
شرکت گاز  هاي ثابت ارزیابی دارایی بررسی آثار مالی ناشی از تجدید
  ایرانهاي  استان

  
   يهرناز ساجدم ∗
  

  sajedi.mehrnaz@yahoo.com:  آدرس پست الکترونیکی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

mailto:sajedi.mehrnaz@yahoo.com


 
  هاي ثابت ارزیابی دارایی بررسی آثار مالی ناشی از تجدید
  هاي ایران شرکت گاز استان

  
  چکیده

بـر   1381هـاي ثابـت سـال     دارایـی  رزیـابی ا ر تجدیـد اثشناسایی آاین پژوهش،  هدف  
 .اسـت ورشکستگی آنهـا   و به طور خاص هاي کشور استان گاز هاي شرکت عملکرد مالی

ورشکستگی از نسبت  براي ارزیابی. است) 1379تا  1384(دورة زمانی پژوهش شش سال 
هـاي مـالی اسـتفاده     از نسـبت  هـا  عملکـرد شـرکت  ورشکستگی زیمسکی و جهت تحلیـل  

هاي ثابـت و اسـتهالك    ارزش دارایی :اند از سایر متغیرهاي بررسی شده عبارت. است شده
نمونه انتخاب  14شرکت،  25از بین . رفته شدة یک متر مکعب گاز فروش تمام بهاي و آنها
 SPSSافـزار   بـه کمـک نـرم    Tآزمـون  از  اسـتفاده بـا   هاي تحقیق آزمون فرضیه .است شده

بـا  هـاي گـاز اسـتانی     اکثـر شـرکت  ) 1: انـد از  عبـارت  حاصـله تـایج  ن. اسـت  صورت گرفته 
ــه ــا  ورشکســتگی روب ــد، ام ــیرو نبودن ــدارزیابی دارای ــی  تجدی ــت باعــث م ــاي ثاب شــود  ه

بـین  ) 2. هاي گاز اسـتانی بـه طـور معنـاداري از مـرز ورشکسـتگی فاصـله بگیرنـد         شرکت
رفتـه قبـل و بعـد از تجدیـدارزیابی      فـروش  شـدة یـک متـر مکعـب گـاز      تمام میانگین بهاي

ــتالف ــود دارد  اخ ــاداري وج ــبت) 3. معن ــالی   نس ــاي م ــی  ه ــا دارای ــرتبط ب ــا، م ــد از  ه بع
  .اند معناداري پیدا کرده تغییراتتجدیدارزیابی 

، هـاي ثابـت   تجدیـدارزیابی دارایـی  رفته،  شدة گاز فروش بهاي تمام :کلیدي هاي  واژه
  ورشکستگی هاي مالی، نسبت عملکرد مالی،

  
  
  
  

 
 
 



 
  مقدمه
هاي شرکت هستند کـه بـر اسـاس     هاي ثابت معموالً از اقالم با اهمیت دارایی دارایی  

یابند که در اثر گذشت زمان و اثرات ناشـی   ها انعکاس می شدة تاریخی در حساب تمام بهاي
کننــدگان  گــوي نیــاز اســتفاده از تــورم و کــاهش قــدرت و ارزش پــول رایــج، دیگــر پاســخ

ارزیـابی بـه معنـی جـایگزینی      تجدیـد . گیري آنان نیستند هاي مالی در جهت تصمیم صورت
هـاي   ارزیـابی بـه جـاي ارزش    هـاي تجدیـد   هـاي ثابـت در تـاریخ    هاي منصفانۀ دارایی ارزش

هـاي مـالی در فـراهم آوردن زمینـۀ      ها و گـزارش  تاریخی به منظور ارتقاء سودمندي صورت
  .هاي مالی است کنندگان صورت براي استفاده مناسب جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادي

درســت هــدف از ایــن تحقیــق، کمــک بــه مــدیریت از طریــق تشــخیص و ارزیــابی   
تـر و   هاي دقیـق  نما ها و دور هاي مختلف شرکت، فرآهم آوردن دیدگاه عملکرد مالی بخش

و یـا   هـا  ها در رویدادهاي مربوط به واگـذاري دارایـی   تر دربارة ارزش درست دارایی مستند
گذاران از طریق ارائۀ اطالعـات مفیـد و مربـوط از طریـق      ها، کمک به سرمایه ادغام شرکت

هــاي ثابــت،  هــاي ثابــت، اســتهالك دارایــی ارزیــابی بــر ارزش دارایــی بررســی اثــر تجدیــد
هـاي   هـا، دارایـی   رفته، سـود خـالص، کـل دارایـی     شدة یک متر مکعب گاز فروش تمام بهاي

  .ر استهاي کشو شرکت گاز استانهاي جاري و فروش خالص  یها، بده جاري، کل بدهی
  :اي برخوردار است تجدیدارزیابی به دالیل زیر در ایران از اهمیت ویژه  
 شرایط تورمی شدید و طوالنی بودن دورة تورم حاکم بر اقتصاد کشور .1

افزایش نرخ هاي برابري ارز طی دو دهۀ اخیـر و وابسـتگی ارزي نسـبتاً زیـاد صـنایع       .2
 ورکش

