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دکتر رحیم بنابی قدیم 	

چالشحسابرسیدراندازهگیری

ارزشمنصفانهوراهبردحسابرساندرمقابلآن

مقدمه
بــرای  تقاضــا  حسابرســی،  حرفــه  در  اخیــر  توســعه های 
بیش ازپیش  را  هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری1 
مورد تأکید قرار داده اســت. از طرف دیگر، شــرکتها نیز برای 
افزایش شفافیت و افشای بیشتر درگزارشهای حسابرسی، نیاز 
به اطالعات مربوط و اتکاپذیر دارند و یکی از راه کارهای مورد 
نیاز برای این هماهنگ ســازی، و در نتیجه افزایش شــفافیت 
گزارشــگری مالی، استفاده از ارزشــهای منصفانه2 در تهیه 
صورتهای مالی است. این درحالی است که به کارگیری ارزش 
منصفانه به ویژه در کشــورهای درحال توسعه که فاقد بازارهای 
فعال و کامل برای داراییهای مالی و غیرمالی هســتند، از نظر 
اندازه گیری، افشا و حسابرسی با چالشهای جدی روبرو است. 
برای غلبه بر این چالش، حسابرسان باید ساختار و رویه های 
مناســب برای ارزشیابی ارزش منصفانه را درک کنند، که سبب 
کاهش ریســک مربوط به گزارش این اقالم برای حسابرسان 
می شود، و همچنین باید از رویه های ارزیابی ریسک برای این 
مبالغ اســتفاده کنند (Abdullatif, 2016). هرچند، مدیران 
نیز باید از براوردهای حســابداری استفاده کنند که واقع گرایانه 
و هم راســتا بــا الزامات چارچوب گزارشــگری مالی باشــد، با 
ایــن حال وظیفه مهم به حسابرســان مربوط می شــود. یعنی 
چالش اصلی این اســت که حسابرســان چگونــه از قابلیتهای 
اتکاپذیــری، مربوط بــودن، و صحت اندازه گیری ارزشــهای 
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منصفانه گزارش شده در صورتهای مالی، اطمینان حاصل کنند 
 .(Ahmed et al., 2012)

براین اســاس، در این مقاله ســعی شده است چالشهای 
مهم حسابرســی ارزشــهای منصفانه اقالم گزارش شده در 
متــن صورتهای مالی با توجه بــه مبانی نظری و همچنین 
راهبردهــای مقابله حسابرســان با آن، مورد بررســی قرار 

گیرد.

ضرورت حسابرسی ارزش منصفانه
براســاس اســتانداردهای حسابرســی، حسابرســان ملزم به 
رســیدگیهای الزم برای کسب شواهد کافی درباره معقول بودن 
براوردهــای حســابداری ارزش منصفانه هســتند. این فرایند 
بــا تعیین الزم بودن بــراورد ارزش منصفانــه و همچنین درک 
چگونگی محاســبه براوردها از سوی مدیریت صاحبکار شروع 
می شــود و با بررســی منابع ابهام براوردی شناسایی شــده که 
ممکن اســت منجربه ارائه نادرســت بااهمیت3 شود، ادامه 
می یابد. در ادامه، حسابرســان باید معقول بــودن براوردهای 
حسابداری ارزش منصفانه و افشای مرتبط با آنها را ارزیابی کنند 
و اظهــارات مکتوبی از مدیریت صاحبــکار درباره معقول بودن 
مفروضهای اساســی مورد استفاده در انجام براوردها، دریافت 

 .(Dixon & Frolova, 2013) کنند
ارزشــهای منصفانه، در چندین بخش از گزارشــگری مالی 
مورد اســتفاده قرار گرفته است. اســتانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی4 (IFRS)، استفاده از ارزشهای منصفانه را 
برای ثبت اوراق بهادار نگهداشته شده برای فروش، داراییهای 
زیستی، داراییها و بدهیها در تحصیل تجاری و سرقفلی ناشی 
از ترکیب تجاری، همچنین برای ارزشــیابی مجدد داراییهای 
سرمایه گذاری شده، داراییهای نامشهود و اموال، ماشین االت 
و تجهیــزات، الزامی کرده اســت. منظــور از ارزش منصفانه، 

