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در یک نگاه
از آغاز هــزاره جدید، نحــوه تعیین ارزش منصفانــه داراییها، 
بدهیها و حقوق صاحبان ســهام از سوی شرکتها و برای مقاصد 
گزارشــگری، اهمیت بیشــتری یافته و با تغییرهای شــگرفی 

همراه شده است. 
• در دهه 1990، حرفه حســابداری و ســرمایه گذاران به تدریج 
از الگوی حســابداری بهای تمام شده تاریخی به سمت الگویی 
گرایش پیدا کردند که بدون تعریف دقیق عناصر تشکیل دهنده 
»ارزش منصفانه«، برخی از اندازه گیریهای ارزش منصفانه را در 

خود جای داده بود.
• تعداد زیاد ارزش گذاری اشــتباه در مورد داراییهای »تحقیق و 
توســعه در جریان«، در دوره فراز و فرود فناوری در اواخر دهه 

 (SEC) 1990، توجه کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا
را به فعالیت ارزش گذاری و اهمیت مشکلهای آن جلب کرد.

• اســتانداردهای جدید حســابداری در ارتباط با مواردی مانند 
ترکیبهای تجاری، ســرقفلی، و کاهش ارزش دارایی در اوایل 
قرن بیست ویکم پدیدار شــد و زمینه شکل گیری الگوی فعلی 

حسابداری مبتنی بر و یژگیهای ترکیبی را فراهم کرد.
• وقوع رســواییهای گســترده و به تقریب هم زمان حسابداری 
امریــکا، در محیط به طور دائم متغیر و بحرانهای مالی متعاقب 
آن )درســت زمانی که اســتاندارد مبتنی بر اصول درباره نحوه 
اندازه گیری ارزش منصفانه معرفی شد(، سرآغاز قانون گذاری، 

تعریف قواعد و تدوین مقررات شد.
این رشد سریع، اکنون شرکتهای بخش عمومی را وادار کرده 

ارزش گذاری در عصر ارزش منصفانه

 ترجمه: دکتر مهدی ناظمی اردکانی
G. Forsythe
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اســت تا کیفیت اندازه گیری ارزش منصفانه را نســبت به قبل 
افزایش دهنــد )اندازه گیریها و موارد افشــایی با یکپارچگی، 

اثبات پذیری و قابلیت حسابرسی باالتر(.
پاسخ به این نیازها ساده نیست. اندازه گیری ارزش منصفانه 
می توانــد پیچیده و گیج کننده باشــد؛ به ویــژه زمانی که هیچ 
بازاری برای کمک به براورد ارزش منصفانه داراییها، بدهیها یا 
حقوق صاحبان سهام واحد تجاری وجود ندارد. در عین حال، 
مقررات گذاران در حال بررســی دقیق صورتهای مالی هستند. 
به دلیل این اِعمال دقت، مسئولیتی ایجاد می شود که از طریق 
ســاختار مالی ســازمان بر عهده مدیر شــرکت، هیئت مدیره، 
متخصصان ارزش گذاری و حسابرســان گذاشته می شود. این 

افراد نیز در حل برخی از مسائل با مشکل مواجه می شوند.
یکــی از دغدغه هایی که در ســالهای اخیــر اهمیت یافته 
و بســیاری از مقررات گــذاران، هیئتهــای اســتانداردگذاری 
و متخصصــان حســابداری و ارزش گــذاری بــه آن اشــاره 
کرده انــد، این موضوع اســت که آیا تهیه کننــدگان صورتهای 
مالی، مشــاوران آنهــا در زمینه ارزش گذاری و حسابرســان، 
برای مشــارکت در جنبه هــای مختلف براورد و حسابرســی 
اندازه گیریهای ارزش منصفانــه در این محیط جدید، آماده و 
واجد شرایط هســتند یا خیر؟ با افزایش پیچیدگی بازار مالی، 

