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جنابعالی از معدود حسابدارانی هستید که حضور پررنگ و مؤثری در مدیریت واحدهای اقتصادی و مشارکت مستقیم 
در تصمیم های راهبردی کســب وکار در سطح مدیریت بنگاه داشــته اید. افزون بر این، تجربه گرانبهایی در زمینه 
بهره گیــری از دانش و تخصص حســابداری در اداره امور بنگاه دارید. انتقال دیــدگاه مدیران باتجربه و موفق به 
حسابداران، به ویژه نسل جوان آنها، اهمیت زیادی دارد که رسانه حسابرس آن را به عنوان یکی از وظایف مهم خود 

قلمداد می کند.
موضوع تجدیدارزیابی داراییهای ثابت در چند ســال اخیر در کشور ما از موضوعهای مناقشه برانگیز بوده است. 
واحدهای اقتصادی، سازمان بورس، سازمان مالیاتی، و مراجع حسابداری هر کدام این موضوع را از زاویه و دیدگاه 

خاصی دنبال کرده اند که آثار مهمی بر سرمایه گذاران حال و آینده داشته است.
ابتــدا تصویری از اهمیت و ضرورت موضوع تجدیدارزیابی داراییهای ثابت ارائه کنید تا خوانندگان با این موضوع 
مهم بیشتر آشنا شوند. چرا شــرکتها به فکر  تجدیدارزیابی داراییهای ثابت می افتند و قواعد و ضوابط حاکم که در  

تجدیدارزیابی باید رعایت شود، کدامست؟

تجدیدارزیابی داراییهای ثابت:

هدف و انگیزه

گفتگو با
آقای علی محمد بُد

مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
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ُبد
در مقدمه ابتدا در راســتای بررسی وضعیت و اهمیت موضوع 
تجدیدارزیابی داراییهای ثابت  باید بگویم که با توجه به وجود 
تورم باال و تغییرهای نرخ ارز در سالیان اخیر؛ ارقام داراییهای 
غیرپولی مندرج در ترازنامه شــرکتها )که به بهای تمام شــده 
تاریخی انعکاس یافته است(  تفاوت معنی دار و باالیی با ارزش 
روز )منصفانــه(  داراییهای مزبور پیدا می کند که این موضوع، 
بر ویژگی مربوط بودن اطالعات ارائه شده در قالب صورتهای 
مالی ) به عنوان یکی از معیارهای کیفی اطالعات( تأثیر مهمی 
دارد؛ از اینرو، با توجه به شــرایط فعلی اقتصــاد ایران انجام 
تجدیدارزیابــی داراییهای ثابت در فواصــل زمانی منظم )هر 
3 یا 5 ســال مطابق استانداردهای حسابداری ایران(  ضروری 
به نظر می رســد و از موضوعهای بسیار مهم و مفید مطرح در 

شرایط فعلی اقتصادی است.

استاندارد حسابداری شماره 11 برای داراییهای ثابت، 
اندازه گیری پس از شــناخت بــه روش تجدیدارزیابی 
یعنی ارزش منصفانه را مجاز می شمرد که البته برای آن 
شرایطی قائل است. آیا روش تجدیدارزیابی و شرایط 
مطرح شده در استاندارد )مانند تعیین ارزش منصفانه، 
تناوب تجدیدارزیابی، بهای جایگزینی مستهلک شده، 
تجدیدارزیابی تمام اقالم یک طبقه از دارایی( با شرایط 
و نیازهای اقتصادی کشــور مطابقت دارد و کاربردپذیر 
اســت؟ به عبارت دیگــر، تجدیدارزیابی بــا رعایت 
ضوابط استاندارد حســابداری با چه مشکلهای مهمی 

روبه روست؟ 

ُبد
عمده شرایطی که در استاندارد شماره 11 مطرح شده منطقی 
و اصولی است، اما اعمال برخی شرایط از جمله تعیین ارزش 
منصفانه دارایی به وسیله ارزیاب مستقل دارای صالحیت، با 
توجه به ماهیت دارایی و یا نبود کارشناســان داخلی مستقل 
و ذیصالح،  با مشکل هایی روبه رو است که در نهایت  ممکن 
است به براورد مبالغ تقریبی و ذهنی برای دارایی منجر شود. 
از اینرو، یکی از چالشــهای اصلی تجدیدارزیابی داراییهای 
ثابت تعییــن و برآورد قابــل دفاع و اثبــات ارزش منصفانه 

