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برآورد  کنندگان، گیرى استفاده تصمیم براى مفید اطالعات به دستیابى هاى راه از یکی - چکیده
گرفته  توجه قرار گیرى که اخیراً مورد جمله مبانی اندازه از. صحیح و دقیق عناصر حسابدارى است

هاي اقتصادي دور  بازار پیرامون واقعیت ارزشکه  باشد؛ چرا منصفانه می ارزش است، حسابداري
و استحکام  گذاري می شود که نهایتاً تقویت زند، و باعث تسهیل تصمیمات مشخص سرمایه می

 منصفانه، تحلیل و تعریف ارزش و به تجزیهدر این مطالعه،  .سرمایه را در پی خواهد داشت بازارهاي
  .شود مالى پرداخته می بحران بر آن تأثیر و آن به کارگیرى مشکالت و ها چالش معایب، و مزایا

  .مالی مالی، بحران منصفانه، گزارشگري ارزش منصفانه، حسابداري ارزش :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
 وقوع در جریان اقتصادى واحدهاى انواع و فعالیت دامنۀ در که سریعى هاى پیشرفت و پیاپى تحوالت

 اقتصادى توسط واحدهاى را مقایسه قابل و اعتماد قابل بوط،مر مالى اطالعات ارائۀ و تهیه لزوم است،
است و نظر به این که قیمت کاال و خدمات در معامالت یا مبادالت، شاخص ارزش است  کرده تشدید

باشد؛ اما با گذشت زمان و وقوع  یافتۀ آن می و این ارزش در تاریخ معامله، مساوى قیمت تحقق
یافته تاریخی  کند و در نتیجه قیمت تحقق کاالها و خدمات تغییر میرویدادهاى گوناگون، قیمت نسبی 

این واقعیت موجب شده است که بنابر مقتضیات، . ممکن اســت شاخص مناسبی براى ارزش نباشد
ها و به تبع آن تغییر در سرمایه در حسابدارى  ها و بدهی گیرى ارزش دارایی مبانى مختلفی براى اندازه
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منصفانه  گیرى که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، ارزش ازجمله مبانی اندازه .به کار گرفته شود
 که در است مالحظه قابل جهت آن از منصفانه ارزش به کارگیرى اهمیت). 1389محمدیان، ( .باشد می

 50 حدود شده منتشر استاندارد عدد 150  از 2004  سال تا مالى حسابدارى استانداردهاى هیئت
 23حدود  منتشرشده استاندارد عدد 41 از المللی بین حسابدارى استانداردهاى هیئت و استاندارد
 استانداردهاى هیئت سایت و 2007جئوفرى، ( اند داشته اشاره منصفانه هاى ارزش به آن استاندارد

  .)مالى حسابدارى
  

  منصفانه تعریف و تاریخچۀ ارزش
 و ها دارایی دهد می اجازه ها شرکت به که ستا مالی گزارشگري روش یک منصفانه ارزش حسابداري

 در یا دریافت  دارایی فروش صورت در که کنند گزارش هایی قیمت برآورد برمبناي را ها بدهی
 هاي زیان ها شرکت منصفانه، ارزش حسابداري موجب به. کرد خواهند پرداخت بدهی تصفیۀ صورت

 است ممکن ها زیان این. کنند می گزارش را خود هاي بدهی افزایش یا دارایی ارزش کاهش از ناشی
در بیشتر موضوعات حقوقی، ). 2009لواکس و لیوز، ( شود سود و مالکانه حقوق کاهش به منجر

شده و در معامالت مربوط به سهامداران  بازار در نظر گرفته منصفانۀ منصفانه معادل ارزش مفهوم ارزش
 دهۀ از قبل از توان می را مفهوم این ظهور پیشینه). 1385سهرابی، ( رود گذاران به کار می و سرمایه

براساس  را هایشان دارایی و ها وام مالى مؤسسات و ها ، بانک1938 سال از قبل. کرد جستجو 1940
ها  بانک. کرد سقوط ها دارایی این بازار ارزش اقتصادى بحران طول در. کردند می گزارش بازار ارزش