 هاي اقتصادي روز هاي مالی با واقعیت عدم تناسب اطالعات مندرج در صورت .3

 هاي قدیمی و جدید هاي مالی شرکت بودن صورت مقایسه قابل غیر .4

آوري فعلـی   بـا توجـه بـه فـن     هاي مولـد  آالت و دارایی عدم امکان جایگزینی ماشین .5
 فعلی آالت بینی نقدینگی الزم براي جایگزینی ماشین عدم پیش دنیا و



 
این فرآیند پرهزینه بررسی شـود  با توجه به دالیل مذکور ضرورت دارد آثار مالی   
  .لزوم انجام و نحوة استفاده از نتایج آن نیز آشکار گرددتا 

به این سـوال پاسـخ داده شـود کـه      با بررسی فرضیات، شود در این تحقیق تالش می  
هـاي کشـور چـه بـوده      شرکت گاز استان هاي ثابت ارزیابی دارایی آثار مالی ناشی از تجدید

   است؟
  

  نظري مبانی
ها به عنوان راهکاري براي باالبردن کیفیـت   در اغلب کشورها تجدیدارزیابی دارایی  

، اسـتانداردهاي  این رابطهدر هاي مالی مورد توجه است و به همین جهت  و شفافیت صورت
بـا عنـوان    16لی حسـابداري شـماره   المل اند از جمله استانداردهاي بین متعددي تصویب شده

بـا   40هـاي نامشـهود و شـماره     بـا عنـوان دارایـی    38آالت و تجهیزات، شماره  اموال، ماشین
همچنین در ایاالت متحدة آمریکا، کانادا، انگلستان، اسـترالیا و  . اي هاي سرمایه عنوان دارایی

 .اند نیوزلند نیز استانداردهایی در این زمینه به تصویب رسیده

رشکســته را چنــین تعریــف هــاي و اصــطالح شــرکت) 1998( 1دان و بــراد اســتریت  
واحدهاي تجاري که عملیات خود را به علت واگذاري یا ورشکستگی یـا توقـف   : اند کرده

 بررسی براي متعددي هاي پژوهش. نمایندانجام عملیات تجاري به زیان بستانکاران متوقف 

 عنـوان متغیرهـاي   بـه  مـالی  هاي از نسبت که گوهاییال توسط ورشکستگی بینی پیش توانایی

 کـه  اسـت  فـردي  نخسـتین ) 1968( 2نآلـتم  .اسـت  گرفتـه  صـورت  کنند می استفاده مستقل

 تحلیـل  روش کـارگیري  با به او .کرد را عرضه متغیره چند بینی ورشکستگی پیش الگوهاي

 بینـی  پیش دنبال به قلمست متغیرهاي به عنوان هاي مالی نسبت از استفاده و چندگانه تمایزي

 ].2[ بود ها، بنگاه ورشکستگی

                                                 
1. Dun and Bradstreet 
2. Altman 



 
 حتی و حسابداران گران، تحلیل .شد الگوي آلتمن وارد به انتقاداتی بعد هاي سال در  

 در آلـتمن . دارد کـاربرد  همگـانی  تنها بـراي موسسـات  ،  Zمدیران معتقد بودند که الگوي 

 )1978( 3اسـپرینگیت .شـد  والگـ  اشـکاالت  رفـع  و اصـالح  بـه  موفـق  خـود  مطالعـات  ادامـه 
 بـه  گـردش  در سـرمایه  )1(ازمتغیرهاي مسـتقل   استفاده با وي. داد ادامه را آلتمن مطالعات

 به بدهی مالیات از قبل سود) 3(دارایی  کل به و مالیات بهره از قبل سود) 2( ها دارایی کل

 صـحیح  نـی بی پـیش  درصـد  5/92به  دادکه ارایه الگویی ها دارایی کل به فروش )4( جاري

 و تحلیـل  تجزیـه  روش از خـود  الگـوي  ایجـاد  بـراي  )1980( 4اوهلسـون  .یافـت  دسـت 

 شـرکت  105 شـامل  اي نمونـه  خـود  الگـوي  آزمـون  بـراي  وي. کـرد  لوجسـتیک اسـتفاده  

 متغیـر  9 از خـود  الگـوي  او در. انتخـاب کـرد   شرکت غیرورشکسـته را  2058 و ورشکسته

 5زیمسـکی . یافـت  صـحیح دسـت   بینـی  پیش ددرص 1/85او به  الگوي. کرد استفاده مستقل
 الگوي مناسب خود تا کرد استفاده و اهرمی عملکرد نقدینگی، مالی، هاي نسبت از )1984(

 بیشـتر براسـاس   بلکـه  بودنـد  نشـده  گـزینش  تئـوریکی  بر مبنـاي  ها این نسبت .دهد ارایه را

 شرکت 40 شامل يا نمونه مبناي بر الگوي زیمسکی. بود اش قبلی او در مطالعات تجربیات

 تـرین  سـاده  از یکی الگو این .شد ریزي پی تولیدي شرکت غیرورشکسته 800 و ورشکسته

در  الگوهـا  در مسـتقل  کـم متغیرهـاي   تعداد اصل که است ورشکستگی بینی پیش الگوهاي
 ].6[است  شده رعایت خوبی به آن