داراییهای ثابت )به خصوص ماشین آالت صنعتی( است.
همچنیــن این موضــوع کــه تجدیدارزیابی یــک قلم از 
داراییهــای ثابت منجر به الزام بــرای تجدیدارزیابی تمامی 
اقالم آن طبقه خواهد شد، مشکل ها و هزینه های زیادی در 
مورد شرکتهای مادرتخصصی و هلدینگ دربر خواهد داشت، 
به نحوی کــه برای رعایت یکنواختــی رویه های مورد عمل 
در شــرکتهای گروه، تجدیدارزیابی یک قلم در یک شرکت 
زیرمجموعه منجر به الــزام تجدیدارزیابی تمامی طبقه های 
مشــابه در شرکتهای گروه می شــود که ممکن است با توجه 
به هدف از انجام تجدیدارزیابی در شــرکت اول، توجیه و یا 
دالیل مربوط در مورد دیگر شــرکتهای گــروه مصداق پیدا 

نکند.

تجدیدارزیابی داراییهای ثابت مشــهود، باید به وسیله 
ارزیابان مستقل و دارای صالحیت حرفه ای انجام شود. 
چه مشکلهایی در این زمینه در کشور ما وجود دارد؟ آیا 
ارزیابان حرفه ای کشــور ما اعتبار بین المللی دارند و آیا 
امکان اســتفاده از ارزیابان حرفه ای خارجی که اعتبار 
بین المللی دارند بــرای  تجدیدارزیابی داراییهای ثابت 

وجود دارد؟ 

ُبد
همانگونه که در پاســخ به پرسش پیشین شــما اشاره کردم، 
ارزیابی برخی داراییها به وســیله کارشناسان داخلی  و دستیابی 
به ارزش منصفانه )به خصوص ماشــین آالت صنعتی( دارای 
ابهامهــا و ایرادهایی اســت که البتــه در صورت اســتفاده از 
کارشناســان خارجــی بین المللــی، می تواند بــه نتیجه های 
مطلوب تــر و صحیح تری منجر شــود. برای مثــال، ارزیابی 
ارزیابان داخلی در مورد برخی از ماشــین آالت تخصصی )که 
گاهــی نمونه مشــابهی هم در کشــور ندارد( ممکن اســت با 
مشــکلها و یا برآوردهای اشــتباهی انجام شود که در صورت 
استفاده و به کارگیری ترکیبی از کارشناسان و ارزیابهای داخلی 
و خارجــی، بــه نتیجه های دقیق تــر و مطلوب تــری خواهد 
انجامید. اما تأکید می  کنم که اســتفاده از کارشناسان خارجی و 
بین المللی هزینه های ســنگینی را برای شرکتها در پی خواهد 

داشت.
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نحوه برخورد بــا مازاد تجدیدارزیابی نیز از موضوعهای 
بحث برانگیز بوده اســت. اســتانداردهای حسابداری 
ضمن آن که مــازاد تجدیدارزیابی را به عنوان بخشــی 
از حقوق صاحبان ســهام می شناســند، استفاده از آن 
برای افزایش ســرمایه را نمی پذیرند. البته، استاندارد 
حسابداری ایران در صورتی که قانون آن را تجویز کند، 
آن را می پذیرد. طرح موضوع افزایش ســرمایه از محل 
مازاد  تجدیدارزیابی از کجا ناشــی می شود؟ موافقان و 

مخالفان آن کدامند و چه استداللی درباره آن دارند؟

ُبد
بدیهی اســت که تجدیدارزیابی داراییها و افزایش ســرمایه از 
محل مازاد  تجدیدارزیابی در شــرایط شــرکت تغییری ایجاد 
نخواهد کرد، چرا که افزایش ســرمایه یادشده تنها در راستای 
اصالح اقالم ترازنامه و ساختار سرمایه شرکت بوده و در عمل 

تغییری در وضعیت عملکردی شرکت ایجاد نمی کند و چه بسا 
با توجه به افزایــش مبلغ داراییها )حاصل از  تجدیدارزیابی(  و 
در نتیجه، افزایش هزینه استهالک آنها، سود سنوات آینده را 