پاسخگویی به این پرسش نیز دشوارتر شده است.
آموزش ذینفعان مختلف در ارتباط با مسائل اصلی مرتبط با 
اندازه گیری ارزش منصفانه، بیش از پیش اهمیت یافته است. 
کیفیت و یکپارچگی بیشــتر اندازه گیریهای ارزش منصفانه که 
مدیران شــرکتها در اختیار حسابرســان قرار می دهند، به حل 
برخی از مشــکلها کمك می کند. این مشــکلها در حال حاضر 
باعث تقابل مقررات گذاران و سرمایه گذاران با گزارشهای مالی 
شرکتها شده است. آموزشهای گسترده درباره ارزش منصفانه 
می تواند موجب افزایش توانایی حسابرســان در حسابرســی 
اندازه گیریهای ارزش منصفانــه، ارتقای اهمیت تخصصهای 
ارزش گذاری و حسابرســی، و تأثیرگذاری بر دســتور کارهای 
آینده اســتانداردگذاران و مقررات گذاران شــود. افزون بر این، 
آمــوزش رهبران تجاری و مدیران اجرایی شــرکتها در زمینه 
ارزش گــذاری به آنها کمك می کند تا ضرورت و اهمیت حضور 
متخصصان مجرب ارزش منصفانه را در هنگام براورد ارزش 

منصفانه درك کنند )فارغ از اینکه در داخل سازمان کار کنند یا 
خارج از آن(. کاهش این دسته از خطرهای مقرراتی و اعتباری 
در نهایت می تواند موجب افزایش ارزش برای سهامدار شود.

اندازه گیری ارزش منصفانه؛ ضرورتی در حال رشد
اقدامها و تحرکهای مقررات گذاران در امریکا و دیگر کشورها و 
نیز فعالیتهای متخصصان حسابداری و ارزش گذاری، حاکی از 

افزایش توجه به اندازه گیریهای ارزش منصفانه است.
مقررات گذاران اوراق بهادار

 ،(Andrew Ceresney) در اوایل سال 2014، اندرو سرسنی
رئیس اجرایی کمیســیون بورس و اوراق بهــادار امریکا، اعالم 
کرد که طبق بررســیهای انجام شــده روی پرونده شــکایتهای 
»تقریبــًا خاتمه یافته« دوران بحران مالی، گزارشــگری مالی و 
تقلب حسابرســی، »جبهه های آینده« فعالیــت مقررات گذاران 
اوراق بهــادار هســتند.1 در دیگــر نقــاط دنیا نیز ســازمانهای 
مقررات گذاری ملی )که همانند کمیســیون بورس و اوراق بهادار 
امریکا عضو سازمان بین المللی کمیسیونهای بورس اوراق 
بهادار (IOSCO) هســتند(، بیش از گذشــته به بررســی این 
موضوعها می پردازند. پیش بینی سرسنی، حاصل مجموعه ای 
از تحقیقهای اجرایی کمیســیون بورس و اوراق بهادار امریکا در 
سالهای 2013-2012 بود که روی اشکالها و تقلبهای مطرح شده 
در زمینه مسائل ارزش گذاری تمرکز داشتند.2 این کمیسیون در 
خصوص تخلفهایی مانند اعالم بیش از حد داراییها، فریب دادن 
ســرمایه گذاران با زیاد کردن ارزش اموال و خرید مجدد سهام با 
قیمتهای بســیار کمتر از حد واقعی، علیه شرکتها اقدام کرد. در 
ســال 2013 نیز کمیســیون بورس و اوراق بهادار امریکا اعالم 
کرد که کارگروه گزارشگری مالی و حسابرسی با هدف شناسایی 

گزارشهای مالی متقلبانه یا نادرست، تشکیل شده است.3 
 (Paul زمینه ساز تشکیل این حرکت، اظهارات پل بسویك
(A. Beswick قائم مقام حســابدار ارشــد وقت کمیســیون 

بــورس و اوراق بهادار امریکا در ســال 2011 بود که اهمیت 
موضوع اعتباربخشــی حرفه ای ارزش گــذاری را افزایش داد. 
طبــق اظهارات بســویك، متخصصــان ارزش گــذاری “… 
به دلیــل نبود یك هویت واحد، متمایــز از دیگر فعاالن اصلی 
در فرایند گزارشــگری مالی هســتند.”4 بســویك با اشاره به 
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اینکه متخصصان امریکایی می توانند از ســازمانهای مختلفی 
مجوز بگیرنــد، اعالم کرد کــه “به دلیل ماهیت گسســته این 
حرفه، محیطی ایجاد شــده اســت که در آن بیــن انتظارهای 
ارزش گذاران، مدیران و حسابرســان و نیز اســتانداردگذاران و 