در  قبلی یقاتتحق نتایج که دریافت گذشته مطالعات بررسی از پس )1998( 6شیراتا  
 تقریبـاً  هاي سرمایه با تولیدي هاي شرکت به ها نمونه بودن و محدود کم تعداد ژاپن به دلیل

 تـا  داد ارایـه  جـامع  الگـویی  ضـعف  نقـاط  ایـن  رفـع  شیراتا براي. نیستتعمیم  یکسان قابل

 هرمقدارسرمایه با و خدماتی بازرگانی هاي تولیدي، شرکت انواع تمام براي ورشکستگی را

                                                 
3. Springate 
4. Ohlson 
5. Zmijewski 
6. Shirata 



 
 دقـت  بـا  را توانـد ورشکسـتگی   مـی  وي الگوي که داد نشان تحقیقات نتایج. بینی کند یشپ

تمـایزي   تحلیـل  روش از خـود  الگـوي  بـراي  شـیراتا . کنـد  بینی پیش درصد 14/86بیش از 
 شـرکت  300 و ورشکسـته  شـرکت  686 شـامل  آمـاري او  نمونـه . کـرد  چندگانـه اسـتفاده  

 بـا  الگـو  یـک  )2004( 7واالس .بودنـد  1996 تـا  1986 هـاي  از سـال  کـه  غیرورشکسته بود

 مـالی  هـاي  او از مقـادیر نسـبت   الگـوي  در. کرد طراحی عصبی هاي شبکه از روش استفاده

 بودنـد،  شـده  گزارش ها بهترین نسبت عنوان به گذشته ورشکستگی مطالعات در که کلیدي

  .]8[ بود شده استفاده
  

  پیشینه تجربی
 ورشکستگی بینی پیش الگوهاي زمینه در شده امانج هاي پژوهش ترین مهم از برخی  

 بررسـی  عنـوان  تحت خود پژوهش در )1381( امیري سلیمانی: است زیر شرح به در ایران

 بـراي  الگـویی  ارایـه  محیطی ایـران بـه   شرایط در کننده ورشکستگی بینی پیش هاي شاخص

 از که بعضی بود مستقل متغیر 15 شامل او الگوي. ایران پرداخت در ورشکستگی بینی پیش

 صـفر  به Zمقدار  چه هر الگو این در. بودند کیفی بعضی متغیرهاي و مالی هاي ها نسبت آن

 یـک  بـه عـدد   Z مقـدار   چـه  هـر  و بیشـتر  شـرکت  ورشکسـتگی  احتمـال  باشـد  تر نزدیک

  .]4[است  تر کم شرکت ورشکستگی احتمال باشد، تر نزدیک
 آلـتمن  الگوي ضرایب تعدیل سیبرر به خود پژوهش در )1384(کاشانی  احمدي  

 شده تعدیل الگوي وي تحقیق نتیجه طبق که و لوازم خانگی پرداخت صنعت تجهیزات در

 را غیرورشکسـته  و ورشکسـته  هـاي  درصد شرکت 7/90دقت  با شده یاد در صنعت آلتمن

  .]2[کرد  تفکیک می
تان از دهـۀ  هاي ثابت در کشورهاي اروپایی به خصوص انگلس ارزیابی دارایی تجدید  

 1980و نیمۀ اول دهـۀ   1970در دهۀ . میالدي و حتی قبل از آن هم متداول بوده است 1970
                                                 
7. Wallace 



 
هاي ثابت در انگلستان، فرانسـه، ایتالیـا، اسـپانیا و پرتغـال روشـی       ارزیابی کلیۀ دارایی تجدید

یافـت   ها کاهش ارزیابی تمایل به تجدید 1980با کاهش یافتن تورم از نیمۀ دهۀ . متداول بود
هـاي اوراق بهـادار کـه     شـده در بـورس   هـاي پذیرفتـه   ویژه شرکت ها به و تعدادي از شرکت

  8شـده توسـط ویلـز    تحقیـق انجـام  . بردنـد آن را کنـار گذاشـتند    ارزیابی را به کار مـی  تجدید
دهـد کـه    در بریتانیا نشـان مـی   1991-92هاي   هاي مالی منتشرشده در سال نسبت به صورت

ارزیـابی   هـاي ثابـت خـود را تجدیـد     از دارایـی ها تمام یا بخشی  ز شرکتا درصد 21حدود 
داننـد از جملـه انگلسـتان، اسـترالیا،      ارزیابی را مجـاز مـی   در کشورهایی که تجدید. اند کرده

اي جهـت هماهنـگ نمـودن اسـتانداردها و      هـاي گسـترده   جنـوبی تـالش   نیوزیلند و آفریقاي
، از جمله گروهی موسوم به گـروه  انجام گرفته استارزیابی  مورد تجدیدضوابط یکسان در 