شان را هم کاهش  ها را گزارش دهند و سرمایه ایشان را پائین بیاورند، زیانهمجبور بودند قیمت دارایی
به  مجبور ها بانک و بودند سرمایه مطلوب نسبت حداقل نیازمند خود مشروعیت حفظ براى و بدهند
 و گذاشت اقتصادى هاى فعالیت روى بر منفى تأثیر عمل این. بودند هایشان وام کردن کوتاه
؛ 2007 بویر، رابرت ؛2009آسالنرتیک،  ؛2009چریستیان،  و الکس( دیدتر کرداقتصادى را ش بحران
زاده، شفیع( آورد ارمغان به را آن از مجدد استفادة ،2008 سال مالی بحران اما). 2003 و هاداد، بارلیو
مالى در  حسابدارى استانداردهاى هیئت در منصفانه ارزش و بکارگیرى مفهوم تکاملى سیر). 1392
  .نشان داده شده است 1شمارة  ةنگار
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  سال  بکارگیرى تعریف و
 و گذارىهاى سرمایهبانک زمان آن در. گرددمى باز 1940 سال به آمریکا در منصفانه هاىارزش از استفاده

 غمبال تبدیل به خود، سرمایه کفایت قانونى از مراجع کردن متقاعد منظور به دادوســتد قابل بهادار اوراق دارندگان
- بانک نظیر نهادهایى مدیران روش، این از اســتفاده. اقدام نمودند بازار هاىارزش به خود هاىگذارىسرمایه دفترى

 وضعیت که هایىسال براى را هادارایى منصفانه هاىارزش از ناشى “پنهان اندوخته” تا ساختمى قادر را تجارى هاى
  .ببرند بهره آتى سودهاى هموارسازى براى آن از و کنند ایجاد شد،مى داده تشخیص اقتصادى نامتناسب

1940  

 در) خارجى مالى پول هاىصورت و ارز تسعیر حسابدارى( 8 شماره استاندارد در بار اولین منصفانه، ارزش مفهوم
  1975  .شد اشاره منصفانه هاىارزش به 1975  سال

 قیمتى منصفانه ارزش :گردید ارائه )هااجاره حسابدارى( 13 شماره استاندارد در منصفانه هاىارزش از تعریف اولین
 شود فروخته وابسته غیر مایل هاىبین گروه منصفانه معامله یک در قیمت آن به تواندمى دارایى یک که اســت

 )5c  پاراگراف(
1976  

 نقدى مقدارى منصفانه زشار :شد پذیرفته 67  شماره استاندارد در منصفانه ارزش از ترىگسترده تعریف سال این در
 یک و مایل خریدار یک بین جارى یک فروش در واقعى حالت از که است مالحظاتى نقدى معادل ارزش یا

 است تسویه زمان در فروش و اجبارى فروش از ، یعنى متفاوت)فروش قیمت مانند،( شد خواهد حاصل مایل فروشنده
  )28 پاراگراف(

1982  

قبل از    .شدمى گیرىاندازه و شناسایى بازار ارزش و شده تمام بهاى داقلح صورت به مالى هاىدارایى
1993  

  1993  .کرد پیدا معامالتى نیاز بهادار اوراق براى منصفانه ارزش حسابدارى به ،)هاگذارىسرمایه( 115 شماره استاندارد

 براى ارزش منصفانه حسابدارى به ،)خاص هاىدارایى براى جارى هاىارزش از استفاده( 133  شماره استاندارد
 ارزش تعریف به عدم اطمینان واژه استاندارد، این نویسپیش در. کرد پیدا نیاز)  derivatives( مشتقه اوراق

 و خریدار بین منصفانه معامله یک در طور معقول به که است مبادالتى قیمت منصفانه ارزش“: شد اضافه منصفانه
 گیرىاندازه اصلى ضعف به ،)داشتن انتظار معقول طور به(اطمینان  عدم” .است ارانتظ مورد مایل هاىهفروشند

 استانداردهاى هیئت نتیجه، در. دارد اشاره است، موجود اتکا قابل فقدان اطالعات کهجایى در منصفانه هاىارزش
شناخت  هنگام در که شودمى فرض“: کرد بیان گونهاین را گیرىاندازه براى شده ارائه رهنمود مالى، حسابدارى

 آنکه مگر است، ارزش منصفانه همان تقریبى طور به شده پرداخت یا شده دریافت نقدى معادل یا نقدى مبلغ اولیه،
  ."شود ثابت آن خالف

1998  

 ارزش از مورد استفاده در رهنمودى کــه گرفت تصمیم مالى حسابدارى استانداردهاى هیئت 2003  ژوئن در
 خود سایت در را بیانیه این نویسمتن پیش مالى حسابدارى استانداردهاى هیئت 2004 ژوئن در. کند منتشر منصفانه