ارزش منابع یک شرکت با فرض بر فروش آن در بازار است. 
ارزش منصفانه در مقایسه با دیگر مبانی اندازه گیری مانند ارزش 
فعلی و شــاخصهای قیمتی، دارای پیچیدگی کمتری است و بیانگر 
ارزشی است که، به جای اینکه به وسیله واحد گزارشگر تعیین شود، 
 (Majercakova & Skoda, توســط بازار مشــخص می شــود
(2015. بــا وجود این، به کارگیری ارزش منصفانه در گزارشــگری 
مالی، موضوع بحث برانگیزی است. به اعتقاد برخی پژوهشگران، 

ارزش منصفانــه یــک ارزش مربوط اســت )بیانگــر ارزش بازار 
است(، قابلیت مقایسه بیشــتری دارد )بیانگر ارزشهایی است 
که در یک زمان واحد با اندازه گیری یکســان بیان می شــوند(، 
و دارای بیان صادقانــه با اندازه گیری عینی از رویدادها و مبالغ 
اســت. مخالفان به کارگیری ارزش منصفانه بیان می کنند که با 
وجود گزارش شفاف و عینی از ارزش منابع زیر کنترل شرکت، 
به کارگیری آن در عمل امکان پذیر نیســت. اســتفاده از ارزش 
منصفانه در گزارشــگری مالی ســبب ایجاد نوســان و گزارش 
ســودهای گمراه کننده با شناسایی سودوزیانهای تحقق نیافته و 
براوردهای ذهنی5 و خطر اخالقی6 به وسیله مدیران می شود 

.(Abdullatif, 2016)

چالش حسابرسی ارزشهای منصفانه درگزارشگری مالی
مشکل ارزیابی ارزش منصفانه گزارش شده برای داراییها

یکی از چالشهای پیش روی حسابرسان، گزارش ارزشهای منصفانه 
از سوی صاحبکار است. این چالش ناشی از نبود بازار فعال و بازاری 
اســت که به اندازه کافی برای بیشــتر داراییها مقررات گذاری شــده 
باشــد. با این حال، بازار ممکن است مقررات گذاری شده باشد ولی 
به طورکلــی، غیرفعال و غیرکارا باشــد. این ناکارایی بازار، ســبب 
می شود سرمایه گذاران غیرفعال، شایعه ها را دنبال و بدون مطالعه 
بازار، ســهامی کــه بیش  ازواقع قیمت گذاری شــده اند را خریداری 
کنند. به طورکلی، شــرکتها، کارشناسان ارزشیابی ارزش منصفانه، 
مدلهای ارزشــیابی و مفروضهای خودشــان را دارند و به این دلیل 
حسابرسان با چالش بزرگی در ارتباط با این ارزشیابیها و مفروضها، 
با نبود اطالعات اتکاپذیر و بازارهای کامل و فعال، روبه رو می شوند 

.(Abdullatif, 2016)
مشکل ارزیابی زیان کاهش ارزش داراییها

مدیــران شــرکتها به دلیل وجود تضــاد نمایندگی بیــن آنها و 
ســهامداران، از زیــان کاهش ارزش داراییهــا7 به عنوان 
ابزاری برای کاهش شدت تضاد نمایندگی از طریق دستکاری 
زیان کاهش ارزش، ســود می برند. از آنجــا که مدیران دارای 
اطالعات بیشتری نسبت به ســهامداران هستند، از اطالعات 
به نفع خود اســتفاده می کنند؛ بنابراین، مدیران شرکتها ممکن 
اســت برخی مواقع از زیان کاهــش ارزش به عنوان روش و یا 
ابــزاری برای دســتکاری از طریــق به کارگیــری مفروضهای 
مدیریت ســود برای حداکثرکردن منافع مورد انتظارشــان و یا 



