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تجدید ارزیابی دارایی ها در ســال های اخیر ، یکی از موارد چالش برانگیز در حرفه حســابداری و حسابرســی بوده اســت. با توجــه به آثار بااهمیت 
تجدیدارزیابی های صورت گرفته بر صورت های مالی و واکنش ســهامداران در بازار سرمایه، نیاز است تا این پدیده به صورت جامع تحلیل و بررسی 
شود. موضوع تجدیدارزیابی از سوی اهالی حرفه و دانشگاه از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است؛ از اینرو، قصد داریم در این مقاله از زاویه  
جدیدی به موضوع بپردازیم. واتز و زیمرمن (Watts & Zimmerman, 1985) در کتاب تئوری اثباتی حســابداری1 ســه فرضیه پاداش، 

بدهی و هزینه سیاسی را مطرح کرده اند که در این مقاله، به تجدید ارزیابی از زاویه این 3 فرضیه خواهیم نگریست.

فرضیه پاداش
براســاس فرضیه پاداش2، مدیران شرکت ها به احتمال بیشتر رویه های حسابداری را انتخاب می کنند که سود های دوره های آینده به دوره جاری منتقل 
شــوند. در صورتی که مبلغ پاداش تابعی از ســود گزارش شده باشــد، انگیزه مدیران از این کار دریافت پاداش بیشتر به واسطه سود خالص بیشتر است. در 
واقع، اگر مدیران دو روش را پیش رو داشته باشند، مطابق با این فرضیه روشی را انتخاب می کنند که منجر به سود بیشتر و در نهایت پاداش بیشتر شود. 
در تجدید شــناخت دارایی های ثابت، دو روش پیش رو داریم؛ یکی روش بهای تمام شده و دیگری روش تجدیدارزیابی. با فرض استهالک پذیر 

بودن دارایی موردنظر، تجدیدارزیابی دارایی های ثابت با توجه به تورم، به طور معمول منجر به افزایش هزینه استهالک می شود؛ 
 از اینرو، سودخالص کاهش می یابد. در نگاه اول مطابق با فرضیه پاداش مدیران از آن جا که سود خالص با تجدیدارزیابی کاهش می یابد، قاعدتًا 
مدیران نباید از این روش استفاده کنند؛ در حالی که در عمل دیده می شود که بسیاری از شرکتها دست به تجدید ارزیابی داراییها  می زنند. این تناقض 
وضعیت موجود با فرضیه یادشده به این دلیل است که اگرچه در اثر استفاده از این روش سود خالص کاهش می یابد، لیکن از آنجا که مطابق با ماده 
241 قانون تجارت ایران مبنای تعیین ســقف پاداش هیئت مدیره سود تقسیمی است نه سود خالص، سود تقسیمی نیز به دلیل ثبتهای اصالحی در 
ســود انباشته )مطابق با بند 41 استاندارد حسابداری شــماره 11(، تحت تأثیر قرار نمی گیرد. بنابراین، تجدیدارزیابی داراییهای ثابت استهالک پذیر 
تضادی با منافع مدیران و هیئت مدیره ندارد )البته باید در نظر داشته باشیم که مطابق با قوانین و مقررات قبلی انتقال مازاد تجدیدارزیابی به سرمایه 
مجاز بود، لذا ثبت اصالحی مندرج در بند 41 اســتاندارد شــماره 11 امکان پذیر نبوده و در نتیجه ســود تقسیمی شــرکت و در نتیجه سقف پاداش 
هیئت مدیره کاهش می یافت(. این فرضیه در مورد داراییهای اســتهالک ناپذیر خنثی اســت؛ زیرا تجدیدارزیابی این دارایی ها روی ســودخالص و 

تقسیمی بی اثر است. بنابراین به نظر می رسد تجدیدارزیابی داراییهای ثابت استهالک ناپذیر برای مدیران و هیئت مدیره بسیار جذاب باشد.

