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  چکیده  
توجه به ساختار یا بافت مالی هر واحد اقتصادي یکی از اهداف اولیه اقتصادهاي موفق اسـت و ایـن موفقیـت در شـرایطی     

بازنگري در بهاي تمام شـده  حسابداري، اطالعات  نمودنمربوط یکی از راههاي  شود که ارزش و مبلغ دارایی واقعی باشد. حاصل می
. هدف ایـن تحقیـق بررسـی    شود نام برده می "تجدیدارزیابی دارایی ها"با عنوان واژگان حسابداري که در  باشد ي ثابت میدارایی ها

دیدگاه مدیران و اساتید دانشگاه در رابطه با تجدیدارزیابی دارایی ها و مشخص نمودن برخی دالیل احتمالی مدیران از افزایش ارزیابی 
 95سال  15انجام شده است به دلیل دسترسی به اطالعات  2002در سال  Tinو  Lohشابه اي که توسط دارایی ها است. در تحقیق م

شرکت از مدل سري زمانی استفاده شده است. ولی با توجه به رواج نبودن تجدیدارزیابی در شرکتهاي غیردولتی درایران و دسترسـی  
آوري  شرکتهاي دولتی، در این تحقیق با توزیع پرسشـنامه اقـدام بـه جمـع    هاي انجام شده در  نداشتن به اطالعات کامل تجدیدارزیابی

  استفاده شده است. 1استیودنت -تیها از آزمون   اطالعات گردید و سپس براي آزمون فرضیه
باشد که  تجدیدارزیابی دارایی ها ضرورت دارد و ارزش آنها پس  نتایج حاصله از آزمون فرضیات تحقیق مبین این نکات می

تجدیدارزیابی افزایش خواهد یافت. همچنین مشخص شد تجدیدارزیابی با نیت افزایش ارزش شرکت توسـط مـدیران انجـام مـی      از
 منصفانه شدن ارزش منـابع مـالی شـرکت   دلیل افزایش ارزش دارایی ها نسبت بدهی ریسک کمتر وبا  شود و پس از تجدیدارزیابی به

  دهد.   مینسبت قیمت به درآمد شاخص بهتري را نشان 
  

قابلیت  -بازده دارایی ها -نسبت قیمت به درآمد -نسبت بدهی به دارایی -افزایش یا کاهش ارزش دارایی ها  : هاي کلیدي واژه
  سوددهی 

  

  مقدمه
اطالعات مالی در شرکتها براي مراجع مختلف از طریق سیستم حسابداري تهیه می گردد. ارائه اطالعات مالی دقیق، به روز و 

عامل بسیار مهمی در امر تصمیم گیري استفاده کنندگان داخلی و خارجی صورتهاي مالی می باشد. اما کاهش قدرت خرید پول سریع 
که  شود عبارت دیگر، تورم و همچنین، تغییرات عمده در قیمتهاي نسبی کاالها و خدمات موجب می کشورها در طول زمان یا به

تمام شده) دارایی هاي ثابت و سرمایه گذاریهاي بلندمدت که در صورتهاي مالی متعارف  قیمت(اطالعات مربوط به ارزشهاي تاریخی
شدت فاصله بگیرد و در نتیجه، اطالعات مزبور براي  هکننده واقعیتهاي اقتصادي هستند ب شوند از ارزشهاي جاري که بیان منعکس می
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بازنگري در بهاي یکی از روشهاي موجود جهت رفع این نقیصه  د.گیریهاي اقتصادي، نامربوط، نارسا و غیرقابل استفاده شون تصمیم
واژگان حسابداري فرآیند بازنگري در بهاي تمام شده و که در  تمام شده دارایی هاي ثابت و سرمایه گذاریهاي بلند مدت می باشد

شود. به  ام برده مین "ارزیابی دارایی ها تجدید"در حسابها، با عنوان استهالك انباشته دارایی هاي ثابت و ثبت آثار افزایش قیمتها 
یکی از است.  مجدد ارزش دفتري دارایی ها با هدف تخمین و برآورد ارزش جاريتنظیم و ارائه  تجدیدارزیابی عبارت دیگر

تها شرکآیا در این تحقیق هدف آزمون این موضوع است که  باشد. موضوعات اساسی و مطرح، افزایش یا کاهش ارزش دارایی ها می
   چیست؟ موضوعاین دلیل یا دالیل دهند و  در تجدیدارزیابی، دارایی هاي خود را افزایش یا کاهش می

  
  بحث و بررسی

  ماهیت تجدیدارزیابی دارایی ها  و اثرات حسابداري آن 
یل محکـم بـودن   حسابداري بـدل د که شامل به حداقل رساندن انحراف از میثاقهاي مزیت بالقوه دار 3تجدیدارزیابی دارایی ها 

کاهش نرخ بازده حسابداري شرکتها و در نتیجه بهبود موقعیت تجاري مطابق بـا  و  قابل قبول ایجاد دیدگاههاي بهتر، انعکاس ترازنامه
  است. قوانین واحدهاي دولتی

ستقل نیز دارد. در به ارزیابان م کارمزد پرداختیهاي اضافی همانند  تجدیدارزیابی دارایی ها معایبی از جمله هزینه همچنین
تر و همچنین کاهش  باشد، تجدیدارزیابی هزینه بر است، زیرا منجر به ارائه بازده جاري پائین ثبات می شرکتهایی که دیدگاه آتی آنان بی

  ].1شود[ سود خالص بدلیل افزایش هزینه استهالك  می

هاي نقدي مرتبط با انجام عملیات, زمان  ت و هزینه, هزینه فرص هاي تجدیدارزیابی شامل کارمزد پرداختی به ارزیاب هزینه
هاي  منظور ارائه گزارش, زمان صرف شده بابت بحث و گفتگو با حسابرسان, هزینه هصرف شده جهت بررسی و مرور ارقام مربوطه ب