3

13
98

ر  
یو

هر
 ش

  1
02

ره 
ما

ش

 .(Jarva, 2009) پاداش خود، استفاده کنند
اســت چگونگی  ممکن  نمایندگی8  تئوری  براین اســاس، 
به کارگیــری کاهــش ارزش از طریــق مدیریت ســود و نحوه 
به کارگیــری آن به عنــوان ســازوکاری بــرای حــل مشــکل 
نبودتقارن اطالعاتــی بیــن شــرکت و ســهامداران، به ویــژه 
ســرمایه گذاران، را توضیــح دهد. بیشــتر شــرکتها از گزارش 
داوطلبانــه کاهش ارزش داراییها اجتناب می کنند؛ مگر اینکه از 
سوی حسابرسان ملزم به گزارش آن شوند. در چنین وضعیتی، 
صاحبکاران کارشناسان ارزشــیابی خود را دارند و ارزشیابیهای 
شــخصی را با مفروضهای شــخصی خود انجام می دهند و اگر 
حسابرســان این ارزشــیابی را به چالش بکشــند، صاحبکاران 
حسابرســان را به طور تلویحی تهدید به جایگزینی با حسابرس 

دیگری می کنند )سجادی و بنابی، 1396(. 
مشــکل دیگر مربوط به گــزارش کاهــش ارزش داراییها و 
حسابرســی آن، تمایل صاحبکاران بــرای به کارگیری چندین 
کارشناس ارزیابی به عنوان روشی برای متقاعدکردن حسابرسان 
درباره ارزشیابی آنها است؛ به خصوص هنگامی که حسابرسان 

قانع نشــده باشند و یا نســبت به ارزشیابی بیش از واقع داراییها 
مطلع باشند ولی هنوز نسبت به ازدست دادن صاحبکار، هراس 
دارند. همچنین برخی صاحبکاران از حسابرســان مشابهی در 
سالهای بعد اســتفاده می کنند تا کنترلهای مجدد کاهش ارزش 
داراییها به دلیل صرفه جویی در هزینه ها توســط حسابرســان، 

.(Abdullatif, 2016) کاهش یابد
مشکل ارزیابی ارزش داراییها و سرقفلی در ترکیب تجاری

موضوع اصلی در این شرایط، ارزشیابی بیش از واقع داراییها و 
سرقفلی9 درترکیب تجاری است. طبق استاندارد حسابداری، 
سرقفلی شناسایی شده در فرایند تحصیل باید برمبنای چگونگی 
تحقق ســرقفلی در بیــن واحدهای مولد وجــه نقد، تخصیص 
یابد. چنین تخصیصی، اختیاری و تأییدناپذیر اســت. بنابراین 
در صورتی که شــرکت تحصیل کننده، واحدهای مولد وجه نقد 
بیشتری داشته باشد، انعطاف پذیری آن در تخصیص سرقفلی 
و قــدرت اعمال نظر مدیریت، بیشــتر خواهد بــود. از آنجا که 
ارزش منصفانه سرقفلی به صورت مستقیم در دسترس نیست، 
شــرکتهایی که واجد سهم باالتری از خالص داراییهایی هستند 
که ارزشــهای تأییدناپذیر دارند )مانند ماشین آالت و تجهیزات 
تخصصی( انعطاف پذیری بیشــتری در تخمین ارزش منصفانه 
خالص داراییها و درنتیجه آن ســرقفلی داشــته و قدرت اعمال 
نظر بیشــتری در تعیین ارزش داراییها خواهند داشت )رامشه و 

عربصالحی، 1391؛ سجادی و بنابی، 1396(. 
نتایــج برخی پژوهشــها نشــان می دهد برخی شــرکتها به 
شــرکتهای بزرگتری که مالکیت بیشتر ســهام هردو را دراختیار 
دارنــد، بــه قیمتهای باالتــری فروخته می شــوند، در نتیجه، 
داراییها و ســرقفلی با مبالغ بیشــتر و متورم شــده ای را گزارش 
خواهند کرد تا بتوانند این داراییها را به عنوان وثیقه دریافت وام 
بانکی اســتفاده کنند. حسابرســان، بانکها و سهامداران خرد از 