 بدهى یک یا و دارایى یک که میزانى“: است شده صورت تعریف بدین منصفانه ارزش نویسپیش این در. داد قرار
  ".گیردمى قرار ستفادها مورد وابسته غیر و متمایل، آگاه، مطلع، افراد میان جارى معامله یک در

2004  

  )1389 محمدیان،( تکاملی مفهوم و بکارگیري ارزش منصفانه سیر: 1شمارة  نگارة
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 مفاهیم نمایش در اضافی هاي توصیف به اقدام) 2006( و پنمن) 2005( همکاران عد از آن پلنتین وب
 .)1391وان، پاکر( نمودند مطرح آن گیري و اندازه حسابداري هاي ارزش از منفی و عمیق

  
  منصفانه مزایا و معایب بکارگیري ارزش

داده و  تاریخی متکی بر معامالتی است که در گذشته رخ مالی برمبناي بهاي هاي اطالعات صورت
گیري مفید نبوده و نامربوط  نتیجه براي تصمیم کند؛ در هاي جاري ارائه نمی اطالعاتی دربارة ارزش

دانند که اطالعات پیرامون آن قلم بتواند ارى را وقتى مربوط مىیک قلم حسابد. )2006چوي، ( هستند
 حسابداري در که این دلیل به). 2003بارلیو و هاداد، ( کنندگان تفاوت ایجاد کند در تصمیمات استفاده

 ها، دارایی ، ترازنامه و شرکت هاي فعالیت واقعی اقتصادي ارزش زیان، و سود صورت منصفانه، ارزش
 روش این که گفت توان می بنابراین. کنند می منعکس منصفانه ارزش به را مالکان وقحق و ها بدهی

 که است معنی بدین شفافیت حسابداري. )2009لیوز،  و لواکس( کند می ارائه را تري شفاف اطالعات
 و مؤسسه هاي  فعالیت دربارة را کاملی اطالعات و اند شده تهیه دقیق و درست مالی، هاي صورت
شفافیت باعث  ).1389همکاران،  ؛ خداداي و2003بارلیو و هاداد، ( کنند می ارائه شرکت مالی وضعیت

شودکه مدیران فعالیت بیشتري را در جهت حفظ منافع سهامداران انجام دهند و به ویژه در زمان  می
که شناسایی دیده اجرا کنند  تري را بر اثر فشارهاي وارده از سوي سهامداران زیانزیان اقدامات سریع

تر مشخص خواهد کرد و  مالی، تخطی از قراردادهاي وام را نیز سریع به موقع زیان در صورت هاي
فروغی و اشرفی، ( مالی در بازارهاي مالی خواهد شد باعث افزایش اثربخشی در قراردادهاي تأمین

 کند، نگهدارى سررسیدتا  را اش مالى هاى دارایى تا دارد نظر در گذار سرمایه که زمانى حتى). 1388
 رویکرد). 2008توماس و دیگران، ( باشد مند عالقه دارایى این فعلى ارزش به است ممکن هم هنوز

ها،  مدل فعلى، ارزش( بینى پیش ارزش کیفى ویژگى بر و بوده محور ترازنامه منصفانه، ارزش
گذاران  سرمایه تصمیمات بر منصفانه ارزش معیار تا مى شود باعث ویژگى این. دارد تأکید )برآوردها

 نظر در خود هاى ارزیابى در را نیافته تحقق سود است و شرکت ارزیابى مبنا، این هدف. باشد مؤثر
 شرایط در گیرى بودن این معیار اندازه منصفانه مؤید مناسب اگرچه، مزایا و نقاط قوت ارزش. گیرد مى

 بر که عیبى ترین مهم شاید .بود غافل نباید یزن آن هاى کاستى و ضعف نقاط از اما است، مناسب زمانى
 با آن برخورد نحوة به خصوص مبنا، این براساس گیرى اندازه از ناشى مشکالت است، وارد مبنا این
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 واحد این برمبناى شده اطالعات فراهم اتکاى قابلیت شدن تر کمرنگ نتیجه در و ها، بدهى گیرى اندازه
 تشکیل حسابرسان را منصفانه ارزش اجراى مخالفان از بسیارى ،دلیل همین به. باشد گیرى اندازه