ها بر  ثیر این هزینهشود که میزان تا هاي پرداختی به حسابرسان بابت بررسی و مرور مجدد است. فرض می نگهداري سوابق و هزینه
  ]1[گیري مدیریت راجع به تجدیدارزیابی باال است.  تصمیم

دهد.  در برخی موارد تجدیدارزیابی دارایی هاي ثابت ارزش دفتري دارایی هاي مشهود و در نتیجه کل دارایی ها را افزایش می
 شود. حساب ذخیره تجدیدارزیابی دارایی بستانکار می ارزیابی به یابد، چون تجدید حقوق صاحبان سهام نیز به همین مبلغ افزایش می

تجدیدارزیابی دارایی هاي استهالك پذیر بر محاسبات سود آتی   دهد، همچنانکه استهالك جدیدترین ارزش قابل بازیافت را نشان می
ردهاي حسابداري سود یا زیان گیرد. براساس استاندا تاثیر گذار است. سود خالص مجدداً در زمان فروش دارایی تحت تاثیر قرار می

حاصل از فروش دارایی که قبالً تجدیدارزیابی شده است براساس تفاوت میان مبلغ حاصل از فروش و ارزش دفتري دارایی در زمان 
 گردد. به همین شود منظور می زیان) حاصله در محاسبه سود و زیان دوره مالی که واگذاري انجام می)شود یا سود فروش محاسبه می

بطور خالصه و بدون در نظر  گذارند. ارزیابی دارایی هاي استهالك ناپذیر نیز در زمان فروش بر سود خالص تاثیر می ترتیب تجدید
فقط تاثیر کلی بر ترازنامه   اگر شرکتها دارایی هاي استهالك ناپذیر خود را تجدیدارزیابی نمایند،  هاي تجدیدارزیابی، گرفتن هزینه

کاهش) در ارزش دفتري دارایی هاي مشهود با عدم تغییر در سود خالص است و اگر شرکتی دارایی هاي )افزایش خواهد داشت و آن
اي مبلغ سود  کاهش) در خالص دارایی هاي مشهود با کاهش[افزایش] دوره) استهالك پذیر خود را تجدیدارزیابی نماید، افزایش

  ]1[همراه خواهد بود.
بازیافـت   صورت کاهش موقتی ارزش دارایی ها باید ارزش دفتري آنها را بـه ارزش قابـل   در شرکتهاانگلستان ن یانوطبق ق 

شود و این کاهش ارزش زیان تحقق یافته محسوب شده و به صورت  کاهش دهند. این قانون شامل کلیه دارایی هاي ثابت مشهود می
افزایش ارزش پیدا کرده باشـد) مبلـغ   )رزیابی قرار گرفته باشد شود. ولی در صورتیکه دارایی قبالً مورد تجدیدا سود و زیان منتقل می

شود. اگر تمام دارایی هاي ثابت شرکتی تجدیدارزیابی شوند زیان برخی دارایـی هـا بـا     یافته به ذخیره تجدیدارزیابی منتقل می کاهش
اغلب مستقیماً به حساب ذخیـره منتقـل    شود. کاهش ارزشها سود سایر دارایی ها حتی درصورت عدم افزایش ارزیابی قبلی، تهاتر می
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شود، مستقیماً بر قرادادهاي مرتبط با اعداد حسابداري  منجر به تغییر در صورتهاي مالی اساسی می که شوند. تجدیدارزیابی تا زمانی می
ارش شـده پیشـنهاد   تجدیدارزیابی دامنه کوچکی را براي یکنواخت شدن سود گز  حسابداري، هاي رویهتاثیرگذاراست. برخالف سایر 

تواند همانند تاثیر بر کـاهش   تجدیدارزیابی می کند لذا بعید است تاثیر مستقیمی بر قراردادهاي اجرایی داشته باشد. به عبارت دیگر می
کنندگان خارجی، با تقویـت ترازنامـه بـر قراردادهـاي بـدهی تاثیرگـذار باشـد و همچنـین          عدم تقارن اطالعات بین شرکت و استفاده

ورت امکان، احتمال مطرح شدن پیشنهاد خرید سهام شرکت از سوي دیگران را کاهش دهد. همچنین تجدیدارزیابی از طریق بـه  درص
کنـد. معایـب بـالقوه تجدیـدارزیابی      نفع  شرکت عمل مـی  تصویر کشیدن کاهش بازده سرمایه شرکت براي واحدها و مراکز دولتی به

الزحمه ارزیابـان   بطور عمده حق)هاي اضافی خارج از سبد مصرفی  تر به سرمایه گذاران و هزینهدارایی ها شامل ارائه بازده سرمایه کم
هـاي   مالی شود و فرض کنیم که مدیریت فقط در صورت کاهش هزینـه  گر تجدیدارزیابی منجر به تغییر صورتهاي ا باشد. مستقل) می

  ]14، احتماالً تجدیدارزیابی اشاره به منافع خاصی دارد.[دهد تامین مالی از طریق تجدیدارزیابی، این کار را  انجام می
 

  عوامل موثر بر تجدیدارزیابی  
 1998در  4و گریمینـک  1995در 3زیمـر و کـاتر   ،  1992در  2، آیزان و لو1993در 1تحقیقات انجام شده توسط چان و ویترد 
فضـاي   و  5حت تاثیر عوامل اقتصـادي ناشـی از قراردادهـا   ارزیابی دارایی ها تا حدي ت دهد که تصمیم گیري راجع به تجدید نشان می
 ] 10و15،6، 19 [است که شرکتها با آن روبرو هستند. 6سیاسی

هاي  دهد که کاهش حقوق صاحبان سهام با افزایش ارزش دارایی ها رابطه دارد. همچنین براساس یافته این تحقیقات نشان می
ها، اندازه و میزان دارایی ها با تجدیدارزیابی دارایی ها رابطه مستقیم دارد.  اخت بدهیاین تحقیقات نقدینگی ضعیف، عدم توانایی پرد