این رویکرد متضرر خواهند شد. 
در ترکیب تجاری، ارزش ســرقفلی از طریق کسر ارزش بازار 
خالــص داراییها از کل ارزش دفتری ســرمایه گذاری به دســت 
می آید، که به معنی این است که دارایی و بدهیهای شناسایی پذیر 
ابتدا بــه ارزش منصفانه اندازه گیری می شــود و باقیمانده بهای 
تمام شده سرمایه گذاری به سرقفلی اختصاص می یابد. درحالی 
که وقتی ارزش بازار بیشــتر داراییها و بدهیها به دلیل نبود منابع 
اطالعاتــی اتکاپذیر، به شــکل اتکاپذیری قابلیــت اندازه گیری 

حسابرساننمیتوانند

صادقانهبودنواقعیتاقتصادی

قیمتاختصاصیافتهبه

دارایییابدهیرا

بهراحتیتأییدکنند
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ندارند، شــرکتها ممکن اســت در تالش برای تخصیص ارزشهای 
نامناسبی به داراییها، بدهیها و سرقفلی باشند. 

به دلیل نبود بازار کارا و فعال برای اســتخراج ارزش بازار بیشــتر 
داراییها، حسابرسان با چالش بزرگ تعیین ارزشهای بازار منصفانه 

.(Abdullatif, 2016) مواجه هستند

چالشهای حسابرسی ارزش منصفانه براساس پیشینه 
تجربی

نگرانی  نسبت به حسابرسی ارزشهای منصفانه با این که در اقتصادهای 
پیشــرفته و مترقــی نیــز دارای اهمیت اســت، ولی به دالیلــی مانند 
نبودتقارن اطالعاتــی، منابع اطالعاتــی محدود، بازارهــای ناقص و 
غیرفعال، و نظامهای راهبری شرکتی ضعیف، تأثیرگذاری و اهمیت آن 
در کشــورها و اقتصادهای درحال توسعه بسیار بیشتر است. به عبارتی، 
چالش جدی تر این اســت که حسابرســان دانش کافی برای حسابرسی 
ارزشــهای منصفانــه و همچنین قضاوت نســبت به انتخاب درســت 
براوردهــا از ســوی مدیریت ندارنــد و بدین گونه، قابلیــت اتکای این 
اطالعات که برگرفته از تصورهــا، انتظارها و اطالعات درونی مدیران 
 (Ebimobowei and Tonye, نیز است، با چالش جدی مواجه است

 .2018)
به عنوان چالش مهم حسابرســی ارزش منصفانــه، باید اذعان 
کرد حسابرســان نمی توانند صادقانه بودن واقعیت اقتصادی قیمت 
اختصاص یافتــه به دارایی یا بدهی را به راحتــی تأیید کنند. ارزش 
منصفانــه یک قلم دارایی یا بدهی ممکن اســت در دامنه ده درصد 
بیشــتر یا کمتــر از مبلغ براوردی باشــد و بیانگر یــک رقم قطعی 
نخواهد بود. حسابرســان برای شناســایی نکردن ارزش منصفانه 
اقالم در حین حسابرســی کنترلهای داخلی شــرکت، مورد مالمت 
و ســرزنش قــرار می گیرند. اگر حسابرســان نتواننــد به طور مؤثر 
براوردهای ارزش منصفانه را آزمون کنند، فرصت دســتکاری سود 
به وسیله مدیریت ایجاد می شود. به کارگیری ارزشهای منصفانه در 

دوران بحران مالی چندان مطلوب نخواهد بود.
درحالی که حسابرســان در چنین شرایطی متهم به سهل انگاری 
هستند، حسابرسان در مواقع ارائه اظهارنظر مردود به دلیل ناتوانایی 
تعیین رویکرد ارزشیابی و افشانکردن کافی ارزش منصفانه، تمایل 
برای اعمال محافظه کاری بیشتری دارند. در حال حاضر، آموزش 
ارزش منصفانــه بــرای حسابرســان، کافی و قانع کننده نیســت، 
آموزش ارزش منصفانه نیازمند تغییر نگرش آموزش حســابداری و 