در  2002در لنـدن و نـوامبر    2001هایی که در تـاریخ سـپتامبر    ارزیابی در گردهمایی تجدید
. انـد  سازي اعالم و مورد تأکیـد قـرار داده   اوکلند تشکیل گردیده، ضوابطی را جهت یکسان

ردهاي هماهنـگ بـا اصـول    همچنین در کشـور هندوسـتان اقـداماتی جهـت تـدوین اسـتاندا      
عمـل آمـده اسـت و در اسـتاندارد حسـابداري       پذیرفته شدة حسابداري امریکا و انگلستان به

در کلیـۀ ایـن تحقیقـات تأکیـد بـر ارائـۀ       . ارزیـابی را مجـاز دانسـته اسـت     تجدیـد  10شماره 
. انـد  هارزیابی اعـالم نمـود   شدة تاریخی را دلیل تجدید تمام تر نسبت به بهاي اطالعات مربوط

هاي ثابت هر چهار سال یک بار توسط ارزیابان مسـتقل،   ارزیابی دارایی در برزیل نیز تجدید
  ].5[شود مجاز شمرده می

به عمل آمده، نشان داده شـده   9مچنین در تحقیق دیگري که توسط خانم آن تارکاه  
اسـتاندارد   هـا بـا اسـتفاده از    که در کشـورهاي انگلسـتان، فرانسـه، ژاپـن و اسـترالیا، شـرکت      

خود مجاز هسـتند ولـی    هاي ارزیابی دارایی نسبت به تجدید 16 المللی حسابداري شمارة بین
هـا مجـاز    شـرکت اصول پذیرفته شدة حسابداري، مریکا و آلمان با تبعیت از در کشورهاي آ

                                                 
8.Wills 
9. Ann Tarca 



 
اجبـاري   1976ارزیـابی در فرانسـه از    ذکر است کـه تجدیـد   الزم به. ارزیابی نیستند به تجدید

که یک سیاست مالی را برگزیده باشند بلکه بـه   هاي فرانسوي نه به عنوان این و شرکت شده
شـرکت انتخـابی در ایـن تحقیـق      506در مجمـوع از  . انـد  ارزیابی را انجام داده بار تجدیداج

  .]11[کنند  استفاده می ارزیابی درصد از تجدید 33مجموعاً 
ــانون تجــارت مصــوب     ــران در ق ــورد  و اصــال 1311در ای ــانون تجــارت در م حیۀ ق
ارزیـابی حکـم    و سـایر قـوانین تجـاري در مـورد تجدیـد      1347هاي سهامی مصوب  شرکت

ویـژه در اجـراي مقـررات مالیـاتی، افـزایش       اما در مقررات مالیاتی و به. خاصی وجود ندارد
شده، جـزء درآمـد، تشـخیص داده شـده و مشـمول مالیـات        ارزیابی هاي تجدید بهاي دارایی

شـده و   هاي ثابت محسوب مـی  ارزیابی دارایی این طرز عمل مانعی جدي براي تجدید .است
بهادار بعد از انقالب اسالمی، طبعـاً مـوردي    هاي بورس اوراق با افول الزامی فعالیت .ودش می

کـه بـا شـروع اجـراي برنامـۀ اول توسـعۀ        هـا پـیش نیامـد تـا آن     ارزیابی دارایـی  براي تجدید
شـده بـه مـردم     در آن سیاست واگذاري سهام صـنایع دولتـی و ملـی    که 1368-72اقتصادي 

 1371بهادار مجدداً شـروع و در اصـالحیۀ سـال     هاي بورس اوراق شده بود، فعالیت بینی پیش
 1366هـاي مسـتقیم    مکرر بـه قـانون مالیـات    143اي به شمارة  هاي مستقیم ماده قانون مالیات

هــاي  بهـاي ناشـی از ارزیـابی مجـدد دارایـی     بـه موجـب ایـن مـاده افــزایش     . اضـافه گردیـد  
طـور مسـتقیم یـا بـا واسـطه متعلـق بـه         درصـد سـرمایۀ آنهـا بـه     50هایی کـه بـیش از    شرکت

هاي دولتی است براي یک بـار و تـا سـقف زیـان      هاي دولتی و مؤسسه ها، شرکت وزارتخانه
هاي مـالی مصـوب در مجمـع عمـومی شـرکت در طـول اجـراي         سنواتی مندرج در صورت

که سهام شرکت در  شرط آن قانون برنامۀ اول توسعۀ اقتصادي از مالیات معاف خواهد بود به
بورس پذیرفته شده باشد یا حداکثر یک سال پس از زمانی که ارزیابی مزبور در دفاتر ثبـت  

  .گردد در بورس پذیرفته شود و زیان سنواتی از محل افزایش مزبور مستهلک گردد می
گردد  برمی 1367ارزیابی بعد از انقالب اسالمی به سال  ورد تجدیددومین سابقه در م  

آذر مـاه ایـن سـال بـه تصـویب مجلـس شـوراي اسـالمی          30اي که در  که طبق ماده واحده



 
هـا ناشـی از الزامـات و     قانون مزبور کـه احتمـاالً بـراي پوشـاندن زیـان انباشـتۀ بانـک       . رسید