باشـند امـا    تجدیدارزیابی با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري رابطه معکوس دارد. همه این متغییرها در انجام تجدیدارزیابی موثر می
  ]13[بندي تجدیدارزیابی هستند. قابل اعتمادي براي زمان فقط کاهش حقوق صاحبان سهام، نقدینگی و اندازه، شاخصهاي

انـد، بـا    بـاالتر داشـته   8دیـدگاههاي رشـد   کننـدگانی کـه   ارزیـابی  1993در 7براساس تحقیقات انجام شده توسط چان و ویترد
ن تورم و هم در زمان پائین زمان باال بود اند. تحقیقاتی نیز هم در اند و ذخایر نقدي کمی هم داشته همحدودیتهاي استقراض روبرو بود

بودن تورم انجام شده است که وجود ترس از ادغام و کنترل توسط یک شرکت دیگر، احتمال اعتصابات کارگري، انتشار سهام جـایزه  
  ].18دهد[ و دیدگاههاي رشد باالتر را تفاوت میان تمایل به تجدیدارزیابی دارایی ها نشان می

کننـد   دهد که شرکتهایی کـه تجدیـدارزیابی مـی    انجام شده است نشان می 1995در 9کاتر زیمر ومطالعه اي دیگري که توسط 
  ].6تمایل به کاهش وجه نقد حاصل از عملیات و افزایش سطوح بدهی تضمین شده دارند[

ی دارند، نشان داد که در شرکتهاي موفق صنایع بی ثبات یا شرکتهایی که نسبتهاي اهرمی پائین  1998در  10گریمینکدر نهایت  
گیري راجع به تجدیدارزیابی ناشی از  باشد. در تحقیقات قبلی فرض گردیده است که تصمیم احتمال تجدیدارزیابی دارایی ها کمتر می 

مستقیماً بر قراردادهاي مـرتبط نیـز    باشد. تا زمانیکه تجدیدارزیابی صورتهاي مالی را تغییر دهد،  ها می ارزیابی و مقایسه منافع و هزینه
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دهد.  تاثیر گذار خواهد بود. از جمله فشار تعهدات بدهی و عدم تقارن اطالعاتی مابین شرکت و استفاده کنندگان خارجی را کاهش می
  ].10البته الزم به ذکر است ممکن است آنچه براي شرکتی مناسب است براي دیگري نامناسب باشد[

گیري راجع به تجدیدارزیابی دارایی ها در ارتبـاط   ختلفی با تصمیماز تحقیقات انجام شده عوامل م براساس نتایج بدست آمده
، 1اهرم سازيتوان به  می پرداخته شده است، نوع و دالیل این روابط هستند که از جمله این عوامل که در تحقیق حاضر نیز به بررسی

                                                                           اشاره نمود.ارزش سهام  و قابلیت سوددهی
 

   اهرم سازي
کننـده   و این هزینه یکـی از عوامـل تعیـین    بر است در بسیاري از مطالعات بیان شده که انحراف از میثاقهاي حسابداري هزیـنه

ردادهـاي بـدهی تعیـین    باشد. تاثیر این عامل با بررسی میزان انحراف شرکت از میثاقهاي حسـابداري در قرا  هاي حسابداري می گزینه
هم با  بصورت یک یا چند محدودیت در میزان بدهی که شرکت قادر به تقبل آن است و معموال2ًرود که این میثاقها شود. انتظار می می

راحتی قابـل مشـاهده    شود، موثر باشد. در هر صورت فرم و شکل دقیق هر یک از محدودیتها به عنوان می سرمایهنسبت بدهی به کل 
  ].    14[باشد نمی

کنند که بدهی دولتـی نسـبت بـه تـامین مـالی از بخـش        ه این موضوع اشاره میت خود بدر تحقیقا 3 1992لمک و پیج در   
جزییـات محـدودیتهاي     خصوصی منبع نامطمئنی در اکثر شرکتهاي جامعه آماري آنها بوده است. حتی در صورت تامین مالی دولتـی، 

اند  منابع مالی کوتاه مدت بانکی استفاده کرده  عالوه بر این در بیشتر شرکتهایی که از تامین نبوده است، موجود به آسانی قابل دسترس 
  ].12بیشتر بصورت ضمنی بوده تا آشکار[ اهرم سازي محدودیتهاي

معیـار   ازياهرم سـ  ،در رابطه با تجدیدارزیابی دارایی ها1990در  5و هانت و دوك  19904در تحقیقات وینتراپت و پرس در 
و  8مدت بانکی در ارتباط است[ مالی کوتاه که در قراردادهاي ضمنی، با تامین عنوان شده 6تعیین میزان انحراف از میثاقهاي حسابداري

17.[  
اگر چه عنوان شده است که موضوع تجدیدارزیابی بعنوان ابزار موثر حسابداري باید همچنان باز باقی بماند، ولی ازآنجائیکه  
ها یا تجدیدارزیابی هاي بعد از تاریخ معـین از مبنـاي اسـتفاده     دهندگان بمنظور مستثنی نمودن تجدیدارزیابی وضوع، قدرت واماین م

  .]13د[رابطه مستقیم دار اهرم سازيتوان گفت تجدیدارزیابی دارایی ها با  است پس می اهرم سازي شده در محاسبه
و هم بدلیل نقش ] 16و  17[رود د محدودیتهاي میثاقی حسابداري موجود بکار میهم در تعیین میزان فشار و تعدا اهرم سازي  
   ]13. [شود آن در مشخص کردن مشکالت مالی استفاده می  اطالعاتی

پذیري مالی دالیلی هستند کـه   کردن محدودیتهاي بدهی و رسیدن به انعطاف به این نتیجه رسید که کمرنگ 1993 در 7ایستون
بدهی به کل دارایـی هـا بعنـوان     ارزیابی در استرالیا بیان میشوند. از نسبت کنندگان مالی بعنوان انگیزه اولیه تجدید اغلب توسط کنترل