جایگزینی با ارزش تاریخی اســت. ارائه بیانیه های متعدد و متوالی 
برای حسابرسان داخلی و مســتقل برای ارزشیابی ارزش منصفانه 
عاملــی در ایجاد تنوع روشــها و کاهش اثربخشــی آنها می شــود 

 .(Pannese & DelFavero,2010)
نبــود منابــع اطالعاتــی کافی، ضعــف حسابرســان در مقابل 
صاحبــکاران و نظــارت غیرکافی به وســیله نهادهــای نظارتی، 
از دالیــل تشــدیدکننده چالش حسابرســان در این فرایند اســت 
(Abdullatif, 2016). حسابرســی براوردهای ارزش منصفانه 
در کشورهای درحال توســعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، 
دارای چالش و اهمیت بیشتری است که از دالیل مهم آن می توان 
به بازارهای غیرفعال، هزینه باالی به کارگیری روشــهای پیچیده 
ارزشــیابی، کمبود ارزشــیابان و متخصصان ماهــر، نبود رهنمود 
نســبت به ارزشــیابی، معامالت گسترده انجام شــده با اشخاص 
وابسته، قیمتهای بازاری که به دلیل دخالت دولت بیانگر ارزشهای 
واقعی نیســتند، و محیــط قانون گذاری و نظارتی ضعیف، اشــاره 
کرد. همچنیــن، براوردهای ارزش منصفانه و حسابرســی آنها با 
مشــکالتی مانند  نبود افشــای کافی جوانب معامالت اشــخاص 
وابسته، نبود قیمت برای ابزار مالی مشابه )به خصوص در بازارهای 
با اندازه کوچک( و مشکالت مربوط به پیش بینی جریانهای نقدی 

و تعیین نرخ تنزیل مناسب، روبه روست. 
یکــی دیگر از عواملی کــه مانعی بر براورد و حسابرســی ارزش 
منصفانه تلقی می شود، نداشــتن آموزش و اطالعات کافی نسبت 
به ارزش منصفانه و نیز تأکید حسابرسان بر مفروضهای به کار رفته 
صاحبکار نســبت به اعمال ارزشــهای منصفانه اســت که عملکرد 
حسابرسان در اتکا بر ارزشیابیهای خود را محدود می کند. بازارهای 
غیرفعال، پیچیدگی و پراکندگی در روشــهای به کار گرفته شــده در 
دســتیابی به ارزشــهای منصفانه و نبود دانش فنی، به کارگیری و 
حسابرســی صحیح ارزش منصفانه در صورتهای مالی را زیر تأثیر 
قرار می دهــد. درنتیجه، آموزش و رهنمودهــای فنی کافی برای 

 .)Abdullatif, 2016( کاهش موانع ذکرشده الزم است
از نظــر برخــی پژوهشــگران، مــواردی مانند 1( نامتناســب بودن 
مفروضهای مدیریت، 2( ناکافی بودن مستندســازی مدیریت، 3( نبود 
تخصص و تجربه کافی افرادی که براوردهای ارزش منصفانه را تعیین 
می کنند، 4( نبود شواهد پذیرفتنی و تأییدکننده، 5( درجه باالی ذهنیت 
به کار رفته در براوردها، و 6( مشــکالت مربوط به ارزیابی معقول بودن 
مفروضهای به کاررفته در براوردهای مدیریت، از عوامل و چالشــهای 
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مهم حسابرســان در فرایند کســب اطمینان نســبت به اندازه گیری و 
 .(Steven et al., 2017) گزارش ارزش منصفانه هستند

در این زمینه، مهمترین چالشــهای پیش روی حسابرسی، ارزش 
منصفانه گزارش شــده از ســوی مدیریت در صورتهای مالی مطابق 
با پژوهشــهای قبلی مرتبط در این زمینه به شرح جدول1، خالصه 

شده است.

