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5. Final comments

This paper studied the impact of intangible assets on the market value in Latin 

America countries and USA, presenting a critical perspective about the intangible assets 

accounting. 

This study found that beta of IROAI ratio is significant in Argentina, Brazil and 

México, thereby demonstrating the existence of a negative relationship between the market 

value of companies and the lack of intangible assets recording. The results may suggest that 

the higher the recording of intangible assets are allowed smaller will be the difference 

between the value accounting and market value. 

Given the relevance of intangible assets and the impact they have on the evaluation of 

public traded companies, it is expected that in the future the recording will be allowed, or at 

least, the disclosure of the fair value of internally generated intangible assets will be 

mandatory. Certainly, the recognition of these values will increase the relevance of 

accounting information to stakeholders. 

بخش 5. توضیحات نهایی

 را مطالعه و رویکردی بحرانی و حساس در مورد حسابداری USA مقاله حارض تاثیر دارایی های نامشهود بر ارزش بازار در کشورهای آمریکای التین و

.دارایی های نامشهود مطرح می کند

 در آرژانتین، برزیل و مکزیک معنادار بوده و بدین طریق در مورد ارتباط منفی بین ارزش بازار رشکت ، IROAI مطالعه حارض نشان داد که بتا نسبت

 ها و عدم ثبت دارایی های نامشهود توضیح می دهد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که هر چه میزان ثبت دارایی های نامشهود باالتر باشد، به

.هامن نسبت اختالف بین حسابداری ارزش و ارزش بازار کوچکرت خواهد بود

 با فرض اهمیت دارایی های نامشهود و تاثیر آنها برارزیابی رشکت های تجارت عمومی، انتظار می رود در آینده روند ثبت مجاز شده یا حداقل افشای

 ارزش متعارف دارایی های نامشهود تولید شده در داخل (واحد تجاری) اجباری شود. قطعاً، بازشناسی این ارزشها، اهمیت اطالعات حسابداری برای

.ذینفعان را افزایش می دهد
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