مقررات گذاران، شکاف به وجود آمده است.”5 
اقدامهای اخیر کارکنان کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا 
که در سخنرانیهای کمیســیون بورس و اوراق بهادار امریکا به 
آنها اشــاره شده، کمتر شــناخته شــده اند. هدف این اقدامها، 
شناسایی پتانســیل تحریف اطالعات گزارشهای مالی به دلیل 
نقص اطالعات در کنترلهای داخلی ناظر بر گزارشــگری مالی 
است )حتی اگر کاســتیهای شناسایی شده در اطالعات موجب 
تحریف اطالعات نشــده باشــد(. اندازه گیری ارزش منصفانه 
به طــور دقیق در دســته موضوعهایی قرار می گیــرد که وجود 
کنترلهــای داخلی در آنها ضروری اســت. یکی از دغدغه های 
جدید مقررات گذاران این اســت که مدیران شــرکتها به صورت 
مســتمر از این کنترلها اســتفاده و اثربخشــی آنها را بررســی 
نمی کنند و در عیــن حال در صورت وجود نقص در اطالعات، 

به میزان کافی در حسابرسیها به آنها اشاره نمی شود.
مقررات گذاران حسابرسی

هیئت نظارت بر حســابداری شــرکتهای سهامی عام 
امریکا (PCAOB)، یك بنگاه غیرانتفاعی اســت که براساس 
قانون ساربنز-اکســلی (Sarbanes-Oxley) مصوب سال 
2002 تشکیل شده اســت و زیر نظر کمیسیون بورس و اوراق 
بهــادار امریکا فعالیــت می کند. هدف ایــن بنگاه ها حمایت از 
ســرمایه گذاران امریکایی و منافع عمومی از طریق نظارت بر 
حسابرســی شرکتهای با منافع عمومی اســت. طبق اظهارات 
جیمز دوتــی (James R. Doty) رئیــس هیئت نظارت بر 
حســابداری شرکتهای ســهامی عام امریکا: “هیئت نظارت بر 
حســابداری شــرکتهای ســهامی عام امریکا و مقررات گذاران 
خارجی در زمینه حسابرســی به این نتیجه رسیده اند که رعایت 
الزامهای حسابرســی مربوط به اندازه گیــری ارزش منصفانه، 

یکی از موضوعهای همواره مهم است.”6 
طبق اعــالم دوتی، افزایــش نگرانیها دربــاره اندازه گیری 
ارزش منصفانــه و موارد افشــا بــه امریکا محدود نمی شــود. 
نتایج پیمایش سال 2013 مجمع بین المللی مراجع مستقل 

نظارت بر حسابرســــی (IFIAR) در یکی از کشــورهای 
عضو، نشــان می دهد که اندازه گیــری ارزش منصفانه یکی از 
مهم ترین موضوعهای بازرســی در حسابرسی شرکتهای عضو 

بورس است.7
در دســامبر ســال 2013 و زمانی کــه از دیوید توئیدی 
بین المللــی  شــورای  رئیــس   (David Tweedie)

استانداردهای ارزشــیابی (IVSC) برای عضویت سه 
ســاله در گروه مشورتی مستقل (SAG) هیئت نظارت بر 
حسابداری شرکتهای سهامی عام امریکا دعوت به عمل آمد، 
اهمیــت روزافزون توجه به کیفیت و یکپارچگی اندازه گیری 

ارزش منصفانه در گزارشگری مالی مشخص تر شد.
در تابســتان ســال 2014، هیئــت نظارت بر حســابداری 
شــرکتهای ســهامی عام امریکا درباره ســند مشــورتخواهی 
کارشناســان هیئت در زمینه فعالیتهای استانداردگذاری هیئت 
در مورد حسابرسی براوردهای حسابداری و اندازه گیری ارزش 
منصفانه، دســت به نظرســنجی عمومی زد. همان گونه که در 
آن ســند آمده است، کارشناســان هیئت نظارت بر حسابداری 
شــرکتهای ســهامی عام امریکا در حال بررســی بــرای تهیه 
“استاندارد واحد حسابرسی براوردهای حسابداری و اندازه گیری 
ارزش منصفانه ای بودند که هیئت در جایگزینی استانداردهای 
موجود، معرفی کند.”8 طبق آن ســند، این استاندارد “می تواند 
روش جامع تــری برای حسابرســی براوردهای حســابداری و 
اندازه گیــری ارزش منصفانه فراهم کند که بــه بهبود عملکرد 