راهبردهای حسابرسان در حسابرسی ارزش منصفانه
بــه اعتقاد پژوهشــگران، توانایی حسابرســان برای شناســایی 
براوردهای غیرمعقول، وقتی بهبود می یابد که هنگام مواجه شدن 
بــا براوردهــای ارزش منصفانه، ذهینت خــود را تغییر دهند و با 
به کارگیــری اطالعــات از منابع متعــدد و تحلیل اعتبــار آنها، با 
احتیاط بیشــتری عمل کنند (Griffith et al., 2015) . یکی از 
راهبردهایی که مدیران برای گمراه کردن حسابرسان در رسیدگی 
به گزارش ارزش منصفانه به کارمی گیرند، افشای بیش ازحد درباره 
این ارزشــها است که ممکن اســت اثر منفی بر اعتبار این ارزش 

 . (Griffin, 2014) داشته باشد
 ، (Steven et al., 2017) بــه اعتقاد برخــی پژوهشــگران

بهتر این اســت که حسابرسان براوردهای حســابداری خودشان 
را بــرای یک رویداد مالــی، قبل از دریافت اظهــارات توضیحی 
صاحبــکار به کارگیرند. همچنانکه براســاس نتایج یک پژوهش 
(Ahmed et al., 2012)، هنگامی که براوردهای حســابداری 
با رویدادهای ریســک باال مرتبط باشــند، حسابرســان به جای 
اســتفاده از مفروضهای صاحبکار در رابطــه با به کارگیری آنها، از 
مفروضهای شخصی خود برای بررسی آنها استفاده می کنند. ولی 
نبود شواهد تأییدپذیر و همچنین اتکای حسابرسان برکارشناسان 
ارزیابی، به دلیل دانش و تخصص محدود خود نسبت به پیچیدگی 
ارزشیابی ورودیها، تحلیلها و الگوهای مرتبط، سبب ایجاد شکاف 
بین تصور حسابرسان و انتظارهای قانون گذار نسبت به حسابرسی 

 .(Abdullatif et al., 2016) ارزشهای منصفانه شده است
به اعتقاد برخی پژوهشــگران، حسابرسان باید قضاوتهای خود 
را که نشــانگر مفروضهای آنها اســت، به کار گیرنــد. همچنین، 
حسابرســان در زمــان رویارویی بــا ابهام در حسابرســی ارزش 
منصفانه باید اثر ریســک بااهمیت ناشی از ابهامها را مدنظر قرار 
دهنــد و قصد و توانایی مدیران در براورد ابهامها را بررســی و در 
طول حسابرسی ارزش منصفانه، دامنه براوردهای خود را تعدیل 

 (Ahmed et al., 2012) جدول1- چالشهای حسابرسی ارزش منصفانه

پژوهشگرانچالشهای پیش رو

کمبود شایســتگی حسابرسان برای حسابرســی ارزش منصفانه، دانش محدود حسابرسان 
بــرای درک براوردهــای مدیریت، ناتوانایی درک مفروضهای اساســی به کاررفته از ســوی 
مدیریــت به وســیله حسابرســان، تأکید حسابرســان بر مفروضهای اعمال شــده از ســوی 
کارشناســان، مهارت ناکافی حسابرسان در حسابرســی نخستین نسبت به حسابرسی ارزش 

منصفانه

Griffith et al., 2012; Olson, 2007

Ramanna & Watts, 2007ارائه نادرست عمدی و جانبداری منظم مدیریت در براوردها نسبت به ارزش منصفانه

Ryan, 2008; IAASB, 2008ذخایر مربوط به سودوزیانهای تحقق نیافته، نقدینگی بازار، توزیع تورش دار از جریانهای نقدی

نبود کنترلهای داخلی در حسابرســی ارزش منصفانه، شناســایی و ارزشیابی ارزش منصفانه 
که دارای ریســک باالیی اســت، جانبداری بالقوه حسابرســان به دلیل استدالل انگیزشی و 