 1371ود به قدري ابهام داشت که تا سـال  هاي اتخاذشده در جریان جنگ تحمیلی ب سیاست
اي، آب و بــرق خوزســتان،  هــاي آب منطقــه مجمــع عمــومی مشــترك شــرکت .اجــرا نشــد

هاي  تشکیل و ارزیابی مجدد دارایی 31/4/1372مهندسی آب و فاضالب کشور و توانیر در 
هــاي مزبــور طبــق  هــاي شــرکت هــاي مزبــور را تصــویب و مقــرر کــرد کــه دارایــی شــرکت
لعملی که توسـط وزارت نیـرو بـا مشـارکت و همکـاري سـازمان حسابرسـی تهیـه و         دستورا

ارزیابی بعد از تـأمین زیـان    انجام و منابع حاصل از تجدید 1372شود تا پایان سال  تدوین می
قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصـادي،   62مادة  .ها منظور شود سنواتی به حساب سرمایۀ شرکت

هـاي دولتـی را کـه     هـاي ثابـت شـرکت    اجازه داد کـه دارایـی   اجتماعی و فرهنگی به دولت
هاي دولتی مذکور هستند، در دوران برنامـۀ   صددرصد سهام آن متعلق به دولت و یا شرکت

  .]5[ ارزیابی قرار دهد سوم توسعه، یک بار مورد تجدید
    

  
  هاي پژوهش فرضیه

ز ورشکسـته نشـان   هـاي کشـور، ا   هاي ثابت شرکت گاز استان ارزیابی دارایی تجدید .1
 .ها جلوگیري نمود دادن شرکت

ارزیابی نسبت به قبـل از   رفته بعد از تجدید شدة یک متر مکعب گاز فروش تمام بهاي .2
  .تجدیدارزیابی تفاوت معناداري دارد

ارزیـابی نسـبت بـه قبـل از      هاي کشور بعد از تجدید عملکرد مالی شرکت گاز استان .3
  .تجدیدارزیابی تفاوت معناداري دارد

یک تا سه، براي آزمون فرضیه دوم، فرضـیه   فرضیات فرعی براي آزمون فرضیه اول  
  :مورد آزمون قرار گرفتند فرعی چهار و براي آزمون فرضیۀ سوم، فرضیات فرعی پنج تا ده



 
ارزیابی نسبت بـه قبـل از تجدیـدارزیابی     سبت ورشکستگی زیمسکی بعد از تجدیدن .1

  .تفاوت معناداري دارد
  .است 5/0ارزیابی بیشتر از  گی زیمسکی قبل از تجدیدنسبت ورشکست .2
  .است 5/0ارزیابی کمتر از  نسبت ورشکستگی زیمسکی بعد از تجدید .3
نسبت به قبـل  ارزیابی  رفته بعد از تجدید شدة گاز فروش تمام نسبت استهالك به بهاي .4

 .جدیدارزیابی تفاوت معناداري دارداز ت
ارزیـابی نسـبت    بعد از تجدید رفته گاز فروششدة یک متر مکعب  تمام میانگین بهاي .5

  .به قبل از تجدیدارزیابی تفاوت معناداري دارد
ارزیـابی نسـبت بـه قبـل از      هـا بعـد از تجدیـد    دارایـی  کـل  بـه  خـالص  نسـبت سـود   .6

  .تجدیدارزیابی تفاوت معناداري دارد
ارزیـابی نسـبت بـه قبـل از      ها بعـد از تجدیـد   دارایی کل به گردش در نسبت سرمایه .7

  .تجدیدارزیابی تفاوت معناداري دارد
ارزیابی نسبت بـه قبـل از    جاري بعد از تجدید هاي بدهی به جاري هاي نسبت دارایی .8

  .تجدیدارزیابی تفاوت معناداري دارد
ارزیـابی نسـبت بـه قبـل از      هـا بعـد از تجدیـد    دارایـی  کـل  بـه  هـا  بـدهی  نسـبت کـل   .9

  .تجدیدارزیابی تفاوت معناداري دارد
ارزیابی نسبت به قبـل از تجدیـدارزیابی تفـاوت     هاي ثابت بعد از تجدید بازده دارایی .10

  .معناداري دارد
جدیـدارزیابی تفـاوت   ارزیـابی نسـبت بـه قبـل از ت     ها بعد از تجدیـد  بازده کل دارایی .11

  .معناداري دارد
  

  شناسی پژوهش روش



 
 پـس  نـوع  از پـژوهش  شناسـی  روش و همبسـتگی  توصـیف  نـوع  از پـژوهش  این  

هـاي   هـا در دوره  براي مقایسۀ میـانگین تی  آزمونها، از  آزمون فرضیهبراي . است رویدادي
را یـازده شـرکت   جامعۀ آماري این پژوهش . شده است استفادهقبل و بعد از تجدیدارزیابی 

و شرکت ملـی گـاز    گاز استانی به عالوة شرکت گاز تهران بزرگ، پاالیشگاه گاز سرخون
در ایـن پـژوهش   . دهـد  تشکیل مـی ) ساله ششدورة ( 1384تا  1379، طی دورة زمانی ایران
 هـاي آنهـا   تمـام دارایـی   1383تا پایان سال ایی از جامعۀ آماري انتخاب می شوند که ه نمونه