نیز کاهش خواهد داد.
از اینرو، بحث هدف و انگیزه انجام آن یکی از موضوعهای 
بسیار مهم و اساسی در طرح موضوع  تجدیدارزیابی و انجام 
افزایش ســرمایه از محل مازاد یادشــده، اســت. این که چه 
شــرکتهایی مجاز به انجام افزایش سرمایه از محل یادشده 
هســتند، جای بحث و کنــکاش دارد. در ابتــدا باید برنامه 
کسب وکار (Business plan) مربــوط تدوین شده و مورد 
بررســی قرار گیرد تا مشخص شــود هدف از انجام افزایش 
ســرمایه چیســت و چه تغییرهایی در عملکرد و فعالیتهای 
آینده شــرکت ایجاد خواهد کرد. به طور مثال، برخی شرکتها 
با توجه به قــرار گرفتن در مراحل ابتدای چرخه عمر فعالیت 
خود با زیانهای اجتناب ناپذیری روبه رو شده اند که در صورت 
اصالح زیان انباشــته و ساختار مالی،  شرکت امکان دریافت 
تسهیالت و گسترش فعالیتها و سود آوری را خواهد داشت که 
در این صورت افزایش ســرمایه از محل مازاد  تجدیدارزیابی 
چنین شرکتهایی مناســب ارزیابی می شود. از طرفی برخی 
از شــرکتهای دیگر نگرش متفاوتی نســبت به این موضوع 
دارند؛  بدین شــکل که با توجه به شــرایط رکــود اقتصادی 
فعلی، دچار زیانهای انباشته و حتی مشمول ماده 141 قانون 
تجارت شــده اند، اما پیش بینی آنها از شرایط آینده این است 
که در چند ســال بعد احتمال پایان شرایط رکود و ایجاد رونق 
اقتصــادی وجود خواهد داشــت؛  از اینرو بــا تجدیدارزیابی 
داراییهای ثابت و افزایش ســرمایه از محل  تجدیدارزیابی، 
افزون بر اصالح ساختار مالی و خروج از ذیل ماده 141 قانون 
تجارت، در انتظار بهبود شــرایط کسب وکار در سالهای آینده 

هستند.
همچنین دیــدگاه  دیگری دربــاره تجدیدارزیابی و افزایش 
سرمایه از محل یادشــده، بحث واگذاری شرکتهای داخلی به 
سرمایه گذاران خارجی است. برخی شرکتهای داخلی که قصد 
واگذاری به شــرکتهای بزرگتر داخلی یا خارجی دارند، نســبت 
بــه  تجدیدارزیابی و افزایش ســرمایه از محل یادشــده اقدام 
می کنند که این عمل باعث به روز شــدن ارقام ریالی ثبت شده 

ارزیابی برخی داراییها

به وسیله کارشناسان داخلی و

دستیابی به ارزش منصفانه

)به خصوص ماشین آالت صنعتی(

دارای ابهامها و ایرادهایی است که

البته در صورت استفاده از

کارشناسان خارجی بین المللی

می تواند به نتیجه های مطلوب تر و

صحیح تری منجر شود
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داراییهــا خواهد شــد و در عمل  اقالم ترازنامــه ) و به تبع آن، 
هزینه استهالک و اقالم صورت سودوزیان(  به نحو صحیح تر و 
مربوط تر ثبت و انعکاس  خواهد یافت و زمینه را برای ارزشیابی 

مناسب و صحیح تر شرکت فراهم می آورد.

سیاســت ســازمان مالیاتــی در ارتبــاط بــا موضوع  
تجدیدارزیابی و مازاد  تجدیدارزیابی در طول چند سال 
گذشــته، آنگونه که در قوانین و آیین نامه های مرتبط با 
قوانین آمده اســت، به نظر یکنواخت نمی رسد. ارزیابی 
شما از سیاســت ســازمان مالیاتی و آثار اقتصادی آن 
سیاســتها بر بنگاه های اقتصادی چیســت؟ آیا آخرین 
مصوبــه هیئت وزیران، یعنی آیین نامــه اجرایی تبصره 
1 ماده 149 اصالحی قانون مالیاتهای مســتقیم مصوب 