ناشـی از عملکـرد منفـی    تجدیدارزیابی شده بود که  بینی شود. در این تحقیق پیش متغییري براي تعیین میزان بدهی شرکت استفاده می
دهـد   پذیري مالی را کاهش می ی بعنوان شاخص نقدینگی استفاده نمود]. نقدینگی ضعیف انعطافتوان از نسبت آن [می نقدینگی است

بنابراین شرکتهایی که با کمبود منابع نقدي روبرو هستند در نشان دادن عکس العمل نسبت به فرصـتهاي سـرمایه گـذاري از قـدرت     

                                                           
١- Gearing   
٢- Covenants   
٣-Lemek , Page   
٤- Weintrop, Press  

٥- Hunt, Duke  

٦- Accounting-based covenants   
٧- Easton   



 
 

٤

قع درباره وجوه نقدي که در آینده از طریق فروش اموال بدست خواهد باشند. تجدیدارزیابی با ارائه اطالعات به مو پائینی برخوردارمی
  ]13گردد.[ نماید و بنابراین منجر به افزایش ظرفیت استقراض می آمد، به حل این موضوع کمک می

  

  قابلیت سوددهی
دیـدارزیابی در  رسـد احتمـال تج   گیرد. بنظر مـی  اي راجع به رابطه بین تجدیدارزیابی و سوددهی صورت می بحثهاي پیچیده

شود) نسبت به شرکتهایی که  ، محاسبه میROCEسوددهی که از طریق بازده سرمایه بکاررفته، (شرکتهایی که سوددهی باالتري دارند
شود شرکتهایی که سوددهی بیشتري دارنـد از سـوي واحـدهاي     می بینی سوددهی کمتري دارند، بیشتر باشد. بمنظور دقت بیشتر، پیش

آورد. بـه   افزایش حقوق منافع هستند و این موضوع انگیزه تجدیدارزیابی دارایی هاي ثابـت را درآنهـا بوجـود مـی     دولتی تحت فشار
   ].14[اشاره به وجود رابطه معکوس بین تجدیدارزیابی و سوددهی دارند 1توجه هم قرارداد بدهی و هم مالحظات قابل عبارت دیگر

توانـد   اسطه عایدات کم بوجود آمده است [همراه کاهش در مبلغ دارایی] میبیش از حدي که بو اهرم سازي: قرارداد بدهی
  از طریق تجدیدارزیابی بهبود یابد.

کند که شرکتهایی که دارایی هاي قوي و عایدات کم دارند بتوانند خودشان را  : تجدیدارزیابی روشی را فراهم می2قابل توجه
  .قوي دارند متمایز کنندهاي محکم و  از شرکتهاي غیرسوددهی که ترازنامه

هاي مربوط به هزینه سیاسی، تجدیدارزیابی با قابلیت سوددهی رابطه مستقیم دارد، از سوي دیگر هم  همچنین براساس بحث
نوع رابطه بین  بینی قرارداد بدهی و هم پاداشهاي قابل توجه اشاره به رابطه معکوس بین تجدیدارزیابی و سوددهی دارند. بنابراین پیش

اند که بازده سرمایه بکارگرفته شده بـا نسـبت    پذیرنیست. درواقع به این نتیجه رسیده دیدارزیابی و قابلیت سوددهی به آسانی امکانتج
  ].14ارزش بازار به ارزش دفتري رابطه محکمی دارد[

تـاثیر   ین شرکتها تحتبه شرکتهاي بزرگتر محدود خواهد شد، چون بیشتر ا شود که عامل هزینه سیاسی معموالً می بینی پیش
ـ     می بینی توجه هستند. بنابراین پیش قرارداد بدهی و عوامل قابل هرحـال   هشود که عوامل منفی بر عوامل مثبت غلبـه خواهنـد یافـت. ب

  ].13[موضوع اصلی این است که تجدیدارزیابی با بازده سرمایه بکار رفته رابطه معکوس دارد
  

  ارزش سهام
متفاوت است، بدون شک یک خریدار بخصوص را در موقعیـت خاصـی از لحـاظ کنتـرل یـا       ارزش سهام براي هر خریدار

کمی از سـهام   قیمت خرید تابع ضریبهاي افزایشی خواهد بود ولی براي خریداري که تعداد نسبتاً دهد،  اعمال نفوذ در شرکت قرار می
کننده قیمت است  ار نیست و میزان عرضه و تقاضا که تعییناي از لحاظ تعیین قیمت در ک نماید، عامل ویژه یک شرکت را خریداري می

  همیشه تحت تاثیر قیمت نسبت بر درآمد شرکت مورد نظر در مقام مقایسه با شرکتهاي دیگر در نوسان خواهد بود.
  = نسبت قیمت به درآمد    قیمت سهام در بازار                          

  هر سهم    سود                               
قیمت  هر قدر نسبت قیمت به درآمد یک سهم در مقابل سهام مشابه کمتر باشد در نتیجه افزایش تقاضا و کاهش عرضه، 

قیمت سهم کـاهش خواهـد یافـت.      آن باالتر خواهد رفت و برعکس چنانچه این نسبت در مقام مقایسه با سهام مشابه زیاد باشد،
آن خریدار و فروشنده سهام در بورس باید عمل نمایند، ولی بعضی مقـررات و قـوانین مـالی     اي است که طبق کم این قاعده دست

  اند. خاصیت کرده ایران این فرمول را بی

                                                           
١- Signaling consideration   
٢- Signaling    
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همانطور که در باال بحث شد مبلغ سود هر سهم در ایران بدلیل محدودیتهایی که از لحاظ تجدیـدارزیابی دارایـی هـاي    
شود که نسبت قیمت به درآمد سهام نسـبت بـه ارقـام مربوطـه بـه       ست. این مسئله سبب میثابت وجود دارد، بطور غیرواقعی باال