یکپارچه تر حسابرس، کمك می کند.”9 
استانداردهای حسابداری

 (IFRS 13 استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره
(13 با عنوان »اندازه گیــری ارزش منصفانه«، رهنمود جهانی 

برای اندازه گیری ارزش منصفانه و افشای آن اندازه گیریها ارائه 
می کند. اســتاندارد »اندازه گیری ارزش منصفانه« که از ســوی 
هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) ]و 
اســتاندارد 820، در امریکا که از سوی هیئت استانداردهای 
حسابداری مالی (FASB) در سال 2011 منتشر شده[، یك 

استاندارد جهانی همگرا شده است.10
استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 13 و استاندارد 
820، سلســله مراتبی برای ارزش منصفانه تعریف می کنند که 
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داده های روشهای ارزش گذاری مورد استفاده برای اندازه گیری 
ارزش منصفانه را به سه سطح تقسیم می کند. در سلسله مراتب 
ارزش منصفانه، قیمتهای اعالم شده )تعدیل نشده( در بازارهای 
فعــال داراییها یــا بدهیهای مشــابه دارای بیشــترین اولویت 
)داده های سطح 1( و داده های مشاهده ناپذیر )داده های سطح 
3(، دارای کمترین اولویت هســتند. براورد ارزش منصفانه از 
طریق داده های سطح 3 به طور معمول  به دلیل نبود اطالعات 

بازار با مشکالت ذاتی همراه است.
همگرایی اســتانداردهای بین المللی و استانداردهای امریکا 
در زمینــه اندازه گیــری ارزش منصفانه بــرای ایجاد مجموعه 
انتظارهای یکســان در سطح جهانی، بسیار مهم بود. افزایش 
به هم پیوستگی نظام مالی جهانی و فعالیت و حضور شرکتهای 
دولتــی در چندین کشــور غیر از کشــور مبــدأ، تدوین چنین 
استانداردی را ایجاب می کرد. در بخش بعدی، درباره یکی از 
گزارشهای سیاستی شورای بین المللی استانداردهای ارزشیابی 
صحبت می کنیم که به اهمیت تداوم همگرایی اســتانداردها، 

انتظارها و آموزش در سطح جهانی می پردازد.
اقدامهای حرفه ارزش گذاری

از طریــق چندیــن ســازمان مســتقل  بخــش خصوصــی 
اســتانداردگذاری و حرفه ای، در تعریف استاندارد ارزش گذاری 
و توســعه حرفه ارزش گــذاری فعالیت می کنــد. از جمله این 
ســازمانهای غیرانتفاعــی می تــوان بــه شــورای بین المللی 
انجمن   ،(TAF) اســتانداردهای ارزشــیابی، بنیاد ارزیابی 
حســابداران رســمی امریــكا (AICPA)، و انجمــن 

ارزیابهای امریكا (ASA) اشاره کرد.
شورای بین المللی اســتانداردهای ارزشیابی در کنار اعضا و 
حامیانی مانند تأمین کنندگان خدمات حرفه ای، استانداردگذاران 
و سازمانهای حرفه ای ارزش گذاری )مانند سازمانهای یادشده( 
بــه تدوین اســتانداردهای باکیفیــت ارزش گذاری در ســطح 
بین المللــی و ارتقای عملکرد و وجهه حرفــه ارزش گذاری در 

سطح جهان می پردازد.
طی چند سال گذشــته، شــورای بین المللی استانداردهای 
ارزشــیابی از طریق انجمن حرفه ای خود ســه سند بسیار مهم 
را در ارتبــاط بــا موارد مــورد بحث در این مقاله منتشــر کرده 
اســت: مقاله ای بــرای بحث،  بــا عنوان »طرح پیشــنهادی 

