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به گفتگوی این شــماره نشریه حسابرس خوش آمدید. 
شــما در کنار اشتغال گســترده در فعالیتهای حرفه ای، 
همواره مشــارکتی فعال در طرح و انعکاس موضوعهای 
مهم مرتبط با حرفه و کوششــی سازنده برای حل وفصل 
این مســائل داشــته اید. نشریه حســابرس از چنین 
رویکردی اســتقبال می کند و امید دارد که فضای تبادل 

نظر در حرفه حسابداری توسعه بیشتری پیدا کند.
موضوع این شماره نشریه حسابرس به تجدیدارزیابی 

ثابت اختصاص دارد. موضوع تجدیدارزیابی  داراییهای 
در سالهای اخیر در میان شرکتهای بخش دولتی و پس 
از آن شــرکتهای پذیرفته شــده در بورس، مطرح بوده 
است. شاید بهتر باشــد ابتدا به این نکته اشاره کنید که 
تجدیدارزیابی داراییهای ثابت در ایران چه ســابقه ای 
دارد و چرا مطرح شــده اســت؟ آیا رویکرد بنگاه های 
اقتصادی ایرانــی در به کارگیری روش تجدیدارزیابی، با 
رویکرد بنگاه های اقتصادی خارجی و بین المللی یکسان 

است؟

حسابدار رسمی

 عضو کارگروه فنی استانداردهای جامعه حسابداران رسمی ایران

گفتگو با
آقای منصور شمس احمدی

تجدیدارزیابی داراییها؛

نیازمند تفاهم
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شمس احمدی
به نظــر من، مهمترین دلیــل توجیه تجدیدارزیابــی داراییها، 
تورم فزاینده در کشــور بوده است. تورم از یک سو موجب نبود 
شفافیت و نبود تناســب بین بهای تمام شده داراییهای ثابت با 
ســایر اقالم دارایی در ترازنامه شــده و از سوی دیگر، به دلیل 
واقعی نبودن هزینه اســتهالک، موجب ارائه سود غیرواقعی و 

به نوعی توزیع منافع موهوم می شود.

استاندارد حســابداری، روش تجدیدارزیابی داراییهای 
ثابت برای اندازه گیری پس از شــناخت را مجاز شناخته 
اســت. هدف اســتاندارد از مجازســاختن این روش 
چیســت؟ آیا رعایت و به کارگیری شرایط مطرح شده در 

استاندارد )مانند تناوب تجدیدارزیابی( میسر است؟

شمس احمدی
همچنیــن  و  حســابداری  بین المللــی  اســتانداردهای  در   
اســتانداردهای حســابداری ایران، تجدیدارزیابــی داراییهای 
ثابت مشــهود به عنوان یک نحوه عمل جایگزین روش بهای 

تمام شده مجاز شناخته شده است.
انتخــاب این روش و تکرار منظم آن بــا دوره تناوب ثابت، 
هر 3 الی 5 سال، در کشورهایی که دارای تورم حاد نیستند، به 
میزان بااهمیتی با روش بهای تمام شــده تفاوت پیدا نمی کند؛ 
اما در کشــور ما، به کارگیری این روش در یک شرکت با شرکت 
مشــابه که از روش بهای تمام شــده  اســتفاده می کند، بسیار 

متفاوت خواهد بود.

تجدیدارزیابی داراییهای ثابت در ایران چه ســابقه ای 
دارد؟ و مهمترین دالیل آن چه بوده است؟

شمس احمدی
تجدیدارزیابــی داراییهــا در ایــران، یکبار به موجــب قانون 
برنامه ســوم توســعه و آیین نامــه اجرایی آن در ســال 1380 
برای شــرکتهای دولتی و انتقال مازاد تجدیدارزیابی به حساب 
ســرمایه از مالیات معاف شــد. طبق قانون حداکثر استفاده از 
تــوان تولیدی و خدماتــی در تأمین نیازهای کشــور و تقویت 
آنها در امر صــادرات و آیین نامه اجرایی آن افزایش ســرمایه 
بنگاه های تولیدی با تجدیدارزیابی دارایی ها تا ســال 1396 از 

شمول مالیات معاف شد.
برخی از شــرکتها تنهــا به دلیل خروج از شــمول ماده 141 
اصالحیه قانون تجارت و برخی دیگر با توجیه اصالح ســاختار 
مالــی و افزایش ســرمایه به منظور دریافت تســهیالت مالی، 

نسبت به تجدیدارزیابی و انتقال آن به سرمایه اقدام کردند.