اطمینان بیش ازحد
Martin et al., 2006; Martin et al., 2010

غیرواقعگرایانه بــودن براوردهای ارزش منصفانه توســط مدیریــت به دالیل غیرمعتبربودن 
براوردها و مبتنی بر منابع اطالعاتی محدود و اتکاپذیرنبودن 

Pannese & DelFavero, 2010

کاهش کیفیت حسابرســی به دلیــل اتکاپذیرنبودن براوردهــای ارزش منصفانه و جانبداری 
مدیریت

 Martin et al., 2006; Benston, 2008; and Akgü et al., 2011; and Christensen et al.,

2012
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کنند (Adrian et al., 2010). حسابرســان در طول حسابرسی 
براوردهای ارزش منصفانه، باید درک و شناخت کافی از مدلهای 
ارزشــیابی، مفروضهای اساســی، رویه های حسابرسی و مبانی 

 .(Martin et al., 2006) ممکن داشته باشند
برای کاهش مشــکالت و چالشــهای حسابرســی ارزشــهای 

منصفانه، الزم است: 
• بررسی موشکافانه از گزارشهای حسابرسی و حسابداری افزایش 

یابد؛ 
• حسابرســان باید مراحل امــوزش کافی و بازآمــوزی از طریق 
برنامه های آموزشــی مســتمر حرفه ای را دنبال کنند تا همیشــه 
مســلط و آشــنا به موضوعهای مرتبط بــا اندازه گیریهای ارزش 

منصفانه باشند؛ 
• نهادهــای نظارتی10 بایــد بر عملکــرد کارشناســان ارزیاب 
ارزشهای منصفانه نظارت کافی داشته باشند و رویه هایی را برای 
اعطای گواهی بــه این افراد و کنترل مداوم صالحیت و تخصص 

آنها، اعمال کنند؛ 
• نهادهای نظارتی باید حسابرســان و شرکتهای گزارشگر را ملزم 
به اســتفاده از مدلهای مناسب برای براورد ارزشهای منصفانه در 

صورتهای مالی کنند؛ و 
• هیئــت اســتانداردهای بین المللــی حســابداری  نیز باید 
فرصت به کارگیری بیشــتری از رویه هــای اختیاری را برای 
اندازه گیری ارزشــهای منصفانه به خصوص در اقتصادهای 
درحال توسعه فراهم کند، زیرا متخصصان محلی پیامدهای 
منفــی اندازه گیریهای ارزش منصفانه را احســاس می کنند 

 .(Ebimobowei and Tonye, 2018)
مطلبی که باید بیشــتر مورد توجه قرار گیرد، این اســت که 
تأکید زیادی بر تعدیل دامنه براوردهای حسابرسی باید صورت 
گیــرد؛ یعنی بــراورد واحــدی از ارزش بازار یــک قلم ممکن 
نیســت وجود داشته باشد و چه بسا با گذر زمان و تغییر شرایط، 
براوردهای جدیدتری باید صــورت گیرد، زیرا هر گونه ضعف 
و کوتاهــی در تعدیــل دامنه براوردها در شــرایط حسابرســی 
نامطمئن، به شکســت حسابرســی و زیان ناشــی از تحریفها 

منجر می شود. 
در حســابـــرسی ارزش منصفـــانه، ارزیـــابی هم راستـــایی 
اندازه گیریهای ارزش منصفانه با اصول و استانداردهای حسابداری 
در ســطح ملی، همچنین درک شرایط تجاری کلی صاحبکاران و 

تحلیل محیط تجاری صاحبکار قبل از بررســی، از مواردی است 
 (Pannese and Delfavero, که باید مورد توجــه قرار گیــرد
(2010. بــرای پاســخ به ابهامها نســبت بــه اندازه گیری ارزش 
منصفانه، حسابرسان بیشتر از ســه رویکرد زیر به عنوان واکنش 

:(Steven et al., 2017) مناسب استفاده می کنند
1- حسابرســان انتظار دارند که مدیریت تأکید بیشــتری بر افراد 

متخصص ثالث داشته باشد، 
2- به تأثیر آن بر اثربخشی کنترلهای داخلی توجه کنند، و

3- حسابرسان اتکای بیشــتری بر کارشناسان ارزشیابی داشته و 
رویه های حسابرسی بیشتری را اجرا کنند.