تهیه اســتانداردهای حرفــه ای بین المللی بــرای متخصصان 
ارزش گذاری«؛ مقاله سیاســتی، با عنوان »همگرایی نظارتی 
جهانــی و حرفــه ارزش گــذاری«؛ و مقاله »راهنمــای فرایند 

حسابرسی برای متخصصان ارزش گذاری«.
• مقاله ای که برای بحث منتشــر شده بود، لزوم تهیه و انتشار 
مجموعــه ای از اســتانداردهای بین المللــی باکیفیت در زمینه 
آموزش، توســعه، ارزیابی و رفتار متخصصان ارزش گذاری را 
در جهت تحقق منافع عمومی، مطرح می کند. این پروژه مهم 

هم اکنون در حال اجرا است.11 
• مقاله سیاستی، درباره اهمیت همگرایی نظارتی در ارتباط با 
نظام مالی جهانی و نقش حیاتــی حرفه ارزش گذاری در تولید 
اطالعات مالی مورد اســتفاده ســرمایه گذاران و دیگر ذینفعان 

برای تصمیم گیری در بازارهای مالی، بحث می کند.12 
• هــدف راهنمای منتشرشــده، کمك به ارتقای آن دســته از 
متخصصان ارزش گذاری اســت که برای کمــك به واحدهای 
گزارشــگر در تهیــه صورتهای مالی یا کمك به حسابرســان و 
متخصصــان ارزش منصفانــه در حسابرســی اندازه گیریهای 

ارزش منصفانه، ارزش گذاری ها را تهیه می کنند.13 
آن دســته از متخصصــان ارزش گذاری که مســئول بهبود 
کیفیت ارزش گذاری هستند )به ویژه زمانی که این کار در جهت 
منافع عمومی اســت(، برای افزایش شــناخت عمومی از این 

حرفه، همچنان باید با یکدیگر همکاری کنند.

چالشهای تحقق انتظارها
با توجه به اینکه بهبود کیفیت و یکپارچگی اندازه گیریهای ارزش 
منصفانه در گزارشــگری مالی بیش از پیش اهمیت یافته است، 
تقاضا برای متخصصان ارزش گذاری، حسابرسان، و سازمانهای 
ارائه کننده خدمات نیز در حال افزایش است. با تداوم سیر تکاملی 
از الگوی بهای تمام شــده تاریخی به ســمت الگوی و یژگیهای 
ترکیبی و )به احتمال( به ســمت الگوی نهایی حسابداری ارزش 
منصفانه، حرفه حسابرســی )که بیش از پیش تحت نظارت قرار 
گرفته است(، تالش می کند تا درك بیشتری از ارزش منصفانه و 

نحوه حسابرسی در محیط مبتنی بر اصول پیدا کند. 
یکی از اصــول مهمی که بر نظارت کمیســیون بورس و اوراق 
بهادار امریکا و هیئت نظارت بر حســابداری شــرکتهای ســهامی 
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عــام امریکا تأثیــر می گذارد، ریســك تحریف بااهمیت اســت، و 
اندازه گیری ارزش منصفانه یکی از عوامل اصلی درونی برای وقوع 
این نوع مشــکلها است؛ اعم از اینکه از کمبود دانش، خطا یا تقلب 
ناشی شود. در نتیجه، اکنون انتظارها درباره کیفیت و اثبات پذیری 
اندازه گیریهــای ارزش منصفانه بیش از هر زمان دیگری اســت. 
این موضوع باعث می شــود تا جامعه به نسبت کوچك متخصصان 
ارزش گذاری که تحلیلهای ارزش منصفانه را برای شرکتهای عضو 

بورس انجام می دهند، تالششان را مضاعف کنند.
در امریــکا، تعداد کمــی از ایــن متخصصان ســابقه فعالیت 
طوالنی در حوزه گزارشــگری مالی دارند و برخی از آنها مدارکی 
مانند تحلیلگر مالی رسمی، ارزیاب ارشد رسمی جامعه ارزیابهای 
امریــکا، یــا مجوز ارزش گذاری شــرکتها را )که از ســوی جامعه 