صنایع مشابه در کشورهاي خارجی رقم باالیی باشد. ممکن است استدالل نماییم که چون این امر درمورد همه کشـورها مصـداق   
ولی اگـر در نظـر بگیـریم کـه دارایـی هـاي ثابـت         بنابراین نسبتهاي قیمت به درآمد درهرصورت قابل مقایسه خواهند بود. دارد، 

یعنی تفـاوتی کـه     شرکتهاي مختلف در زمانهاي متفاوت تحصیل شده است و بنابراین تفاوت بین ارزش روز و قیمت دفتري آنها،
که بـدون  توجه خواهیم نمود   بصورت اندوخته منفی در حسابها وجود دارد، نسبت یکنواختی در ترکیب سرمایه هر شرکت ندارد،

  در نسبت فوق یک مخرج یکنواخت و منصفانه خواهیم داشت.  تجدیدارزیابی دارایی ها،
یعنی مبلغی که یک خریدار آزاد حاضر است براي تحصیل سهم پرداخـت نمایـد، تـابع عـاملی       اما قیمت سهم در بازار،

یا سود تقسیم نشـده و همچنـین پرداخـت و     چون نگهداري سود بصورت اندوخته  ، بطوریکه گفته شد،ما روانی است. در کشور
ها به قیمت اسـمی بـه سـهامداران فعلـی شـرکتها       اضافه ارزش سهام ثبت نشده است و برعکس، لذا قسمت اعظم افزایش سرمایه

 ارزش اسمی هر سهم بیش از حد معقول اهمیت یافته است و حالت لنگر  از نقطه نظرات روانشناسی بازار، شود،  تخصیص داده می
  ]2[کند. سنگینی را پیدا کرده است که از حرکت صحیح ارزش واقعی سهام جلوگیري می

نتیجه کلی این مقررات مالی در ایجاد سنتهاي مالی و حسابداري شرکت آثار بسیار قابل توجهی دارد. اگر هدف ایجاد و 
باید مقررات و قوانین مـالی طـوري     تی باشد،صنعتی، کشاورزي و خدما  تقویت یک بازار سرمایه براي استفاده شرکتهاي تولیدي،

گذاري در شرکتها تشویق شوند. براي این امر باید ارزش واقعی سهام شـرکتها مشـخص گـردد تـا      تدوین گردد که افراد به سرمایه
د بازار سرمایه آی فروشندگان سهام نیز به امر فروش سهام رغبت نمایند و با دادوستدهایی که بدین ترتیب در مورد سهام بوجود می

  براي شرکتها واضح گردد.
بدون شک به نفع دولت و بازار سرمایه است که  از طرف دیگر، چه از جهات اقتصادي موضوع و چه از جهات مالیاتی، 

بخصـوص در    مقررات مالیاتی طوري تدوین گردد که نگهداري سود در شرکتها را هر چه بیشتر تشویق نمایـد و سـود سـهام را،   
  ]2[گردد، مشمول نرخ مالیاتی بیشتري نماید. نام تقسیم می که بین صاحبان سهام بیمواردي 

باشد در حالیکه سایر شـرکتها بـه محـض کـاهش      عکس العمل برخی از شرکتها نسبت به کاهش ارزش دارایی ها مثبت می
تري  ابر شرکتهایی که نسبت گردش دارایی پایینرود بازار در بر کنند. انتظار می ارزش دارایی ها کاهش در قیمت سهام را نیز تجربه می

اگر عملکرد خوب شرکتها درگیر کاهش ارزش اجبـاري دارایـی هـا شـود، بـازار       العمل مثبت نشان دهد. به عبارت دیگر دارند عکس
  ].16دهد[ ارزش نشان می متوجه رفتار فرصت طلبانه مدیران شده و عکس العمل منفی نسبت به این فعالیتهاي بی

در  2. اسـتران و میـر   نماینـد  عکس العمل نامساعد بازار نسبت به کاهش ارزش را تشـریح مـی   1998در سال  1الیوت و شو
   کنند. العمل مثبت بازار اشاره می به عکس

ایی از شرکتهایی که بـدنبال افـزایش کـار   نسبت به بازار کنند  اند بیان می  براساس تحقیقی که انجام داده 2000در  3کیم و کن
دهد. بعالوه این شرکتها در طول دوره انجام تجدیدارزیابی از جدول مالیاتی  عکس العمل مثبت نشان می هستندساختار اصالح طریق 

  باالیی برخوردارند.  
باال بودن نرخ مالیات براي آنها بیانگر این مطلب است که امکان دارد تصمیمات مربوط به کاهش ارزش دارایی هـا در ایـن   

کتها تحت تاثیر مالحظات مالیاتی قرارگیرد. از اینرو آنها سعی در استفاده از کاهش ارزش دارایی ها در کاهش هزینه مالیات دارند. شر
نسبت دفعـات گـردش دارایـی      اي بیشتر، دارایی هاي نامشهود کمتر، در نهایت کاهش ارزش در اینگونه شرکتها با هزینه هاي سرمایه

برخی معتقدنـد کـه کـاهش ارزش    اند  همچنین آنها عنوان نمودهباشد. ایی کمتر در مقایسه با دیگر شرکتها همراه میتر و دوره دار پایین
                                                           

١- Elliot, Show   
٢- Strong, Meyer  

٣- Kim, Kown   
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اي داللت بر گردش وجه نقد آتی دارد. اگر چنین چیزي درست باشد، بر قیمتهاي جاري تاثیر خواهـد داشـت، در    دارایی هاي سرمایه
العمل نشان دهند. کاهش ارزش بیانگر این مطلب است که دارایی  ه اطالعات جدید عکسرود قیمتها نسبت ب غیر اینصورت انتظار می

دهد که کاهش  بینی شده را ندارند و درواقع وجود رابطه معکوس با بازده مازاد نشان می هاي پیش هاي ثابت شرکت توان انجام برنامه
شود. به همین ترتیـب   اي می وري آتی دارایی هاي سرمایه اره بهرهارزش دارایی هاي ثابت منجر به اصالح و کاهش انتظارات بازار درب