 و انصاف دارند که اعتقاد مخالفان از اى عده). 2007بویر،  رابرت ؛2009آسالنرتیک، ( دهند مى
 منصفانه به هاي ارزش). 2007ساندرشایما، ( ارزیابى قانون یک نه است، شخصى قضاوت یک عدالت

  ). 1995احمد و تیکدا، ( کا نداردات دلیل برآوردي بودن قابلیت
  قوت نقاط و مزایا  ضعف معایب و نقاط

  .دارد وجود منصفانه ارزش تعریف در که مشکالتى -1
-ها به وجود مىنوساناتى را در چرخه تجارى شرکت -2

  .آورد
  .است فرضى و مستقل قیمت براساس -3
هاى مالى براساس این معیار احتمال ایجاد حباب -4

   .دوجود دار
-ثباتى هسته استراتژى شرکتممکن است موجب بى -5

  .ها شود
هاى حساب اعتبار قابلیت و صحت بر انحرافى اثرات -6 

دنبال  به را مدیران مکرر و قانونى غیر رفتارهاى و شرکت
  .دارد

  .هابا بدهى مشکل برخورد -7 
بدتر شدن نقدینگی و عملکرد شرکت و افزایش  -8

ها و افزایش اهش ارزش داراییاحتمال ورشکستگی و ک
 )1389 خدادادي،( ايمخارج سرمایه

  اطالعات شفافیت و روشنى و وضوح -1
  .مکمل و اضافى اطالعات تهیه -2 
 مفهوم رهبرى واحد به مبنا، این در حسابدارى سیستم -3 

  .است هادارایى از اىمجموعه عنوان تجارى به
-ســرمایه تقاضاهاى و انتظارات به است واکنشى -4 

  .و متخصصان مالى گذاران
در  بیشتر دقت طریق از مالى تامین به ترآسان دستیابى -5 

  .گیرى اقالم ترازنامهاندازه
 نیازهاى با همگام واقعى زمان در اطالعات و شفافیت -6 

  .بازارهاى مالى
  .هاهاى مناسب براى مشتقهحساب فراهم آوردن -7 
 .سود مدیریت براى انگیزه کاهش -8 

 منعکس کردن افزایش اهرم مالی نهادهاي مالی -9
  )2008 دیوید،(

  منصفانه مزایا و معایب، نقاط ضعف و قوت بکارگیري ارزش: 2شمارة  نگارة
اتکا بوده و در برخی از موارد که  منصفانه به اندازة کافی قابل هاي کند که ارزش بیان می) 2006( واتز

، اصول )2006( طبق نظر هارو. ربوط به عدم وجود بازارهاي کارا استاتکا نیست م ها قابل این ارزش
 کارگیري ارزش بنیادین حسابداري یعنی فرض تفکیک شخصیت و تداوم فعالیت در صورت به

مخالفان ادعا . منصفانه برمبناي تسویۀ شرکت قرار دارد شود، زیرا ارزش منصفانه با اشکال مواجه می
سه ) 2004( شود با این حال بارس پذیري سود می باعث افزایش نوسان کنند که کاربرد این روش می

: کندارزش منصفانه را به شرح زیر گزارش می پذیري مربوط به اقالم حسابداري منبع اصلی نوسان
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گیري در  اندازه شده از خطاي پذیري منتج پذیري اقتصادي، نوسان پذیري ناشی از نوسان نوسان
 شده به دلیل استفاده از مدل ویژگی مختلط پذیري ایجاد منصفانه، نوسان برآوردهاي تغییرات ارزش

 و قوت ضعف نقاط و معایب و مزایا این از برخى به 2شمارة  در نگارة ).1389سجادي و تاکر، (
  ).2007بویر،  رابرت ؛2009آسالنرتیک، ( است شده اشاره منصفانه ارزش بکارگیرى

 
  منصفانه و گزارشگري مالی ارزش

 نرخ و است آینده در درآمد شرکت ارزش با برابر سرمایه ارزش که کرد ادعا) 1930، 1906( یشرف
 هاي نظریه در. و تبیین کرد تفسیر سرمایه و درآمد ارتباطی پل و برآورد در تابعی به عنوان را بهره

 یفتعر شرکت هاي ارزش دارایی در افزایش خالص به عنوان) سود( درآمد تعریف رندم اقتصاد
 بیان نهایت در یابد دوره افزایش ابتداي بـه نسبت دوره پایان در سرمایه مقدار اگر بطوري که شود، می
 در افزایش دهندة نشان سود اقتصادي اساس همین بر. است شده تحصیل شرکت براي سود که شود می