حسابداران رسمی امریکا منتشر می شود(، در اختیار دارند.
با وجود این، مدیران عامل شــرکتهای عضو بورس از افرادی 
در داخل شــرکت و بیرون از آن برای اندازه گیری ارزش منصفانه 
استفاده می کنند که آموزش خاصی در مورد این فرایند ندیده اند یا 
تجربه ای ندارند. در نتیجه، با اینکه هیئت نظارت بر حســابداری 
شرکتهای سهامی عام امریکا و حسابرسان برای ارائه ارزش گذاری 
یکپارچه تر و اثبات پذیر تحت فشار قرار دارند، بسیاری از فعاالن 
در این زمینه از عناصر تشکیل دهنده اندازه گیری ارزش منصفانه 

اطالعی نداشته و توانایی ارائه آن را نیز ندارند.
یکی از نمونه های ســاده این پدیده، ارزش گذاری ابزار مالی 
است: تحلیلگران روشــهای مقداری در بانکها که اندازه گیری 
ارزش منصفانــه را بــرای ابزار مالــی تهیه می کننــد، به طور 
معمول  جزو متخصصان ارزش گذاری نیســتند، و روشــهای 
مورد اســتفاده در این اندازه گیریها به طور معمول پشــت نقاب 
فعالیتهای »اختصاصــی« پنهان می شــود. در نتیجه، ممکن 
است حسابرسان و مقررات گذاران در بررسی صحت براوردهای 
ارزش منصفانه با مشکلهای جدی مواجه شوند )مدیران ارشد 
اجرایی بانکها که پای گزارشــهای مالی حاوی این براوردها را 

امضا می کنند، نیز از این قضیه مستثنی نیستند(.

فشار بر نظام مالی- اثر ارزش منصفانه
به دالیل مختلف، تمرکز اصلی اســتانداردگذاران حســابداری 
در هنگام توســعه مفاهیم بنیادی اندازه گیری ارزش منصفانه، 

بر ابزار مالی پرمعامله اســت. این نــوع اندازه گیریهای ارزش 
منصفانه که براســاس مطالب قبلی »سطح 1« نامیده می شود، 
به طور عمده با قیمتهای اعالم شــده در بازارهای فعال سروکار 
دارد. اندازه گیریهای »ســطح 2« از اطالعات بــازار داراییهای 

مشابه و اطالعات مشاهده پذیر مستقیم استفاده می کنند.
پیچیدگیهــای بــراورد ارزش منصفانــه گاهــی اوقــات در 
اندازه گیریهای ســطح 2 نمایان می شود )برای مثال، در اوراق 
بهــادار کم معاملــه(؛ اما اغلــب در اندازه گیریهای »ســطح 3« 
رخ می دهــد. ایــن داراییها در بازار خریدوفروش نمی شــوند، 
هیچ دارایی مشــابهی در بازار ندارند کــه بتوان از آن در فرایند 
اندازه گیری ارزش منصفانه اســتفاده کرد و جستجو و پشتیبانی 
از داده های مشــاهده ناپذیر بســیار دشــوار اســت. روشهای 
ارزش گــذاری برخی از ایــن داراییها، بدهیهــا و ابزار مالکیت 
نیز همچنان در حال تکامل هســتند؛ زیرا حرفه ارزش گذاری 
کوشــش می کند وقتی بــازاری برای داراییهــا و بدهیها وجود 
ندارد، بازاری را برای ارزش گذاری آنها شبیه سازی کند. به طور 
کامل مشــخص است که چرا در اندازه گیریهای ارزش منصفانه 
این دسته از داراییها، احتمال بروز ابهام و بی ثباتی اندازه گیری 
زیاد است و چرا مشــکلهای حسابرسی چنین اندازه گیریهایی، 