بینی این مسـئله در اقتصـاد    شده ناشی از تغییرات سریع نوآوري و تکنولوژي باشد. پیش امکان دارد کاهش ارزش دارایی هاي استفاده 
کتها مجبور به کاهش ارزش دارایی هـا خـود   باشد. ممکن است طی دوره کوتاهی شر نمی پذیر آسانی امکان نوین و در شرایط فعلی به
ایجاد تغییرات سریع در محیط  بلکه ممکن است صرفاً  باشد، دلیل اشتباه در تصمیم خرید این دارایی نمیه شوند که این موضوع فقط ب

اي  ایی هاي سرمایهرفت کنارگذاري سریع و اجباري دار انتظار میدر ضمن  راهکاري جز کاهش ارزش دارایی هاي فعلی باقی نگذارد.
اي بـا بـازار    هاي سرمایه هاي قبلی که بیانگر رابطه مستقیم هزینه عالمت ناخوشایندي براي بازار باشد. اساس این فرض بر مبناي یافته

ی خواهـد  اي از عدم کارای دراینصورت اگر شرکتی دارایی هاي خود را قبل از پایان عمر مفید آنها کنار گذارد، نشانه .بود، استوار است
 گـذاري انجـام داده باشـد    اي در رابطه با سرمایه بود مگر اینکه شرکت دالیل این مسئله را توضیح دهد. اگر بازار بررسیهاي همه جانبه

  رسد. اي بعید بنظر می کنارگذاري زودتر از موعد دارایی هاي سرمایه
کـه نتـایج ایـن تحقیقـات       بررسی قرار گرفته است، رابطه تجدیدارزیابی دارایی ها با قیمت سهام در تحقیقات دیگري مورد

تـر   دهد. اما رابطه تجدیدارزیابی دارایی ها با بازده ضـعیف  دار قوي را بین تجدیدارزیابی دارایی ها و قیمت سهام نشان می رابطه معنی
زیابی دارایی ها [بطـور عمـده   به این نتیجه رسیدند که تجدیدار 1999 در 1و همکارانشهریس بوده یا حتی این رابطه معکوس است.

  .]11[اگر چه این تجدیدارزیابی با کمبود زمان روبرو باشد  دهد، اموال] ارزش دفتري آنها و قیمت سهام شرکت را افزایش می
و سطوح قیمت را تایید کردند، اگرچه نتـایج   در استرالیا وجود رابطه بین تجدیدارزیابی دارایی ها 1998در  2کلینچ و بارس

  ]6[نایع مختلف و براي انواع دارایی ها متفاوت بود.در ص
 

  فرضیه هاي تحقیق
  اند : در راستاي تحقق هدف اصلی تحقیق فرضیه هایی بشرح زیر طراحی گردیده

  قصد مدیریت از افزایش ارزش دارایی ها افزایش ارزش شرکت می باشد. :1فرضیه
  ی داري دارد.افزایش ارزش دارایی ها با سود شرکت رابطه معن :2فرضیه
  دهد. در پی افزایش ارزش دارایی ها نسبت قیمت به درآمد شاخص بهتري را نشان می :3فرضیه
  در افزایش ارزش دارایی ها نسبت بدهی ریسک کمتري را نشان می دهد. :4فرضیه

 
  روش تحقیق و تجزیه و تحلیل آماري

دلیل انجام تجدید ارزیابی در آن کشـورها و   شده است، بهاي که در کشورهاي مختلف دراین زمینه انجام  در تحقیقات مشابه
همچنین امکان دسترسی به اطالعات مورد نیاز تحقیق، بمنظور انجام آزمون فرضیات اطالعات موجـود مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار      

شـرکت از   95سال  15عات با توجه به دسترسی به اطال 2002در سال  3گرفته است. بطور مثال در تحقیق انجام شده توسط لو و تین
دلیل سابقه کم تجدیدارزیابی در شرکتهاي غیردولتی درایران و همچنین عدم دسترسی  ]. ولی به15مدل سري زمانی استفاده شده است[

و  هاي انجام شده در شرکتهاي دولتی،  در این تحقیق ابتدا با بررسی و مطالعه کتب، مقـاالت  به اطالعات جامع و کامل تجدیدارزیابی
استخراج و تلخیص مبانی نظري مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته شد. سپس از   تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی در این زمینه به

                                                           
١- Harris   
٢- Barth ,Clinch  

٣-Loh, Tin  



 
 

٧

آوري اطالعـات گردیـد.    طریق پرسشنامه و توزیع آن که اعتبار ساختاري و محتوایی آن مورد تایید قرار گرفته بـود ، اقـدام بـه جمـع    
آوري گردیدنـد. در بخـش دوم کـه     دهندگان جمـع  بخش بود. در بخش اول اطالعات عمومی مربوط به پاسخ پرسشنامه متشکل از دو
اند، ابتدا با سه سوال باز ضرورت یا عدم ضرورت تجدیدارزیابی دارایی ها، نوع تغییر و دلیل یا دالیل این تغییر از  سواالت مطرح شده

قسـمت دوم سـواالت تغییـر ارزش دارایـی هـا پـس از تجدیـدارزیابی و رابطـه          دیدگاه جامعه آماري مورد بررسی قرار گرفـت. در 
  تجدیدارزیابی دارایی ها با سود شرکت، ارزش سهام و نسبت بدهی با بیست سوال مورد بررسی قرار گرفت.

