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گفتگو با حضرتعالی این ویژگی را دارد که با صراحت همراه اســت. فرصت مغتنمی است که می توانیم بی دغدغه، همه 
پرسشــهای مربوط به موضوع محوری این شــماره، که به تجدید ارزیابی داراییهای ثابت اختصاص دارد را با شما در 

میان بگذاریم و پاسخهای سرراست و بدون ابهام تقدیم خوانندگان حسابرس کنیم. 
هدف از تجدیدارزیابی داراییهای ثابت فراهم ساختن اطالعات مربوط و معتبر مالی درباره داراییهای واحد اقتصادی 

برای تصمیم گیرندگان و ذینفعان است. آیا در ایران نیز همین هدف دنبال می شود؟

تجدیدارزیابی داراییهای ثابت؛

پیچیده و تخصصی
گفتگو با

آقای غالمرضا سالمی
مشاور وزیر راه و شهرسازی
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سالمی
در قاعــده باید این گونه باشــد، اما مشــاهده می شــود كه در 
بیشتر مواقع هدف خروج از شــمول ماده 141 قانون تجارت 
و فرصت های مالیاتی و مانند آن اســت كه مدیریت واحدهای 
تجــاری و حتــی دولتمــردان و قانون گذاران را بــه موضوع 
تجدیدارزیابی داراییهای ثابت عالقه مند می كند. در حالی كه 
افزون بر نكاتی كه شــما مطرح كردید هدف از تجدیدارزیابی 
داراییهــای ثابت، شفاف ســازی میزان واقعی ســود یا زیان 
ناشــی از عملكرد بنگاه های اقتصادی در هر ســال اســت؛ 
بدین معنی كه سهم هزینه استهالك در مورد داراییهای ثابت 
تجدیدارزیابی شــده می تواند سود ساالنه بنگاه ها را به مراتب 
واقعی تــر از زمانی كه این داراییها به قیمت دفتری تاریخی در 
دفاتر ثبت می شوند، نشــان دهند. از طرف دیگر، درصورتی 
كه بنگاه در نظر داشــته باشــد وجوه ذخیره استهالك خود را 
در داراییهای با قدرت نقدشــوندگی باال نگهداری كند، آنگاه 
ذخیره استهالك دارایی  تجدیدارزیابی شده می تواند راهنمای 

خوبی برای تصمیم گیرندگان و ذینفعان باشد.
 نكته بااهمیت دیگر آن اســت كه نســبت ســود به ارزش 
داراییهای ثابت كه در كشــورهای با تورم بــاال )مانند ایران( 
به قیمتهــای تاریخی ثبــت و نگهداری می شــود، می تواند 
به طور كامل گمراه كننده باشــد. من تصور نمی كنم كه بیشــتر 
تجدیدارزیابی های انجام شــده در ایران به خاطر پاســخ گویی 
به نكات یادشــده بوده باشــد، بلكه همان طور كه گفتم شاید 
عمده ترین دلیــل تجدیدارزیابی داراییهای بنــگاه در ایران، 

پوشاندن زیان سنواتی بوده و هست.

 آیــا روش تجدیدارزیابی یعنی اندازه گیــری داراییها 
به ارزش منصفانه که در اســتاندارد شماره 11 آمده و 
همچنین ضوابط آن برای شرایط ایران مناسب است؟ و 

آیا به کارگیری آن سودمند می باشد؟

سالمی
متأســفانه مفهوم ارزش منصفانه در ایران به درســتی تبیین 
نشده است. در ادبیات مالی و اقتصادی ارزش منصفانه مبلغی 
است كه یك خریدار مایل است برای خرید كاال به فروشنده ای 
كه دچار اضطرار نیســت بپردازد. این مفهــوم به طور معمول 