1394 همه مشکل های احتمالی را پاسخ داده است؟

ُبد
تصمیم گیریهــای مــوردی،  کوتاه مــدت و مقطعــی منجر به 
سردرگمی و افزایش ریســک سرمایه گذاران می شود. با توجه 
به وجود مصوبــه قانونی مبنی بــر معافیــت مالیاتی افزایش 
ســرمایه از محل  تجدیدارزیابی داراییها تا پایان ســال 1394 
برخی شرکتها از مصوبه یادشــده استفاده کردند و برخی دیگر 
از شــرکتها با توجه بــه زمانبر بــودن فرایند مزبــور موفق به 
استفاده از مصوبه یادشــده تا پایان سال 1394 نشدند که این 
امــر تبعیض و تفاوتی را در وضعیــت صورتهای مالی و قدرت 
تأمین مالی شــرکتها ایجاد کرده که مطلوب به نظر نمی رســد. 
آیین نامه اجرایی تبصــره ماده 149 اصالحی قانون مالیاتهای 
مستقیم مصوب 1394 هم در عمل  تنها امکان  تجدیدارزیابی 
و انعــکاس مازاد حاصل به عنوان یک رقــم جداگانه در حقوق 
صاحبان ســهام را مجاز شمرده )که مشــمول مالیات نخواهد 
بود( که در صورت انتقال به حســاب ســرمایه و انجام افزایش 
ســرمایه از محل یادشــده، به عنوان درامد تحقق یافته تلقی و 
مشــمول مالیات خواهد بود.  کما این که، پیش از این هم طبق 
استانداردهای حسابداری ایران افزایش سرمایه از محل مازاد  
تجدیدارزیابی مجاز نبــود و باید با عنوان مازاد  تجدیدارزیابی 
در قالب رقم جداگانه در قسمت حقوق صاحبان سهام انعکاس 

یابد.

نقش و موضع ســازمان بورس در مورد  تجدیدارزیابی 
داراییهای ثابت به وسیله شرکتهای پذیرفته شده و نحوه 
برخورد شرکتها با مازاد  تجدیدارزیابی چیست؟ رویکرد 

سازمان بورس چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟ 

ُبد
با توجه به شــرایط مالی شــرکتهای پذیرفته شــده در بورس، 
 به نظر می رسد ســازمان بورس برای اصالح ســاختار مالی و 
ترازنامه شــرکتها و همچنین ایجاد تحرک بیشــتر در خرید و 
فروش ســهام،  تمایــل دارد مصوبه قانونی معافیــت مالیاتی 
افزایش ســرمایه از محل  تجدیدارزیابــی را تمدید کند که در 
نهایت این امر می تواند منجر به بهبود ساختار مالی و افزایش 
مقطعی تقاضا در خرید سهام شرکتها شود،  ولیکن این موضوع 
در کنــار مزایــای اشاره شــده، در صورت اجرا بدون بررســی 
شــرایط شــرکتهای متقاضی می تواند منجر به گمراهی برخی 

سهامداران ناآگاه شود. 
برخی سهامداران حاضر در بورس، در این زمینه  اطالعات 
و دانــش کافــی ندارنــد و افزایــش ســرمایه از محــل مازاد 
تجدیدارزیابــی را نوعــی تغییر در وضعیت مالی و ســودآوری 
شرکتها می دانند، در صورتی که مازاد  تجدیدارزیابی و افزایش 
سرمایه از محل آن تنها حاصل تغییرهای قیمتی دارایی بوده و 
با سطح عملکرد ارتباطی نداشته و حتی ممکن است شرکتهای 
ســودده را در اثر افزایش هزینه استهالک سنوات آینده ) ناشی 
از  تجدیدارزیابی و افزایش قیمت داراییها( به شرکتهای زیانده 
تبدیــل کند. به عبارتی،  تجدیدارزیابی و افزایش ســرمایه از 
مازاد مربوط، همانند تیغی دو لبه اســت کــه در صورت به کار 

نگرفتن صحیح، نتیجه های عکس دربر خواهد داشت.
حــال، در نقطه مقابل یکی از نقاط ضعف ســازمان بورس 
در خصوص موضوع افزایش ســرمایه از محل تجدیدارزیابی 
داراییهــا، ســختگیری های افراطــی و موانع بســیار زیاد آن 
در راســتای اعطای مجوز افزایش ســرمایه به شرکتها )حتی 
شرکتهای سهامی خاص( است که در نهایت باعث شد بسیاری 
از شرکتهایی که دارای شــرایط )طبق بندهای پیش گفته( نیز 
هســتند، امکان استفاده از تسهیالت قانونی را پیدا نکرده و در 
عمل این امکان از آنها سلب شد. از اینرو، انتظار بر این است 
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که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر در راستای 
تسهیل و گسترش فعالیت شرکتها و همچنین حمایت از حقوق 
ســهامداران و ســرمایه گذاران، امکان اعطای مجوز الزم به 

شرکتهایی که صالحیت دارند را تسهیل کند.