  .داده شده استنشان  3شمارة  ارتباط درآمد و سرمایه در نگارة .شود می تعریف سهامداران ثروت
  
  
  
  

                                                                
  
  

  )مدل فیشر( ارتباط درآمد و سرمایه: 3شمارة  نگارة
 براساس قیمت اساس همین بر. بازار است گذاري ارزش مدل یک منصفانه که ارزشبنا به این

 مدل یک منصفانه ارزش مدل بنابراین باشد؛ می یآت هاي ارزش به قابل تبدیل شده تنزیل هاي مدل
حسابداري و  مفهومی یکی از موضوعات در چارچوب). 1391 پاکروان،( باشد می گرا آینده

تاریخی در  منصفانه به جاي بهاي هاي کردن هرچه بیشتر ارزش مالی، جایگزین گزارشگري
صادقانه  ارائۀ واژة از اتکا قابلیت گىویژ جاى به چارچوب این در رو، این از. مالی اسـت هاي گزارش
حسابداري در آمریکا،  کنندگان استانداردهاي اخیراً تنظیم). 2007جئوفري، ( است شده استفاده

کند اقالم ترازنامه باید به  اند که ملزم می هایی را منتشر کرده انگلستان، استرالیا، و اتحادیۀ اروپا بیانیه

جریان فیزیکی کاال       داريسرمایه کاالهاي
 )کسب درآمد(

 آمدهاي پولی درارزش هاي پولی درآمدارزش
  تنزیل ساز
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مربوط به برآورد این  ها در عملکرد جاري ثبت و اطالعات رات آنمنصفانه منعکس و تغیی هاي ارزش
کند که  مالی ملزم می حسابداري استانداردهاي تدوین براي مثال هیئت. ها نیز افشا شود ارزش
لندزمن، ( منصفانه گزارش شوند هاي مشتقه باید به ارزش بهادار و اوراق گذاري در اوراق سرمایه
منصفانه ممکن است در ارتباط با  مالی، تأثیر گزارشگري گزارشگري با توجه به چارچوب). 2007

 هاي نامشهودي که در ترکیب سرقفلی و دارایی هاي بازنشستگی توسط مدیریت، ارزش تعیین بدهی
هاي مشارکتی، مبادالت غیرپولی،  آید، امالك و مستغالت، وجوه موقوفه، پرداختتجاري به دست می

منصفانه توسط  گیري ارزش در برخی از موارد اندازه. ها دیده شود و بدهیها  و سایر طبقات دارایی
بهادار  منصفانۀ اوراق براي مثال، مدیریت بتواند ارزش. مدیریت ممکن است ساده و اتکاپذیر باشد

حال برخی معیارهاي  در هر. هاي پیشنهادي در بازار تعیین کند فروش را از طریق قیمت براي آماده
فعال  تر از بقیه هستند و ممکن است مفروضات بااهمیتی به ویژه در نبود بازاره ذاتاً پیچیدهمنصفان ارزش

مالی  زمان در گزارشگري اگر تغییرات در ارزش با گذشت .)1388جعفریان طاهري، ( داشته باشد
دیتمار،  نورنبرگ و( شناسایی شود، این اطالعات قادرند بازخورد باارزشی را براي کاربران ارائه کنند

سهام  منصفانه و تأثیري که بر قیمت هاي دهد که محتواي اطالعاتی ارزش تحقیقات نشان می). 1997
؛ رامش و 1995؛ بارس، لندسمن و واهلن، 1994بارس، ( دفتري است هاي گذارد بیش از ارزش می

اقتصادي  دة شرایطدهن منصفانه نشان زیان ناشی از تغییرات در ارزش و سود). 1996؛ نلسون، 1996اکر، 
  ).2008راین، ( گذاران مستحق دریافت افشاي این اطالعات هستند ها و سرمایه است که شرکت

  
  مالی منصفانه در بحران جایگاه ارزش

 استفاده شود و مى بحران تشدید موجب منصفانه ارزش حسابدارى موارد، برخى در که معتقدند منتقدان
 این نگرانى و چالش اولین). 2008 دیگران، و توماس( شود تعلیق یدبا مالى هاى بحران شرایط در آن از