در اقتصادهایی برخودار از بــازار رقابتی مصداق دارد، ولی ما 
مشاهده می كنیم كه حتی در بورس اوراق بهادار كشور پس از 
سالها سابقه هنوز برای بســیاری از سهام، بازار رقابتی وجود 
ندارد. وقتی ســهمی روی تابلوی بورس ماهها بدون معامله 
باقــی می مانــد، چگونه می تــوان قیمتهای منــدرج در تابلو 
بــورس را به عنــوان ارزش منصفانه تلقی كــرد و یا در زمانی 
كه معامالت ســهام فاقد ویژگیهای معامله غیرصوری است، 
چگونــه می توان قیمتهای ناشــی از آن را ارزش منصفانه نام 
نهاد. در مورد داراییهــای ثابت، بنگاههای اقتصادی معمواًل 
بایــد از ارزش فعلــی درامدهــای آینده حاصــل از آن دارایی 
برای به دســت  آوردن ارزش منصفانه آن دارایی  اســتفاده كرد 
اما مشــاهده می كنیم كــه در دنیایی كه ظــرف مدت كوتاهی 
ماشــین آالت و تجهیزات و فناوری ها از رده خارج می شوند، 
اســتفاده از روش تجدید ارزیابی با اعمال نرخ تورم در قیمت 

تمام شده داراییها چه عواقب ناگواری را دربر دارد. 
نكته مهم تر آنست كه در یك بنگاه اقتصادی ارزش بنگاه باید 
 )GOING CONCERN( براساس مفهوم تداوم فعالیت
تعیین شــود و اگر ارزش داراییهای منعكس در صورتهای مالی 
نتوانــد در مجموع تعادلی با ارزش منصفانه بنگاه به صورت یك 
كل برقرار كند، آن گاه ارزیابی منصفانه داراییهای آن بنگاه دچار 

تردید است.

از سوی  باید  تجدیدارزیابی داراییهای ثابت مشــهود 
ارزیابان مستقل و دارای صالحیت حرفه ای انجام شود. 
آیــا ما در ایران به ارزیاب با ویژگیهای مطرح شــده در 

استاندارد دسترس داریم؟

سالمی
شاید پاسخ به این پرسش كمی دشوار باشد و احتمااًل موجبات 
رنجــش بعضی از دوســتان را فراهم ســازد؛ اما الزم اســت 

دستكم یكبار به این موضوع پرداخته شود. 
واقعیت آنست كه در كشــورهای پیشرفته صنعتی، ارزیابی 
داراییهــا امری تخصصی و بســیار پیچیده می باشــد و الزم 
اســت ارزیابان حرفه ای از دانــش و اســتانداردهای ارزیابی 
به طور كامل آگاهی داشته و در عین حال از استقالل حرفه ای 
كافی برخوردار باشــند. متأسفانه در ایران امر ارزیابی داراییها 
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و شــركتها به یــك موضوع بســیار پیش پاافتــاده و بی اهمیت 
تبدیل شده اســت و كافی است برای مثال، شخصی مهندس 
ســاختمان باشد تا ادعا كند می تواند تمام امالك )شامل عرصه 
و اعیانی( را مورد ارزیابی قرار دهد و یك نفر حســابدار مدعی 

ارزیابی شركتهای بزرگ و پیچیده باشد.
 باید گفت شــاید شــرط الزم برای ورود بــه حرفه ارزیابی، 
تحصیالت مرتبط با مقوله ارزیابی و احتمااًل عضویت در كانون 
كارشناسان رسمی باشــد، اما به طور قطع داشتن این ویژگیها 
به هیچ وجه برای اطالق صفت ارزیاب حرفه ای به یك شخص 
كافی نیست. تصور كنید حسابدار یا حسابرسی هیچ نوع آشنایی 
با استانداردهای حسابداری و حسابرسی نداشته باشد )یا خیلی 
ســطحی با این اســتانداردها در ارتباط باشد( در آن صورت آیا 
می توان به این فرد عنوان حسابدار یا حسابرس حرفه ای داد؟ 
با تأســف باید گفت با وجود گذشــت چندین ســال از انتشار 
اســتانداردهای ارزیابی در كشــورهای پیشــرو هنوز حتی این 
اســتانداردها به  فارسی ترجمه نشده است و كمتر ارزیابی با آن 
سروكار دارد. كافیست به شركتهایی كه در اجرای سیاست های 
اصــل 44 مشــمول واگذاری شــده اند نــگاه كنیــد و تفاوت 
قیمت به دســت آمده از ســوی ارزیابان حرفه ای و قیمت های 
معامله شــده ســهام این شــركتها در بورس را در سالهای اول 
واگذاری با هم مقایســه كنید؛ در آن صورت مشــاهده خواهید 
كــرد كه در اثر ضعف دانش ارزیابی، هــزاران میلیارد تومان از 
داراییهــای این ملت به جیب عــده ای رانت خور حرفه ای رفته 
و در مقابل عده ای هم به خاك ســیاه نشســته اند. البته آگاهی 
داریم كه تمامی این نابه ســامانی ناشی از فقدان دانش ارزیابی 
در كشــور نیست ولی به طور قطع ســهم این بی دانشی در این 