موجب ایجاد فشار در نظام گزارشگری مالی می شوند.
افزون بر این، خود چارچوب حسابداری، مشکلهای دیگری 
را نیز به وجود آورده اســت. برای مثــال، آزمون کاهش ارزش 
ســرقفلی را در نظر بگیرید.14 در این تحلیــل، فرض کنید که 
ارزش ثبت شده واحد گزارشگر )که سهامی عام نیست( برابر با 
100 میلیون دالر است. برای مقایسه با ارزش ثبت شده، ارزش 
منصفانه واحد گزارشگر باید براورد شود. از دیدگاه حسابداری، 
اگر ارزش واحد گزارشگر از 100 میلیون دالر کمتر باشد، ارزش 
سرقفلی در واقع کاهش پیدا می کند؛ اما در مقادیر 100 میلیون 
دالر و باالتر این طور نیست. گاهی اوقات اندازه گیریهای ارزش 
منصفانــه را تنها می توان در یک محدوده منطقی انجام داد، و 
گاهی اوقات، محدوده منطقی ارزش منصفانه واحد گزارشــگر 
می تواند بیشتر از ارزش ثبت شده 100 میلیون دالری باشد. در 
این شرایط، به منظور رعایت اســتاندارد حسابداری، به براورد 
نقطه ای نیاز داریــم، و همین موضوع مشــکلهای دیگری را 
ایجاد می کند که ممکن است کل سازمان )از حسابرسان گرفته 
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تــا متخصصان ارزش گــذاری تا مدیران اجرایــی که درنهایت 
مسئول نتایج هستند( را گرفتار کند. یکی دیگر از دغدغه های 
جدید مقررات گذاران، سرمایه گذاران و دیگر کاربران صورتهای 
مالی، احتمال جانبداری مدیران در اندازه گیری ارزش منصفانه 
)به ویژه در ســطح 3( اســت. با توجــه به افزایــش تمرکز بر 
فعالیتهای متقلبانه در ســالهای اخیــر و آگاهی تدریجی از این 
موضــوع که متغیرهای متعددی در اندازه گیری ارزش منصفانه 
وجــود دارند )متغیرهایی که اغلب از ســوی مدیران شــرکتها 
ارائه می شــود یا براســاس »قضاوت حرفــه ای« متخصصان 
ارزش گذاری شاغل در شــرکت تعیین می شود(، حسابرسان و 
متخصصانشــان در زمینه ارزش منصفانه در هنگام حسابرسی 
اندازه گیری ارزش منصفانه، باید تردید حرفه ای بیشــتری به 

خرج بدهند. 
هنجارهــای حرفــه ای تاریخی نیز می تواند مشــکلهایی در 
نظام ایجاد کند. برای نمونه، تحلیلگران روشــهای مقداری در 
نهادهای مالی که به ارزش گذاری برخی از ابزار مالی )مانند اوراق 
بهادار با پشــتوانه رهنی( می پردازند، به طــور معمول  ذهنیت 
»جعبه ســیاه« دارند. در فضای کنونی شفافیت و اثبات پذیری 
نتایــج ارزش منصفانه، ادامه این ذهنیت برای حسابرســان و 
مقررات گذاران دشوار است. حتی اگر شرکت بخواهد اطالعات 
الزم را بــرای کمک به اندازه گیــری ارزش منصفانه ارائه کند، 
به طــور معمول  شــناختی از میزان اطالعــات الزم در محیط 

کنونی ندارد یا توانایی تولید آن اطالعات را ندارد.

آموزش؛ محل همگرایی منافع اصلی
مقررات گــذاران، حســابداران، حسابرســان و متخصصــان 
ارزش گذاری، همگی خواســتار شفافیت بیشــتر و درک بهتر 
الزامها و فرایندهای ارزش منصفانه هستند، و منافع آنها اغلب 
به شــکل مطالبه اســتانداردها بیان می شــود، اما استانداردها 
معجزه نمی کنند. اگر افرادی که به اجرا، بررســی و استفاده از 
ارزش گذاری هــا می پردازند، آموزش کافی ندیده باشــند، این 

فرایند همچنان در معرض خطا و سوءتفاهم خواهد بود.
حسابداران و حسابرسان بهتر می توانند مفهوم ارزش گذاری 
و ارزش منصفانــه را درک کننــد. بســیاری از متخصصــان 
ارزش گذاری برای ایفای نقش و اجرای یکپارچه تر روشــهای 

تعیین شده ارزش گذاری، مناسب ترند. افزون بر این، نهادهای 
دولتی می توانند مشکلهای احتمالی ناشی از قواعد اعمال شده 
برای شــرکتها )مانند پیامدهای نامطلوب( را شناســایی کنند. 
این همگرایی در میان ذینفعان موجب می شود که این گروه ها 
در کنار یکدیگر و از طریق اقدامهای مناســب استانداردگذاری 
و مقررات گــذاری، برای ارتقــای کیفیــت اندازه گیری ارزش 