 روز به را هایشان دارایى تا دهد اجازه مى ها بانک به رونق، زمان در منصفانه ارزش حسابدارى که است
مالى  هاى شود تا سیستم نوبۀ خود باعث مى به این که دهند، افزایش را شان مالى هاى اهرم و درآورند

منصفانه  ارزش). 2008کارلیت،  و آلن( هاى مالى تشدید شوند رتر و به دنبال آن، بحرانپذی آسیب
پاکروان، ( باشد داشته به دنبال نیافته را تحقق سود توزیع از ناشی پذیري فرسایش خطر است ممکن
 ها  انزی شود می سبب در زمان بحران حسابداري قواعد واقعی کاربرد که باورند این بر منتقدان). 1391
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 و کارول( شود شناسایی دهد، نمی نشان را دارایی یک ذاتی ارزش که نیافته تحقق سرمایۀ کاهش و
 براى منصفانه ارزش حسابدارى که کنند نمى توجه مسائل به این طراحان حال، این با .)2002 دیگران،

 به مجبور را ها بانک ستا ممکن رو این از و کند مى ارائه دهنده هشدار عالئم الوقوع، بحران قریب یک
 رونق، هاى دوره در مالى هاى اهرم گسترش براى بانک تمایل واقع، در .کند مناسب اتخاذ اقدامات

 ارزش حسابدارى نتیجه، در . باشد شده ناشى منصفانه ارزش حسابدارى از که صرفاً نیست اى مسئله
 که است این دوم چالش ).1389محمدیان، ( بحران شود شدت کاهش موجب است ممکن منصفانه

 است این اصلى ایدة. بزند مالى دامن بازارهاى در بحران سرایت به تواند مى منصفانه ارزش حسابدارى
 این کهاین و شوند ذاتى ارزش زیر بهایى به ها دارایى فروش به مجبور ها بانک است ممکن که

 خود دارایى منصفانه، ارزش رىحسابدا تحت که دیگر نهادهاى به فروش و خرید) اجبارى(هاى قیمت
 اثر نیز بهادار اوراق بندى دسته در چنین هم و شود مى مربوط نیز گیرند، مى اندازه بازار ارزش به را

 منصفانه ارزش گیري اطمینان در اندازه بودن قابلیت پایین). 2009وچریستیان،  الکس( گذارد مى
 حال در سرعت به بازار در ها قیمت که نیاست؛ زما مطرح) EPS( سهم هر سود محاسبۀ به مربوط
 تحریف است ممکن منصفانه ارزش برآورد برد می نقدینگی رنج کمبود از بازار یا و هستند کاهش

 بسیار باشد، دقیقی کنترلی داراي مکانیزم مالی اطالعات منصفانۀ گذاري چه مدل ارزش چنان .شود
 ارتباط دنیا مالی بحران اساساً مشکل می رسد ظربه ن و نمایند می عمل سنتی هايسیستم از تراکار

 نظارت عدم است زده بحران دامن ایـن به چه آن بلکه است؛ نداشته گذاري ارزش هاي مدل با مستقیمی
لینچ بیان ). 1391پاکروان، ( باشد مالی می هاي تقلب وجود و مالی رویدادهاي گزارشگري کنترل و

هایی است که به  ها مربوط به عملکرد ضعیف وام در بانککند عامل اصلی ورشکستگی و زیان  می
 داري بر وضعیت هاي ناشی از مقررات بانک به عبارتی دیگر تأثیر زیان. اند منصفانه گزارش شده ارزش

  .منصفانه است هاي ارزش مالی بسیار بیشتر از زیان
  

  داري ایرانو جایگاه ارزش منصفانه در استانداردهاي حساب 157نگاهی به استاندارد 
منصفانه و کمبود رهنمود  از جمله دالیل و اهداف انتشار این بیانیه وجود تعاریف متفاوت از ارزش

 هماهنگى در عدم به منجر که است عمومى شدة پذیرفته اصول در تعاریف آن بکارگیرى براى مناسب
- اندازه بیشتر در مقایسه لیتقاب و هماهنگى به نیاز بررسى توان مى همچنین،. بود شده مختلف هاى بیانیه
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 بیانیه دانست این ارائۀ عمدة هدف را مورد این در افشاء بهبود و توسعه و منصفانه ارزش گیرى
منصفانه عبارت است از اعالن ارزش یک  مطابق با بیانیه، هدف از برآورد ارزش). 1389محمدیان، (