 33تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و همچنین  شرکت 139مدیران مالی را جامعه آماري این تحقیق 
ر دشرکت که  84با توجه به نوع فعالیتها،  اند. تشکیل دادهاعضاء هیئت علمی دانشگاههاي دولتی تهران در رشته حسابداري نفر 
اند از جامعه آماري حذف گردیدند  شده شامل این موضوع نمی اند و فعالیت داشته موزشی، تحقیقاتی و خدماتی و بازرگانیهاي آ زمینه

اعضاء هیئت علمی دانشگاههاي دولتی تهران در رشته کلیه اند. همچنین  انتخاب گردیده بعنوان نمونه ]شرکت 55[ و سایر شرکتها
باشد که براي هر یک از آنها  نفر می 88اند. بنابراین نمونه آماري تحقیق حاضر  هانتخاب گردیدبه عنوان نمونه  حسابداري نیز

آوري شده  برمبناي اطالعات جمعپرسشنامه برگشت که  76هاي ارسالی، تعداد  پرسشنامهاي ارسال گردید. از مجموع  پرسشنامه
  فرضیات تحقیق آزمون گردیده و براساس نتایج بدست آمده پیشنهاداتی ارائه گردید. 

بدین ترتیب که پاسخهاي ارائه شده پس  قرار گرفت،استفاده مورد روش آمار توصیفی سواالت باز بمنظور تجزیه و تحلیل 
دهندگان به هر دسته  که چه درصدي از پاسخ آمده مشخص گردید  بندي شده و سپس براساس نتایج بدست العه و بررسی دستهاز مط

  .اند پاسخ داده
در  استفاده شده اسـت.  1استیودنت -تیها از آزمون   مورد آزمون قرار گرفت. براي آزمون فرضیه  در این تحقیق چهار فرضیه

 ،با توجه به میانگین امتیازات براي هـر سـوال   اند. امتیاز گرفته 2تا  -2نگین پاسخهاي سواالت است که از ] معرف میاµxاین تحقیق [
0=µx  ـ ـشرکت میـتیازات برابر صفر مورد قبول بوده و مابقی پذیرش نـاست. لذا میانگین ام ق ـقیـ ـنرو فرضـیات آمـاري تح  ـود. از ای

  شود: عریف میپژوهشی بصورت زیر ت  حاضر بر حسب نوع فرضیه
H0 : µx  = 0  نقیض ادعا 
H1 : µx  ≠ 0  ادعا 

   آماره آزمون عبارت است از :
nS

X
t

x /
0µ−

  است. df= n -1 با درجه آزادياستیودنت _تیکه داراي توزیع  =

براي سطح  tندارد با توجه به فرضیات پژوهش آزمون که از نوع دو دنباله است، مقدار بحرانی با استفاده از جدول استا
5/0=α  باشد. می 96/1برابر با  

شود  شود. چنانچه آماره آزمون در ناحیه رد قرار گیرد، گفته می مقدار محاسبه شده آماره آزمون با مقدار بحرانی محاسبه می
  .دتوان رد نمو درصد ادعاي مورد نظر را نمیα-1[ 100یعنی با اطمینان [  معنی دار است، αکه آزمون در سطح 

اسـتفاده شـده    از آزمون مقایسه میانگین دو جامعـه آمـاري   یکدیگر نظرات اساتید و مدیران مالی شرکتها با بمنظور مقایسه 
 2تـا   -2از و هاي پاسخهاي سواالت گروه مدیران و گروه اساتید دانشگاه اسـت   ) معرف میانگین  µ1و  µ2)در این تحقیق که  است

مورد قبول بوده و  H0عبارتی تفاضل آنها صفر باشد فرض  ههاي دو جامعه با هم برابر باشند یا ب میانگین در صورتیکه. اند امتیاز گرفته
هاي دو جامعه با هم برابر نبوده یا بعبارتی تفاضل  باشد. همچنین اگر میانگین دهنده عدم تفاوت میان نظرات مدیران و اساتید می نشان

  باشد.  دهنده وجود تفاوت میان نظرات مدیران و اساتید می ول نبوده و نشانمورد قب  H0آنها مخالف صفر باشد فرض 
H0 : µ1  = µ2    
H1 : µ1  ≠ µ2   

                                                           
١- T-Student   
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   آماره آزمون عبارت است از :
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2121
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)()(

nn
S

XXT

p +

−−−
=

µµ استیودنت با درجـه آزادي   -که داراي توزیع تیn1+n2-

2= df.است  
شود. چنانچه آماره آزمون در ناحیه رد قرار  ن با مقدار مقدار بحرانی محاسبه میدر این مرحله مقدار محاسبه شده آماره آزمو

  ].1د[شو میرا رد فرض صفر درصد α-1(100(یعنی با اطمینان   دار است، معنی αشود که آزمون در سطح  گیرد، گفته می
  

  گیري و ارائه پیشنهادات نتیجه
  نتایج حاصل از آزمون فرضیات 

  ل سواالت و فرضیات تحقیق بشرح زیر هستند:نتایج تجزیه و تحلی
در صورتهاي مالی، خرید برخی از دارایی هاي تاریخی در زمان تحصیل آنها دارایی ها به بهاي تمام شده دلیل ارائه  به - 1

عی دارایی هاي دهنده ارزش واق نشانشده در صورتهاي مالی  ثبتمبالغ ز، شرکت با ارز دولتی در سالهاي قبل و وجود نوسانات نرخ ار
باشد و همچنین از سوي دیگر مستهلک شدن دارایی ها طی عمر مفید آنها و ناباب شدن برخی از دارایی ها، همگی باعث   شرکت نمی
نابراین الزم است ب؛ شود می گیریهاي اقتصادي اطالعات موجود در صورتهاي مالی براي تصمیمشدن غیرقابل استفاده و  نامربوط

  . مطلوب صورتهاي مالی، دارایی ها تجدیدارزیابی شوند منظور ارائه هب
گیري  تغییرات چشم نرخ آنبا توجه به نتایج بدست آمده بدلیل وجود تورم، استفاده از ارز دولتی در خرید دارایی ها که  -2
اول   فرضیه، لذا ش خواهد یافتو همچنین ادامه نوسانات رو به باال نرخ ارز، ارزش دارایی ها پس از تجدیدارزیابی افزای داشته است

عبارت دیگر  % مورد تایید قرار گرفت. به95پردازد در سطح اطمینان  تحقیق که به بررسی قصد مدیریت از افزایش ارزش دارایی ها می
  از دیدگاه جامعه آماري تحقیق، قصد مدیریت از افزایش ارزش دارایی ها افزایش ارزش شرکت است. 