نتیجه گیری
یکی از عناصــر ضروری اســتراتژی هیئت اســتانداردهای 
حســابداری مالی، حرکت از گزارشگری مالی براساس بهای 
تمام شده تاریخی به گزارشگری براساس ارزشهای منصفانه 
اســت. وقتی احتیاط به عنوان یک اصل اساسی کنار گذاشته 
می شــود و ارزشهای تاریخی و دفتری با ارزشهای منصفانه، 
که بعد از به کارگیری یک مدل ارزشــیابی با اتکا بر قیمتهای 
بازار مشــاهده پذیر، جایگزین می شــود، باید یک ســازوکار 
کنترلی برای جلوگیری از ارزشــیابیهای خوش بینانه بی دلیل 
مدیــران، اعمال شــود. در دنیــای ارزش منصفانه، آزمون 
براوردهای مدیریت از ســوی حسابرسان نسبت به ارزشهای 
منصفانه گزارش شــده از ســوی مدیران، این وظیفه مهم را 

انجام می دهد. 
بنابرین در چارچوب نظام گزارشگری که به طور فزاینده ای 
متکی بــر ارزشــهای منصفانه اســت، آزمــون براوردهای 
مدیریت، اطمینان از تأییدپذیری و اتکاپذیری آنها از ســوی 
حسابرسان امری ضروری اســت؛ زیرا به کارگیری ارزشهای 
منصفانه با این کــه مربوط بودن اطالعات برای تصمیم گیری 
را افزایــش می دهد، ولی ســبب کاهش اتکاپذیــری آن نیز 
می شــود. به کارگیــری ارزش منصفانه داراییهــا در گزارش 
کاهش ارزش داراییها، محاسبه ارزش بازار داراییها و بدهیها 
و نیز در محاســبه ســرقفلی در فرایند ترکیب تجاری در بازار 
غیر فعال و غیرکارا در کشــورهای درحال توســعه، چالشهای 
مهم اندازه گیری، براورد، افشــا و اتکاپذیری را ایجاد می کند 
و نداشتن آموزش و اطالعات کافی نسبت به ارزش منصفانه 
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از ســوی حسابرســان، تأکید حسابرســان بــر مفروضهای 
به کار رفته صاحبکار نســبت به اعمال ارزشــهای منصفانه، 
بازارهای غیرفعال، پیچیدگی و پراکندگی در نقشــهای به کار 
گرفته شــده در دستیابی به ارزشــهای منصفانه و نبود دانش 
فنی، به کارگیری و حسابرســی صحیــح ارزش منصفانه در 

صورتهای مالی را زیر تأثیر قرار می دهد. 
تغییر ذهنیت حســابرس در راستای اعمال احتیاط بیشتر، 
اتکای حسابرســان بر براوردهای شــخصی خود نسبت به 
ارزشــهای منصفانــه به جای تأکیــد بر رویه مورد اســتفاده 
مدیریت، توجه به ریســک براوردهــای مدیریت در فرایند 
حسابرسی و تعدیل براوردهای انجام شده به مرور زمان و با 
تغییر شــرایط، ممکن است از راهبردهای مؤثر در رویارویی 
با چالش حسابرســی براوردها و ارزش منصفانه گزارش شده 

باشند.

پانوشتها:
1- Harmonization of Accounting Standards
2- Fair Values
3- Material Misstatement
4- International Financial Reporting Standards (IFRS)
5- Subjective Assessment
6- Moral Hazard
7- Asset Impairment Loss
8- Agency Theory
9- Goodwill
10- Regulatory Institutions
11- International Accounting Standards Board (IASB)
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