  .دباشن تجدیدارزیابی شده
  مدل مفهومی

طـۀ زیمسـکی بـه صـورت     هاي گاز اسـتانی از راب  ورشکستگی شرکتجهت بررسی   
  :است شده زیر استفاده

    )1(رابطه 

  :که اجزاي تشکیل دهندة آن به صورت زیر هستند  
X1  =دارایی لک/لصخا سود X2  =دارایی ل ک/دهیب کلX3  =جاري بدهی/دارایی جاري 

Z  =5/0   الگو از آمده دست به مقدار متغیر وابسته< Z غیرورشکسته شرکت  

                  5/0>  Z  ورشکستهشرکت  

بـه شـرح    آزمون تی، از برابر هستندها، جایی که واریانس دو جامعه  براي آزمون فرضیه  
  :است زیر استفاده شده

  )2(رابطه 
  

 :که در این فرمول عالئم بدین ترتیب هستند  

BX  = میانگین نمونه دوم      AX =نه اولمیانگین نمو  
2
BS = 2      واریانس نمونه دوم

AS =واریانس نمونه اول 
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Bn =حجم نمونه دوم       An  =حجم نمونه اول    ƒd  =درجه آزادي  

ه صـورت زیـر   هسـتند فرمـول مربوطـه بـ     هاي دو جامعه نابرابر اما جایی که واریانس  
  :کند تغییر می

)3(رابطه 

 

  
    

هاي دو جامعه از فرمول  شود که جهت روشن شدن عدم تساوي واریانس یادآور می  
  :گردد زیر استفاده می

  )4(رابطه 
 30براي آزمون فرض آماري میانگین یک جامعه زمـانی کـه حجـم نمونـه کمتـر از        

  :شود از فرمول زیر استفاده میباشد نیز 
  )5(رابطه 

 .استفاده خواهد شد dƒ = n1+n2-2براي درجه آزادي از فرمول   

دارد که بین دو یا چند پارامتر تفاوت یـا رابطـه    بیان می )H0(در این پژوهش فرض صفر   
گوید هر گونـه تفـاوت ظـاهري     در این پژوهش می )H0(همچنین، . داري وجود ندارد معنی

بـا  . شـود  گیري ناشـی مـی   فقط از خطاي نمونهابی تجدیدارزیبین میانگین دوره قبل و بعد از 
هـاي دو نمونـه وجـود     دار بـین میـانگین   بیانگر آن است که اختالف معنی )H1(این توصیف 

 .یستگیري ن دارد که این اختالف مربوط به خطاي نمونه

براي رد کـردن فـرض صـفر در نظـر      α = 05/0دار بودن  در این پژوهش سطح معنی  
مقدار منفی یا مثبـت آن بیشـتر   (جدول باشد  tشده بزرگتر از  محاسبه tگر ا. است گرفته شده

از آنجایی کـه میـانگین غالبـاً    . پذیرفته خواهد شد  H1شود و فرض  فرض صفر رد می) باشد
دار بودن تفـاوت   ترین شاخص براي توصیف خصایص یک گروه است، تعیین معنی مناسب

  استفاده شده است آزمون تیلذا از . خوردار استها از اهمیت خاصی بر بین میانگین نمونه
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    هاي پژوهش یافته

هــاي ســه ســال قبــل از  بــه صــورت مقایســۀ میــانگین نســبتهــا  داده آمــار توصــیفی  
  :است ارائه شده بعدي ولادر جد Tو نتایج آزمون  تجدیدارزیابی با سه سال بعد از آن

  
 سال بعداز تجدیدارزیابی 3ل قبل با سا 3هاي  آمار توصیفی مقایسۀ میانگین نسبت. 1جدول 

ها نام نسبت ها میانگین نمونه زمان   

 نسبت ورشکستگی زیمسکی
203375/0 قبل از تجدیدارزیابی  
-6671/1 بعد از تجدیدارزیابی  

رفته گازفروش مترمکعب یک شده تمام بهاي  
22965/26 قبل از تجدیدارزیابی  
5577/101 بعد از تجدیدارزیابی  

شده گاز فروش رفته تمام بهاي به تهالكنسبت اس  
708571/0 قبل از تجدیدارزیابی  
586429/0 بعد از تجدیدارزیابی  

  نسبت سود خالص به کل دارایی
047399/0 قبل از تجدیدارزیابی  
-01977/0 بعد از تجدیدارزیابی  

 نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی
047441/0 قبل از تجدیدارزیابی  

ز تجدیدارزیابیبعد ا  0829/0-  

هاي جاري به بدهی هاي جاري دارایینسبت    
154416/1 قبل از تجدیدارزیابی  
838012/0 بعد از تجدیدارزیابی  

 نسبت کل بدهی به کل دارایی
805484/0 قبل از تجدیدارزیابی  
445469/0 بعد از تجدیدارزیابی  

