پااليش شده شبيه معيار ارزش افزوده اقتصادي است با اين تفاوت كه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادي پااليش 

هاي آن. ارزش افزوده  شود و نه بر اساس ارزش دفتري دارايي هاي شركت محاسبه مي اي بر اساس ارزش بازار دارايي شده، مخارج سرمايه

براي ارزيابي  يكند، اما ارزش افزوده اقتصادي پااليش شده ابزار عنوان معياري جهت ايجاد ارزش براي سهامداران عمل مي ادي بهاقتص

كند. از ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده  يك شركت در گذشته عملكرد مالي مناسبي داشته است يا خير فراهم ميآيا كه  بهتر اين

طور كلي از ارزش افزوده اقتصادي پااليش  شود. به براي پيش بيني ارزش ايجاد شده براي سهامداران استفاده مياقتصادي پااليش شده 

 .(2212، 23)ژينه و همكارانشود شده براي ارزيابي عملكرد خارجي يك شركت استفاده مي

 

 انحراف ارزش افزوده اقتصادي در شرایط تورمی -4
 :كند را به دو طريق منحرف مي ديارزش افزوده اقتصا ،طوركلي تورم به
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 تورم و انحراف ارزش افزوده اقتصادي به موجب انحراف در سود عملياتي و سرمايه  .1

اولين انحراف در سطح سود عملياتي پس از ماليات است. در دوران تورمي اختالف زيادي بين استهالك حسابداري و استهالك  

هاي خريد تاريخي است. بنابراين اختالف بين استهالك  ارايي بسيار بيشتر از قيمتد شود؛ چون بهاي جايگزيني اقتصادي ايجاد مي

 .(1931)زارع نژاد و معتمدي، هاي جايگزيني بايد از سود عملياتي پس از ماليات كسر شود حسابداري و استهالك بر مبناي ارزش

شوند ارزش  اساس بهاي تمام شده تاريخي ارزيابي ميها تحت شرايط تورمي بر  دومين انحراف در مورد سرمايه است. وقتي دارايي

 هاي استهالك هاي استهالك ناپذير و دارايي هاست. اين موضوع در مورد دارايي دفتري اغلب نماينده نامناسبي براي ارزش واقعي دارايي

 .پذير با عمر طوالني بيشتر مصداق دارد

گذاران و عدم توجه به سود تحقق نيافته  رخ بازده مورد توقع سرمايهتورم و انحراف ارزش افزوده اقتصادي به موجب افزايش ن .2

 ها دارايي

 ارزش افزوده اقتصادي را ميتوان در يك محيط فارغ از تـورم بـه شـكل زيـر محاسـبه نمود
 

EVA= Capital (r-c) = NOPAT- Capital × C  
EVA= NOPAT- Equity× Ke - D× kd(1-t) 

 

كار گرفته شده در ابتداي  تي بهاسرمايه عملي  Capitalنرخ متوسط هزينـه سرمايه، Cسـرمايه، نـرخ بـازده  r كـه در آن

 Keسرمايه قرض دهندگان،   Dسرمايه سهامداران،  Equityسود خالص عملياتي پس ازكسر ماليات، EBIT (t-1)  يا  NOPATدوره،

, Kd  قرض دهندگان و نـرخ بازده مورد توقع سهامداران و C× Capital  مبلغ هزينه سرمايه يا Capital Charge در صورتي. است 

 درصد مورد انتظار باشد خواهيم داشت P كه تورمي به اندازه
 

EVA= NOPAT (1+P) – [Ke+P] .Equity – [Kd+P] .D(1-t) 
 

 ر حاليد )) P+Kd) و ) P+Ke))اسمي با نرخ تورم افزايش مي يابد  ارزش افزوده اقتصادي نرخ مورد توقع اسمي استفاده شده در

اسمي  ارزش افزوده اقتصادي شود. اين موضوع مشكلي اساسي معيار زياد مي  (P+1)عالوه نرخ تورم شركت به اندازه يك به NOPAT كه

 رشد آتي راتـالش دارد تـا سود و بازده يك دوره را در برابر نرخ مورد توقعي اندازه بگيرد كه سود و انتظـارات  ارزش افزوده اقتصادي .است

 زاده ينب)شود بـه كاهش آن منجر مي ارزش افزوده اقتصادي يابد، استفاده از نرخ مورد توقع اسمي در در بردارد. وقتي تورم افزايش مي

 .(1939، ييولوكال

 

 بحث و نتيجه گيري
ا نرخ ب يفراوان داشته و كشور يراثها ت ي شركتبر عملكرد اقتصاد ينرخ تورم و رشد اقتصادپژوهش هاي فراواني نشان داده اند كه 

كت كه از عوامل خارج از شر يكي يگرشركت ها داشته باشد. به عبارت د ياقتصاد عملكرد تواند اثر نامطلوب/ مطلوب بر يم يينتورم باال/ پا

ها  آن هاي كه تالشهايي  كه شركتبرخي پژوهشگران معتقدند كه  باشد نرخ تورم است. يشركت ها م يعملكرد اقتصاد قوتباعث ضعف/

ند. ا جهت ايجاد ارزش براي سهامداران با شكست روبرو شده است به اين دليل بوده است كه از سيستم مديريت مالي سنتي استفاده كرده

ر چه اگ. يرندهاي اررزيابي مورد توجه و تأكيد قرار گ ، براي دستيابي به ارزش، بايد اهداف مالي، ابزار ارزيابي عملكرد و رويهآن هابه نظر 

يف در معرض تحر اين هاكنند، اما  ها از معيارهاي سنتي ارزيابي عملكرد مثل نرخ بازده حقوق صاحبان سهام استفاده مي بسياري از شركت

د كرها قبل، استفاده از ارزش افزوده اقتصادي را براي ارزيابي عمل از سالقرار دارند. پژوهشگران بسياري وسيله اعمال مديران  شدن به

عملكرد مثل ارزش افزوده اقتصادي را پيشنهاد كردند كه با استفاده  استفاده از معيارهاي اقتصادي ارزيابيكرده اند. آن ها  پيشنهاد شركت ها

تي طور سن اسمي كه به ارزش افزوده اقتصادي تورم بر. از آن نقايص مربوط به استفاده از ابزارهاي سنتي ارزيابي عملكرد برطرف خواهد شد

شود و دليلي  مي ارزش افزوده اقتصادي هايي به سمت باال و پايين در شود، اثر انحرافي با اهميتي دارد. تورم موجب انحراف محاسبه مي

طور اساسي موجب استفاده از ارقام حسابداري است كه  ها به كنند. اين انحراف را خنثي مي ها يكديگر ندارد تا فرض شود كه اين انحراف

ها را به دليل استفاده از بهاي تمام شده تاريخي در طول دوران تورمي كمتر از  ها و ارزش جايگزيني دارايي اي استهالك شركته هزينه

اسمي خيلي حساس به نرخ تورم است)با نرخ  ارزش افزوده اقتصادي كار رفته در كه نرخ بازده مورد توقع به دهد و در حالي واقع نشان مي

رمي هاي اه د( استهالك واقعي بدهي اسمي)كه به عايدي ناشي از كاهش ارزش بدهي يا سود سرمايه بدهي براي شركتياب تورم افزايش مي

  .گيرد ها را در نظر نمي طور كل تعديالت مربوطه به سود تحقق نيافته دارايي شود( و به منجر مي
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