هماهنگــی بین مراجــع مختلفی کــه تصمیم های آنها 
تأثیر مســتقیم بر حیــات بنگاه اقتصــادی دارد، برای 
سالمت اقتصاد کشور بســیار مهم است. آیا در موضوع  
تجدیدارزیابــی داراییهای ثابت بین تصمیم های مراجع 
مختلف هماهنگی کامل وجود دارد؟ چه اختالفهای مهمی 

بین مواضع آنها دیده می شود؟ 

ُبد
در پاســخ به این پرســش شــما باید بگویم اینطور برداشت 
می شود که بین مقامهای مالیاتی،  مرجع تدوین استانداردهای 
حســابداری و همچنیــن ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
هماهنگــی الزم وجود ندارد. از اینرو، ایــن نبود هماهنگی 
)برخالف قوانین و مقررات وضع شــده قبلی همچون قانون 
رفع موانع تولید(  به ضرر شرکتهای ذیصالح، سرمایه گذاران 
و سهامداران منجر خواهد شد. سازمان حسابرسی به عنوان 
مرجع تدوین استانداردهای حســابداری در ایران با توجه به 
ماهیــت و محتوای موضوع،  مازاد  تجدیدارزیابی را یک نوع 
درامــد تحقق نیافته تلقی می کند که تنهــا در زمان برکناری، 
 فروش و یــا مرور زمان، تحقــق می یابد و قابــل انتقال به 
حساب ســودوزیان انباشته و یا ســرمایه نیست. از طرفی، 
سازمان بورس به منظور رفع تنگناها و موانع مالی شرکتهای 
پذیرفته شده در بورس،  امکان افزایش سرمایه از محل مازاد 
تجدیدارزیابی،  اصالح ســاختار مالی و فراهم شدن شرایط 
برای شــرکتها برای استفاده از تســهیالت مالی و گسترش 
فعالیتها را مد نظر قرار داده اســت. همچنین ســازمان امور 
مالیاتــی به عنوان ضلع ســوم مثلث یادشــده، به طور عمده  
در راســتای افزایش منابع مالیاتی و تســریع در دریافت آن 
منابع حرکت می کند و هرگونه افزایش سرمایه از محل مازاد  
تجدیدارزیابی داراییها را بدون درنگ مشــمول مالیات تلقی 
نمــوده و مالیات مربوط را مطالبه می کنــد. با توجه به موارد 
عنوان شده در قبل به نظر می رسد تشکیل کارگروهی مشترک 

از ســازمانها و نهادهــای پیش گفته برای بررســی و ارزیابی 
منافع کالن ملی ضروری اســت تا به جای نگرش ســطحی 
هر ســازمان از نگاه خود، به یک نگاه کلی در راستای منافع 

ملی دست بیابیم.

شما چه پیشــنهادی برای مدیران بنگاه های اقتصادی 
داریــد؟ آیا  تجدیدارزیابی را در شــرایط کنونی توصیه 
می کنید؟ و اگــر چنین نظری دارید، تجدیدارزیابی با چه 
مالحظه هایی باید همراه باشــد تا بهترین منافع را برای 

بنگاه دربر داشته باشد؟

ُبد
با توجه به مطالبی که در پرسشــهای این گفتگو مطرح شــد، 
 به نظر اینجانــب ماهیت و محتــوای تجدیدارزیابی و افزایش 
ســرمایه از محــل مزبور با در نظــر گرفتن معافیــت مالیاتی، 
به خودی خود اقدام مثبت و مناســبی خواهد بود، اما همانگونه 
که در پاسخهایم نیز اشاره کردم آثار و دالیل این اقدام و برنامه 
کسب و کار شــرکتها باید حتمًا و به طور کامل مورد بررسی قرار 
گیــرد تا هــدف و آثار بالقوه انجام آن مشــخص شــود. بدین 
ترتیب، تنها این امکان در اختیار شــرکتهایی قرار می گیرد که 
امکان گســترش فعالیت، ســودآوری و عملکرد مثبت از این 
بابت برای آنها فراهم باشــد.  در این شــرایط، شــرکتهایی که 
در واقع  شایســته مساعدت و گســترش فعالیت هستند امکان 
اســتفاده از مصوبه پیشــگفته را خواهند داشت و سرانجام  این 
شرایط از دیدگاه کالن منجر به ایجاد رونق، افزایش اشتغال و 
سودآوری شــرکتهای مزبور و در نهایت افزایش منابع مالیاتی 

خواهد شد.

مایل بودیم به رســم گذشــته، مســائل و پیچیدگیهای 
موضوع تجدیدارزیابــی را به صورت رو در رو و با حضور 
مسئوالن مالیاتی، ســازمان بورس و … در یک میزگرد 
بررســی و دیدگاه های گوناگون را به چالش بکشــیم که 
متأســفانه امکانپذیر نشــد. امیدواریم در آینده چنین 
فرصتهایی را از دست ندهیم و از حضور و مشارکت شما 

بهره بیشتری به خوانندگان عزیز برسانیم.