 .نیست پذیر نوع رابطه بین تجدیدارزیابی و قابلیت سوددهی به آسانی امکان بینی دهد پیش نشان میی قبلنتایج تحقیقات  -3
افـزایش ارزش دارایـی هـا بـا سـود شـرکت       دوم که به بررسی رابطه   بررسیهاي انجام شده در این تحقیق فرضیهبا توجه به همچنین 

 داري ندارد.  یعنی افزایش ارزش دارایی ها با سود شرکت رابطه معنی % مورد تایید قرار نگرفت؛95پردازد در سطح اطمینان  می

در بـازار وجـود دارد و بـدلیل      منطقی بین افزایش ارزش دارایی ها و قیمـت سـهام  رابطه براساس بررسیهاي بعمل آمده  -4         
شدن ارزش منابع مالی شـرکت، موجبـات    منصفانه ارزش دارایی هاي شرکت پس از تجدیدارزیابی و به عبارت دیگر نتر شد واقعی

پـس از افـزایش   نسبت قیمت بـه درآمـد   سوم تحقیق در رابطه با وضعیت   بنابراین فرضیه تعیین قیمت منصفانه نیز فراهم خواهد شد
یـدارزیابی  % مورد تایید قرار گرفت؛ بعبارتی این نسبت پس از تجد95اول در سطح اطمینان   ارزش دارایی ها است نیز همانند فرضیه

 دارایی ها نسبت بهتري خواهد بود.

پس از افزایش ارزش دارایی ها در تجدیدارزیابی و همچنین بـا توجـه بـه نظـر      1نسبت بدهی به داراییبا توجه به کاهش  -5        
ورد تاییـد قـرار گرفـت؛    % م95چهارم نیز در سطح اطمینان   رضیهدهندگان که پایین بودن این نسبت مورد توجه آنها بوده، لذا ف پاسخ

  . دهد افزایش ارزش دارایی ها نسبت بدهی ریسک کمتري را نشان می یعنی در پی
 
 

  ارائه پیشنهادات

                                                           
  Debt-to-asset ratio ١  
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آوري اطالعات و مراجعه به کتـب و   نظرات و پیشنهاداتی که در خالل انجام مطالعه و تحقیق و جمع در این قسمت به نقطه
  شود. نظر رسیده است اشاره می جود به نشریات تخصصی که در راستاي رفع موانع مو

باتوجه به دالیل ذکر شده در خصوص ضرورت تجدیدارزیابی دارایی ها اجراي هرچند سـال یکبـار تجدیـدارزیابی     -1
ت نقدینگی شـرکتها از  یهاي سنگین و در نتیجه بروز مشکل در وضع ولی بدلیل تحمیل هزینه هایی از جمله هزینهشود  پیشنهاد می
  االنه آن خودداري گردد. انجام س

در انجام تجدیدارزیابی بدلیل اهمیت مـوارد و شاخصـهاي تحـت تـاثیر ایـن موضـوع بایـد بـه تخصـص شـخص            -2
   کننده، شاخصهاي ارزیابی، کیفیت دارایی و عمر مفید آن توجه نمود. ارزیابی

رات سطح عمومی قیمتها تعدیل گـردد  صورتهاي مالی باید ساالنه بطور کامل و جامع بدلیل تغیی IAS # 29براساس  -3
چون با گزارشگري صورتهاي مالی تعدیل شده اطالعات صحیح تر و شفاف تري در مورد نتایج و عملکرد وضعیت مالی تجـاري  
در اختیار قرار می گیرد. اجراي این استاندارد یکی از مواردي است که در آینده توصیه آن توسط کمیته تدوین استاندارداهاي ملـی  

  با توجه به شرایط تورمی ایران اجتناب ناپذیر خواهد بود.
  

  پیشنهادات براي تحقیقات آتی       
  گذاران بطور جداگانه. بررسی موضوع تجدیدارزیابی دارایی ها از دیدگاه بانکها و موسسات اعتباري و سرمایه -1
ن اشخاص حقوقی بـا رعایـت ضـوابط مقـرر     بررسی الیحه پیشنهادي دولت در خصوص تجدیدارزیابی دارایی ها که طبق آ -2

  مجاز به تجدیدارزیابی دارایی هاي خود می باشند.
  مقایسه ضوابط و استانداردهاي بین المللی مربوط به تجدیدارزیابی دارایی ها با استانداردهاي داخلی. -3
  گیري راجع به تجدیدارزیابی دارایی ها.     بررسی سایر عوامل موثر بر تصمیم -4
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Abstract 

Structural analysis of every economic unit is one of the primary objectives of successful 
economies. Only when the real assets values are considered a successful result is attainable. 
One of the ways of relating accounting information is to revise cost of fixed assets, which is 
called “asset revaluation” in accounting terms. 

The objective of this paper is to analyze perspectives of managers and university 
professor’s with regards to assets revaluation and to highlight   some of the possible views 
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on rise of asset values. In a similar survey performed in 2002 by Loh and Tin, time series 
model is used because of availability of 15 years financial data of 95 companies. However 
in this survey for the purpose of the data collection due to lack of use of assets revaluation 
in nongovernmental organizations or companies in Iran, questionnaire method was used and 
for hypothesis evaluation t-student test was used. 

The evaluation results are as follow: 
• The assets revaluation is an essential technique.  
• Assets values are increased after revaluation. 
• Managers used assets revaluation for the purpose of increasing company value. 
• By using assets revaluation, risk of debt ratio is decreased.  
• The data on value of financial resources becomes fairly for decision making so 

price/income ratio is more reliable.  
 
Key Words: Assets Write-up and write-down – Debt ratio – Price/income ratio – 
Assets return – Profitability      