هاي ثابت نسبت بازده دارایی  
یقبل از تجدیدارزیاب  05002/76  

332202/0 بعد از تجدیدارزیابی  

ها نسبت بازده کل دارایی  
245803/1 قبل از تجدیدارزیابی  
248616/0 بعد از تجدیدارزیابی  



 T آزمون توسط ها داده لیتحل و هیتجز جینتا. 2جدول 

 
رضیاتف   واریانس آزمون 

T-TEST برابري واریانس ها براي برابري میانگین   

F 
سطح 

 t  داري عنیم
درجه 
 آزادي

سطح 
داري معنی  

 تفاوت میانگین
تفاوت خطاي 

 استاندارد
%95تفاوت  فاصله اطمینان  

 بیشتر کمتر

1   t- اي دونمونه 
  همسانی واریانس

 واریانس ناهمسانی

022/11  
  

003/0  
 

451/4  
451/4  

26  
215/17  

000/0  
000/0  

82573/1  
82573/1  

41015467/0  
41015467/0  

98264501/0  
96120318/0  

668815/2  
690257/2  

2  t-  3572982/0  -28344/1  -  -463070/0  244/0  13  -219/1  -  - -  )قبل(اي  یک نمونه  
3  t- 95392/1  -62368/2  -  -28880/2  000/0  13  -766/14  -  -  -  )بعد( اي نمونه یک- 

4  t- اي دو نمونه  
  همسانی واریانس

  واریانس ناهمسانی
587/11  

  
002/0  

  
343/0  
343/0  

26  
117/14  

734/0  
737/0  

12214286/0  
12214286/0  

35593780/0  
35593780/0  

609498/0-  
640677/0-  

8537835/0  
8849626/0  

5  t- اي دو نمونه  
  همسانی واریانس

  واریانس ناهمسانی
946/6  

  
014/0  

  
992/6-  
992/6-  

26  
645/18  

000/0  
000/0  

3281/75-  
3281/75-  

77335/10  
77335/10  

4730/97-  
9061/97-  

1831/53-  
7501/52-  

6  t- همسانی واریانس  اي دو نمونه  
  واریانس ناهمسانی

289/3  
  

081/0  
  

525/4  
525/4  

26  
281/22  

000/0  
000/0  

06717314/0  
06717314/0  

01484379/0  
01484379/0  

0366613/0  
0364115/0  

0976850/0  
0979348/0  

7  t- همسانی واریانس  اي دو نمونه  
  واریانس نیناهمسا

135/0  
  

717/0  
  

553/3  
553/3  

26  
375/25  

001/0  
002/0  

13034214/0  
13034214/0  

03668314/0  
03668314/0  

0549389/0  
0548484/0  

2057454/0  
2058359/0  

8  t- اي دو نمونه  
  همسانی واریانس

  واریانس ناهمسانی
005/0  

  
947/0  

  
737/1  
737/1  

26  
367/24  

094/0  
095/0  

31640429/0  
31640429/0  

18219498/0  
18219498/0  

058103/0-  
059328/0-  

6909114/0  
6921365/0  

9  t- اي دو نمونه  
  همسانی واریانس

  واریانس ناهمسانی
907/10  

  
003/0  

  
243/5  
243/5  

26  
321/17  

000/0  
000/0  

36001429/0  
36001429/0  

06866548/0  
06866548/0  

2188704/0  
2153468/0  

501158/0  
5046818/0  

10  t- همسانی واریانس  اي دو نمونه  
  واریانس ناهمسانی

407/28  
  

000/0  
  

450/4  
450/4  

26  
000/13  

000/0  
001/0  

71782/75  
71782/75  

01475/17  
01475/17  

74349/40  
95973/38  

6921/110  
4759/112  

11  t- همسانی واریانس  اي دو نمونه  
  واریانس ناهمسانی

901/5  
  

022/0  
  

764/2  
764/2  

26  
170/13  

010/0  
016/0  

99718714/0  
99718714/0  

36082656/0  
36082656/0  

2554975/0  
2186876/0  

738877/1  
775687/1  



  هاگیري و پیشنهاد نتیجه
هـاي گـاز اسـتانی بـا      طبق نتـایج آزمـون فرضـیات فرعـی اول و دوم، اکثـر شـرکت        

وان نتیجـه  تـ  سـوم مـی   فرعـی  رو نبودند، اما با توجه به نتیجۀ آزمون فرضیه ورشکستگی روبه
هـا افـزایش    نسبت دارایی به بدهی در شرکت ،هاي ثابت گرفت بر اثر تجدیدارزیابی دارایی

 هـاي مـالی   در صـورت  یافته و این موضوع باعث شده تا ورشکستگی ظاهري مشاهده شـده 
هـا بـه طـور معنـاداري از مـرز ورشکسـتگی فاصـله         از بین بـرود و شـرکت   ها برخی شرکت

  .بگیرند
شـدة یـک    تمـام  بین میانگین بهـاي  و پنجم، فرعی چهارم آزمون فرضیات بنابر نتیجۀ  