تجدیدارزیابی داراییهای ثابت در ایران با چه مشکل هایی 
روبه رو بوده است؟

نکتهبااهمیتدیگراینستکه

شرکتهایبورسیکه

داراییهایثابتخودرا

تجدیدارزیابیکردهاند

باافزایشهزینهاستهالک

نسبتبهشرکتهایمشابهکه

اینگونهعملنکردهاند

سودهرسهمرا

کمترنشانمیدهند

وبنابراین

بهرغمشفافیتصورتهایمالی

پیشبینیمیشود

ارزشسهامآنهادربازار

کاهشیابد
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شمس احمدی
مشــکل های اینگونه تجدیدارزیابی ها را می توان بدین شــرح 

برشمرد:
1- طبــق اســتانداردهای ایــران و برخــالف اســتانداردهای 
بین المللی افزایش ســرمایه از محــل تجدیدارزیابی داراییها و 

انتقال آن به حساب ســرمایه، در صورت تجویز قانون، مجاز 
شناخته شــده است. بنابراین، رعایت ســایر شرایط استاندارد 
حســابداری شماره 11 در خصوص تعدیل مازاد تجدیدارزیابی 
و همچنیــن تنــاوب تجدیدارزیابی در ســالهای بعد در عمل 

امکانپذیر نیست.
 افزون بر آن، از آنجا که براساس استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی )IFRS(، این استانداردها باید تا سه سال 
قبل از اولین ســال به کارگیری آنها نیز اعمال شــوند، استفاده 
از استانداردهای بین المللی گزاشــگری مالی برای شرکتهایی 
که مازاد تجدیدارزیابی را به حســاب ســرمایه منتقل کرده اند، 
دســتکم تا ســه ســال به تعویق می افتد؛ مگر این که در این 
خصــوص مجوز خاصی از بنیاد اســتانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی )IFRSF( گرفته شود.
2- شواهد موجود نشان می دهد ارزیابی های انجام شده از دقت 
کافی برخوردار نبوده و تفاوتهای بین ارزیابی داراییهای مشابه 

در شرکتها، بسیار درخور توجه است.
3- نکته بااهمیت دیگر اینســت که، شرکتهای بورسی که 
داراییهــای ثابت خود را تجدیدارزیابی کرده اند، با افزایش 
هزینه استهالک، نسبت به شــرکتهای مشابه که اینگونه 
عمل نکرده اند، ســود هر ســهم را کمتر نشان می دهند و 
بنابرایــن، به رغم شــفافیت صورتهای مالــی، پیش بینی 
می شود ارزش ســهام آنها در بازار  کاهش یابد. به همین 
دلیــل، برخــی از این شــرکتها به دنبــال تمهیداتی برای 
افزایــش عمر مفیــد داراییها و کاهش هزینه اســتهالک 

هستند.

از جناب عالــی برای حضور و مشــارکت در این گفتگو 
بسیار سپاسگزارم. آیا برای مراجع مختلف سیاستگذار 
مربوط به ایــن موضوع )مرجع تدوین اســتانداردها، 
سازمان مالیاتی، ســازمان بورس، جامعه حسابداران 

رسمی، و … ( پیشنهادهایی دارید؟

شمس احمدی
اگر همدیگر را قبول داشته باشیم، این مشکالت پیش نمی آید.

ازآنجاکهبراساس

استانداردهایبینالمللیگزارشگریمالی

ایناستانداردهاباید

تاسهسالقبلاز

اولینسالبهکارگیریآنها

نیزاعمالشوند

استفادهاز

استانداردهایبینالمللیگزارشگریمالی

برایشرکتهاییکه

مازادتجدیدارزیابیرا

بهحسابسرمایه

منتقلکردهاند

دستکمتاسهسال

بهتعویقمیافتد