پدیده بسیار اساسی است. 

نظر شــما دربــاره افزایش ســرمایه از محــل مازاد 
تجدیدارزیابی چیست؟ 

سالمی
من در اوایل دهه هفتاد مقاله ای مفصل به ســمینار حسابداری 
در شــرایط تورمــی ارائه كردم كــه بعدها زمانی كــه جنابعالی 
عهــده دار ســردبیری مجله حســابدار بودیــد، آن را به چاپ 

رساندید. بنابراین صحبت من متكی به سند است.

در آن هنگام از انتشــار استاندارد شــماره 16 هیچ نشانه ای 
وجود نداشــت و عجیب اینجاست كه تقریبًا پیشنهاد من در آن 
مقاله به طور دقیق منطبق با این اســتاندارد اســت و عجیب تر 

این كه تقریبًا هیچ مرجعی به این پیشنهاد توجهی نكرد. 
منظــور آن كه در آن مقالــه انتقال مــازاد تجدیدارزیابی به 
ســرمایه منع شــده بود ولی این مازاد می توانســت در مقابل 
هزینه اضافی ســاالنه استهالك ناشــی از تجدیدارزیابی مورد 
اســتفاده قرار گیرد. علت این موضوع هم كاماًل روشــن بود؛ 
انتقال هر نوع تورم به ســرمایه می تواند موجبات توزیع ســود 
تورمی را بین سهامداران فراهم آورد. متأسفانه به دلیل دولتی 
بودن مرجع تدوین اســتانداردهای حســابداری در ایران و نیاز 
دولت به افزایش ســرمایه شــركتها و بانكهای دولتی از محل 
تجدیدارزیابی داراییها، این اســتاندارد در هنگام بومی ســازی 
دچــار اعوجاج گردیــد و یكــی از مهمترین اصــول آن زیرپا 
گذاشته شــد. پس از مدتی این اســتاندارد در مورد شركتهای 
غیردولتــی نیز اجرایی شــد )به دلیل مجوز قانــون مالیاتهای 
مســتقیم( و ... تا پایان سال 1394 همه شركتها و بانكها اعم 
از دولتی و خصوصی توانســتند از مواهب افزایش ســرمایه از 
محل تجدید ارزیابی داراییها اســتفاده كنند. خوشبختانه امروز 
دیگــر این امكان وجود ندارد و مــازاد تجدیدارزیابی نمی تواند 
به حســاب اندوخته یا سودوزیان ســنواتی و یا سرمایه منتقل 

شود. به هر حال جای خوشحالی وجود دارد.

تجدیدارزیابی آثار مالیاتی دارد. سیاست سازمان مالیاتی 
در ارتباط با تجدیدارزیابی را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

سالمی
خوشــبختانه در اصالحیه قانــون مالیاتها كه از ابتدای ســال 
1395 به اجرا گذاشــته شــده است، رفتار ســازمان مالیاتی و 
قانــون مالیاتها با مقوله تجدیدارزیابــی برای اولین بار رفتاری 
منطبق با اســتانداردهای حســابداری پذیرفته شده بین المللی 
است. ولی رفتار قبلی نظام مالیاتی با این مقوله موجب شد كه 
دستكم در بسیاری از شــركتهای غیردولتی و شبه دولتی فقط 
تجدیدارزیابی در مورد زمین اجرایی شود كه نه تنها مشكلی را 
حل نكرد بلكه موجبات گمراهی بیشــتر صورتهای مالی را نیز 