رفته قبل و بعـد از تجدیـدارزیابی اخـتالف آمـاري معنـاداري وجـود        متر مکعب گاز فروش
هــاي گــاز اســتانی باعــث شــده   هــاي ثابــت در شــرکت یعنــی تجدیــدارزیابی دارایــی. دارد
تجدیدارزیابی تغییرات معنـاداري پیـدا    رفته بعد از شدة یک متر مکعب گاز فروش تمام بهاي
  .کند

هاي مالی بودند  دهم که مربوط به نسبتیازم تا ا توجه به نتایج آزمون فرضیات ششب  
اند بعد از تجدیدارزیابی نسـبت بـه    ها مرتبط هاي مالی که با دارایی نسبتگیریم که  نتیجه می

گونه برداشـت   ند و از این نتایج اینا قبل از تجدیدارزیابی تفاوت آماري معناداري پیدا کرده
هـاي کشـور بعـد از     گاز استان  عملکرد مالی شرکتهاي مالی،  شود که با توجه به نسبت می

  .است ارزیابی نسبت به قبل از تجدیدارزیابی تفاوت معناداري یافته تجدید
  :گردد با در نظر گرفتن نتایج تحقیق پیشنهادهاي زیر ارائه می  

  عنـوان یـک    بـه  اساسی بودن گاز و به افزایش نرخ تورم در کشور الزم است باتوجه .1
هـاي گـاز    هـاي ثابـت در شـرکت    مصرفی ضـروري، تجدیـدارزیابی دارایـی     کاالي

 .استانی به طور متناوب در فواصل مناسب انجام گیرد

هـاي گـاز اسـتانی بـه طـور       هـاي ثابـت در شـرکت    بهتر است تجدیدارزیابی دارایـی  .2
حدودة زمانی صورت گیـرد تـا نتـایج آن بـراي بررسـی آثـار       هماهنگ و در یک م

 .تجدیدارزیابی قابل مقایسه باشند



 
هاي گـاز   هاي ثابت در شرکت که علت اصلی انجام تجدیدارزیابی دارایی از آنجایی .3

روز  ها به بخـش خصوصـی و نیـاز بـه بـه      استانی آمادگی براي واگذاري این شرکت
ز گذشـت هفـت سـال از زمـان تجدیـدارزیابی      هاي مالی بود اما بعـد ا  بودن صورت

اسـت، بهتـر اسـت تـا پـیش از واگـذاري بـا دیگـر          هنوز واگـذاري صـورت نگرفتـه   
  .تجدیدارزیابی صورت گیرد

توان نتـایج جدیـدي در زمینـۀ تجدیـدارزیابی      عالوه بر این با توجه به نکات زیر می  
  :کسب کرد

 ها هاي ثابت در شرکت یابی داراییتجدیدارز کشف موانع .1

 شدة گاز و بهاي فروش آن تمام الگوي صحیح براي تعیین بهاي تهیۀ یک .2

 ها شرکتعوامل کیفی در عملکرد مالی تعیین میزان و چگونگی تأثیر  .3

 آن ر تجدیدارزیابی برسازي و بررسی اث تعیین عوامل تسریع کنندة خصوصی .4

 مالی هاي بر شفافیت و به روز بودن صورت هاي اثر تجدیدارزیابی دارایی بررسی .5

  
  هاي پژوهش محدودیت

هـا از نسـبت ورشکسـتگی زیمسـکی      در ارزیابی وضعیت ورشکستگی شرکت .1
هـاي دیگـر، نتـایج     است، ممکن است در صورت استفاده از نسبت استفاده شده
  .متفاوت باشد

هـا از   به علت زیاد شدن تعداد فرضیات بـراي بررسـی عملکـرد مـالی شـرکت      .2
هـاي   لی استفاده شد و شاید با استفاده از نسبتهاي ما تعداد محدودي از نسبت

  .تري به دست آید مالی بیشتر، نتایج دقیق
ر هسـتند کـه        .3 عوامل دیگري از جمله تورم نیز بر متغیرهـاي مـورد بررسـی مـؤثّ

  .بررسی اثر آنها، خود یک پژوهش مستقل است
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Revaluation of Provinces Gas Companies in Iran 
Mehrnaz Sajedi, Instructor, Accounting, Islamic Azad University, Bandar-e Anzali, Iran 

 
Abstract 
 The purpose of this study is to identify the effects of fixed assets 
revaluation of year 1381 on financial performance of provincial gas 
companies all over the country, and in particular their  bankruptcy. The time 
period of study is six years (1379 to 1384). Zmijewski bankruptcy ratio was 
used to evaluate the bankruptcy, and financial ratios to analyse companies 
performance. Other studied variables are: fixed assets values and their 
depreciations and the cost of a square meter of sold gas. The number of 
selected samples is 14 of the 25 companies. T-test was used to test the 
hypothesis by spss software. The results are: 1) The majority of provincial 
gas companies were facing bankruptcy, but fixed assets revaluation caused 
the provincial gas companies to keep out the bankruptcy threshold 
significantly. 2) There is a meaningful difference between the average of the 
cost of a square meter of sold gas before and after revaluation. 3) Assets 
financial ratios have changed significantly after revaluation. 
 
Key words: cost of sold gas, fixed assets revaluation, financial performance, financial ratios, 

bankruptcy 