تجدیدارزیابی داراییها

از دیدگاه

تئوری اثباتی حسابداری
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فرضیه قراردادهای بدهی 
براساس فرضیه قراردادهای بدهی3 با فرض ثابت بودن دیگر 
عوامل، هر قدر نســبت بدهی به حقوق صاحبان ســهام بیشتر 
باشــد، احتمال بیشــتری وجود دارد که مدیر روشــی را انتخاب 
کنــد که بتواند ســود گزارش شــده  از دوره های آینــده را به دوره 
 .(Watts & Zimmerman, 1985) جــاری منتقــل نمایــد
درواقع با افزایش سود حسابداری، حقوق صاحبان سهام شرکت 
بزرگتر می شــود؛ از اینرو نســبت بدهی به حقوق صاحبان سهام 
شــرکت بهبود می یابد. در فرایند تجدیدارزیابی داراییهای ثابت 
اســتهالک پذیر )با فرض وجود مازاد(، در نــگاه اول با توجه به 
این که کاهش سود خالص ناشی از افزایش استهالک با این روش 
در این فرضیه توجیه نخواهد داشت، مدیران نباید آن را انتخاب 
کننــد؛ اما در عمل دیده می شــود که مدیران بســیاری در ایران 
ایــن روش را انتخاب می کنند. آنچه ایــن تناقض اولیه را توجیه 
می کند، توجه به آثار تجدیدارزیابی برای صورتهای مالی است. 
توجه داشــته باشــیم که فرایند تجدیدارزیابی منجر به شناسایی 
ارقام بســیار بزرگی بــا عنوان مــازاد تجدیدارزیابــی در حقوق 
صاحبان سهام می شــود، بنابراین حقوق صاحبان سهام شرکت 
به رغم کاهش ســود خالــص، بزرگ می شــود. در ضمن، مبلغ 
 تفاوت هزینه اســتهالک قدیم و استهالک جدید به سود انباشته 
برمی گردد؛ از اینرو به رغم کاهش ســود خالص در نهایت حقوق 
صاحبان ســهام بزرگتر شده و نســبت بدهی به حقوق صاحبان 
ســهام بهبود می یابد. بنابراین با توجه به فرضیه بدهی، استفاده 
از روش مازاد تجدیدارزیابی از نظر مدیران توجیه خواهد داشت.

فرضیه هزینه های سیاسی
مطابــق با این فرضیــه، با فــرض ثابت بودن ســایر عوامل، 
هرچه هزینه های سیاســی پیش روی شــرکت بیشــتر باشــد، 
احتمــال انتخــاب رویه هایی که ســود گزارش شــده را از دوره 
جاری به دوره های آینده منتقل کند، بیشــتر است. هزینه های 
سیاســی می تواننــد به دلیل ســودآوری باالی شــرکت به آن 
تحمیل شوند؛ زیرا ممکن اســت سودآوری باال توجه رسانه ها 
و مصرف کننــدگان را جلب کند. چنیــن توجهی می تواند منجر 
به واکنش سیاســت مداران و قانون گذاران شــود و هزینه های 
بیشــتری را از طرف آن ها بر شــرکت ها تحمیل کند )مهرانی و 

همکاران، 1394(. فرضیه هزینه های سیاســی بیشتر مختص 
شــرکت های بزرگ اســت و از آنجــا که به طور معمول بیشــتر 
شرکت های بزرگ شــرکت های قدیمی هستند، از اینرو ارزش 
دفتری دارایی های آن ها با ارزش منصفانه این دارایی ها به طور 
معمول تفاوت فاحشی دارد. بنابراین در صورت تجدیدارزیابی 
داراییهای اســتهالک پذیر، هزینه اســتهالک به شدت افزایش 
خواهد یافت. در نتیجه، کاماًل منطقی خواهد بود که شــرکت ها 
از تجدیدارزیابــی به عنــوان ابــزاری بــرای مصــون ماندن از 
هزینه های سیاسی اســتفاده کنند؛ زیرا با تجدیدارزیابی، سود 
خالص به شــدت کاهــش می یابد. همچنین، اگــر دارایی های 
تجدیدارزیابی شــده مرتبط با تولید باشــند، منجــر به افزایش 
ســربار تولید شــده و قدرت چانه زنی این شرکت ها را در ارتباط 
با قیمت تمام شــده و قیمت فروش محصول و نرخ ها و تعرفه ها 
افزایــش می دهــد4 . بنابراین همانطور که مشــاهده می کنیم، 
تجدیدارزیابی دارایی های اســتهالک پذیر با فرض وجود مازاد 

با فرضیه  هزینه های سیاسی همخوانی دارد.

سخن آخر
تجدیدارزیابــی دارایی هــا از موضوعهــای مهــم و اثرگذار در 
گزارشگری مالی شرکت های ایرانی است. از اینرو این موضوع 
از زوایــای مختلفی مورد نقد و بررســی قرار گرفته اســت. در 
این مقاله نیز به بررســی این موضوع از دیــدگاه تئوری اثباتی 
حسابداری پرداختیم. ولی برای بررسی دقیق تر و علمی تر این 

موضوع می توان از پژوهش های تجربی استفاده کرد.

پانوشتها:
1- Positive Accounting Theory
2- The Bonus Plan Hypothesis
3- The Debt Contract Hypothesis
4- در مــورد قیمت گذاری محصول هــا لزومًا این فرایند طی نمی شــود. برای مثال، اگر 
صنعت شرکت، رقابتی باشد، شرکت مجبور است به قیمت رقبا در قیمتگذاری توجه کند.
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