فراهم آورد.
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آیا ســازمان بــورس نقشــی ســازنده و ارزش آفرین 
در مبحــث تجدیدارزیابــی داراییهای ثابت به وســیله 
شرکتهای پذیرفته شــده و نحوه برخورد شرکتها با مازاد 

تجدیدارزیابی دارد؟ 

سالمی
بدون تردید نقش ســازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه 
بسیار اثرگذار است، به خصوص اگر این سازمان شركتها را وادار 
سازد كه در تجدیدارزیابی داراییهای خود از ارزیابان حرفه ای و 
استانداردهای ارزیابی پیروی كنند. این سازمان در جاانداختن 
مفاهیم مهمی مانند ارزش منصفانه، تداوم فعالیت، و سنجش 
وضعیت شرکت )DUE DILIGENCE( و بسیاری دیگر 
از مفاهیــم مرتبط با ارزش می تواند نقش به ســزایی ایفا كند. 
به نظر من، سازمان بورس باید ســرمایه گذاری الزم در زمینه 
ترجمه اســتانداردها و متون آموزشی در زمینه ارزیابی را انجام 
دهد و با الزام قانونی بنگاهها، در به كارگیری مفاهیم نو در حوزه 
ارزیابی، این دانش را هرچه بیشتر گسترش دهد. انجمن های 
حرفه ای نیز باید در این زمینه نقش به ســزایی ایفا كنند، كاری 
كه متأســفانه تاكنون هم بورس اوراق بهادار و هم انجمن های 

حرفه ای از آن غافل بوده اند.

با  ایــران  تفــاوت اســتانداردهای حســابداری  به 
اســتانداردهای بین المللی، در مورد افزایش سرمایه 
از محل تجدیدارزیابی در شــرایط خاص )در صورت 
تجویــز قانون(، اشــاره کردید؟ چه دلیلــی برای آن 

می بینید؟  

سالمی
همان دالیلی كه در یكی از پرسشــهای پیشــین به آن اشــاره 
كردم. ســازمان حسابرســی باید به عنوان نهاد اســتانداردگذار 
مســتقل از دولت، حتــی در تنظیم مقررات قانونــی مرتبط با 

حرفه، نقش پیروی شونده را ایفا كند تا پیروی كننده. 

شــما مقررات جدید دربــاره تجدیدارزیابــی را مثبت 
ارزیابی کردید. فکر می کنید آخرین مصوبه هیئت وزیران 
در ارتباط با موضوع تجدیــد ارزیابی، آیین نامه اجرایی 

تبصره 1 ماده 149 اصالحی قانون مالیاتهای مســتقیم 
مصــوب 1394، چه پیامدهایی خواهد داشــت و آیا به 
نیازها و انتظارهــای بنگاه های اقتصــادی در ارتباط با 

تجدیدارزیابی پاسخ مناسب می دهد؟ 

سالمی
آیین نامه روی هم رفته خوب است ولی این بدان معنا نیست كه 
از سوی صاحب نظران مورد نقد جدی قرار نگیرد. خوشبختانه 
تاكنون چندین نقد خوب در این مورد منتشــر شــده است، اما 

كافی نیست. 
موضوع مهم اینســت كه برای اولین بــار قانون مالیاتها، 
استانداردهای حســابداری را در زمینه تجدیدارزیابی به طور 
كامل به رسمیت شناخته است. با این حال، در این آیین نامه 
به طور حتم نكاتــی وجود دارد كه می تواند مشــكلهایی در 
اجرا برای امــر تجدیدارزیابی بنگاه ها به وجود آورد. از اینرو 
الزم اســت ســازمان مالیاتی در اصالح این آیین نامه هیچ 