منصفانه در گزارشگری مالی تالش کنند.
این گروه ها می توانند از آموزش در جنبه های مختلف فرایند 

ارزش گذاری بهره مند شوند:
• دانش، مهارتها، ارزشها، موارد اخالق و نگرشهای حرفه ای 
که از متخصصان ارزش گذاری فعال در حوزه گزارشگری مالی 

انتظار می رود،
• پیچیدگــی فعالیــت ارزش گذاری و اســتفاده آن از اطالعات 

منابع مختلف، مانند مدیران شرکت،
• شــناخت چرخه عمــر رویدادهــا و مســئولیتهای گروه های 
مختلف درگیر در هنگامی که اندازه گیری ارزش منصفانه برای 

مقاصد گزارشگری مالی الزم است و حسابرسی می شود،
• آگاهی از محدودیتهای دقــت ارزش گذاری در هنگامی که با 

حجم زیادی از داده های سطح 3 سروکار داریم، و
• نیــاز به یک نتیجــه اثبات  پذیر و قابل حسابرســی در زمینه ارزش 
منصفانه که اســتفاده از داده های مشــاهده پذیر مرتبــط را افزایش 
می دهد و موجب کاهش استفاده از داده های مشاهده ناپذیر می شود.

افزایش شــناخت ذینفعان ســازمانی )به ویژه مدیران ارشد 
مالــی، کنترل کننده هــا و کمیته هــای حسابرســی( از فعالیت 
ارزش گــذاری نیز به نفع آنها اســت. در ایــن حالت، آنها بهتر 
می توانند مشــخص کنند که آیا امکانــات داخلی برای اجرای 
ارزش گذاریها مناســبند یا خیر، ویژگیهــای خدمات دهندگان 
بیرونی را ارزیابی کنند، و کنترلهای داخلی مناســب و ضروری 
را برای کمک به رهبران ســازمانی در توجه به ارزش گذاری و 
فراهم ســاختن ارزش گذاری باکیفیت برای حسابرسان تعیین 

کنند.

مزایای افزایش کیفیت ارزش منصفانه
رســواییها، بحرانها و افزایش تقاضا برای پاسخگویی، آغازگر 
روندی توقف ناپذیر در جهت افزایش کیفیت اندازه گیری ارزش 
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منصفانه )از ســوی فعاالن مجرب تــر در زمینه ارزش گذاری( 
بوده اند. اجرای یکسان استاندارد ارزش گذاری، یکی از مبانی 
مهم دســتیابی به این هدف اســت. با وجود این، درک کامل 
انتظارها از محیط اســتفاده از اندازه گیری ارزش منصفانه برای 
افراد متقاضی مشــارکت در این فرایند، دارای اهمیت اســت. 
در دهه اخیر، موفقیتهایی در زمینــه بهبود کیفیت اندازه گیری 
ارزش منصفانــه به دســت آمــده اســت؛ اما، همچنــان باید 
فعالیتهای بیشتری صورت گیرد و در سالهای آینده باید در این 

راستا تالشهایی انجام شود.
این موضــوع به طور خاص برای مدیران عامل شــرکتهای 
عضو بورس مصــداق پیدا می کند. این افراد مســئولیت دارند 
دیگــر افــراد ســازمان را برای انجــام اندازه گیریهــای ارزش 
منصفانه هدایــت کنند، به خدمات دهندگان خارج از ســازمان 
اطالعــات بدهند، این اندازه گیریها را به حسابرسانشــان ارائه 
کنند و از منطقی بودن و قابلیت تأیید آنها اطمینان حاصل کنند 

و در نهایت، پای گزارشهای مالی را امضا کنند.
نکته مهم آن است که چون شرکتهای سهامی عام الزامهای 
زیــادی در زمینــه ارزش منصفانه در گزارشــهای مالی شــان 
دارند، با تمرکز بر این مشــکلها می توانند به کاهش خطرهای 
حسابرســی و مقررات  گذاری بپردازند، اعتبارشان را در جامعه 
سرمایه گذاری افزایش دهند و در نهایت، ارزش سازمانها را در 

بازار ارتقا دهند.
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