در کشورهای پیشرفته صنعتی

ارزیابی داراییها

امری تخصصی و بسیار پیچیده

می باشد و الزم است

ارزیابان حرفه ای

از دانش و استانداردهای ارزیابی

به طور کامل

آگاهی داشته و

در عین حال

از استقالل حرفه ای

کافی

برخوردار باشند
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امساكی حتی قبل از پایان ســال مالی جاری به خرج ندهد 
و اگر اجمــاع حرفه ای ها بر این قرار گرفت كه با اصالح این 
آیین نامه همه ذینفعان از آن بیشتر متنفع خواهند شد، این 
ســازمان نباید در به كارگیری راهكارهای ارائه شده تردیدی 

از خود نشان دهد.

آخرین پرســش را، با توجه به شــهرت شما به عنوان 
پیش کسوت حرفه حسابداری ایران، به موضوعی فراتر 
از بحث تجدید ارزیابی اختصــاص می دهم و امیدوارم 
به آن پاسخ بدهید. حســابداران کشور ما، در قیاس با 
کشورهای پیشــرفته، نقش پررنگ و مؤثری در تدوین 

سیاســتها و مقررات کالن دولتی ندارنــد و در مقابل نیز 
سیاستهای اقتصادی مبتنی بر رویکردهای حسابداری، 
چنــدان مورد توجه دولتمردان نیســت. بــا این حال، 
شــما که منتقد جدی اقتصاد دولتی هســتید، همیشه و 
به ویژه هم اکنون، مشــارکت و همکاری مؤثری در بهبود 
سازوکارهای اقتصادی دولت و ترویج دیدگاه حسابداری 
در کشــور داشــته  و دارید چه پیامی برای مؤثرتر کردن 
نقش حرفه حسابداری و حسابرسی در توسعه اقتصادی 

کشور دارید؟  

سالمی
من همیشــه اعتقاد داشــته ام كه كاربرد دانش حسابداری، 
در بســیاری از رشته های زیرشــاخه علم اقتصاد و مدیریت 
تداخل دارد و بنابراین حســابداران دارای صالحت در رشته 
خــود، صالحیت اظهارنظر در بســیاری از مباحث مرتبط با 
علوم فوق را دارا هستند. شاید بعضی اقتصاددانان با من در 
این زمینه هم عقیده نباشــند ولی پرسش من از این دوستان 
اینست كه چه كســانی بیشتر از حسابداران ذیصالح و مطلع 
قادر هســتند نســبت به مســائل اجرایی قوانین مالیاتهای 
مســتقیم، تجارت)شــركتها(،بانكداری، بازار اوراق بهادار 
و... اظهارنظر كنند؟ چه كســان دیگــری می توانند بیش از 
حسابداران در مورد مباحث، جذب و ادغام شركتها، ارزیابی 
فعالیتهای كســب و كار و خســارتهای مالی و نظایر آن ارائه 

طریق نمایند؟
 متأسفانه اعضای شاخص حرفه شاید به دلیل گرفتهاریهای 
دیگر و شــاید بــه دلیل نــگاه تک بعــدی به حســابداری و 
حسابرسی كمتر در این موارد وارد بحث می شوند. برای مثال 
در حال حاضر مهمترین مسئله اقتصادی كشور بحث تگنای 
اعتباری و بدهیهای كالن دولت به شبكه بانكی و عدم كفایت 
سرمایه بعضی از بانكها و موضوع انتشار اوراق بدهی می باشد 
كه متأســفانه كمتر دیده شده است. صاحبان اندیشه و قلم در 
حرفه حســابداری در رســانه های گروهی و حتی رسانه های 
تخصصی حرفه، مســائل فــوق را آسیب شناســی و احتمااًل 

راهكار ارائه كنند.

تصور کنید

حسابدار یا حسابرسی

هیچ نوع آشنایی با

استانداردهای حسابداری و حسابرسی

نداشته باشد

یا خیلی سطحی

 با این استانداردها

درارتباط باشد

در آن صورت آیا می توان

به این فرد

عنوان

حسابدار یا حسابرس حرفه ای داد