 ، نه اعالن ارزش)کنونی یعنی ارزش( يگیر گذاران در تاریخ اندازه دارایی یا یک بدهی به سرمایه
مثالً مبلغی که مؤسسه گزارشگر انتظار دارد ( هاي آینده بالقوه یا آیندة یک دارایی یا بدهی در تاریخ

مورد یک دارایی، با مراجعه به  منصفانه در برآورد ارزش). در تاریخ سررسید یا تسویه شناسایی کند
شود، تعیین  دریافت می) مفهوم قیمت مبادالتی( گیري اندازه قیمتی که در یک معاملۀ عادي در تاریخ

گردد، نه طبق اظهارنظر برخی، قیمتی که در فروش منصفانه یا معامله تصفیه اجباري براي آن  می
سلسله مراتبی از  157بیانیۀ شمارة ). 1389صالحی، ( شود گیري دریافت میدارایی، در تاریخ اندازه

منصفانه به کار  هایی را که باید جهت ایجاد برآورد ارزش داده کند که درون منصفانه را وضع می ارزش
هاي مظنه در بازارهاي فعال را براي  منصفانه، قیمت سلسله مراتب ارزش. کند بندي می رود، اولویت

ها، شامل  سایر درون داده). 1سطح ( کند بندي می هاي مالی همسان، اولویت ها یا بدهی دارایی
شده  هاي مظنه است که به طور منطقی در چنین شرایطی، از جمله قیمت) عینی( هاي مشهود داده درون

هاي  چنین شامل درون داده و هم) 2 سطح( پذیر هاي مقایسه ها و بدهی در بازارهاي مربوط به دارایی
هاي اقتصادي نهفته و بنیادین که  مشاهده، شامل تحلیل خود شخصیت گزارشگر از داده غیرقابل

، در )3 سطح( کنند ها استفاده می گذاري دارایی و بدهی ها در قیمت کنندگان بازار از آن شارکتم
منصفانه با  هاي برآوردهاي مربوط به ارزش). 1389؛ سجادي و تاکر، 1389صالحی، ( دسترس است

 هاي بازار، مدیریت سایر برآوردهاي حسابداري تفاوت دارد زیرا در صورت عدم دسترسی به قیمت
کنندة نظر افراد حاضر در بازار است،  باید با استفاده از رویکردي مناسب و مفروضاتی که منعکس

 حسابدارى استانداردهاى در منصفانه ارزش مفهوم). 1383نژاد، یعقوب( منصفانه را برآورد کند ارزش
 .تالمللى اس بین حسابدارى استانداردهاى توسط هیئت گرفته صورت تعریف براساس ایران،

  

  منصفانه ارزش حسابداري  ابزارهاي مالی در رویکرد
 براي کهزمانی در حتی ها آن منصفانۀ ارزش تعیین تا شود می موجب مالی ابزارهاي از برخی پیچیدگی

خدادادي و همکاران، ( باشد دشوار و سخت بسیار کاري دارد، وجود کارا و فعال بازارهاي ها آن
گذاري، با توجه به  اي از موضوعات ارزش ایلی طیف گستردهدر بخش دوم کتاب جان و). 1389
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گیري برخی از  موارد مطرح در استانداردهاي حسابداري مطرح شده است؛ براي مثال الزامات اندازه
 "ابزارهاي مالی و مشتقه"با عنوان  17 منصفانه، موضوعی است که در فصل ابزارهاي مالی به ارزش

مالی  منصفانه در خصوص ابزارهاي افشاي اطالعات ارزش). 1390، زاده ولی( باشد توجه می مورد
هاي مالی  مالی در خصوص تجربۀ جدید براي تهیه صورت هاي کنندگان صورتممکن  است به تهیه

ها  چنین به خوانندگان در درك بهتر تغییر و جابجایی ارقام و اندازة آن مختلف کمک نماید و هم
هاي نقدي آتی براي  مالی بهترین بازتاب جریان منصفانه ابزارهاي زشار). 1385خالتی، ( کمک نماید

مالی فراهم  هاي کنندگان اولیۀ صورت ابزارها است، عالوه بر این اطالعات مناسبی براي استفاده
شود،  داري می هاي متفاوتی نگه اي از ابزارهاي متفاوت دارد که با هدف جا که آمیزه از آن. کند می

شده در  مستهلک منصفانه مناسب است و نه ارزش ه استفادة منحصر به فرد از ارزشروشن است که ن
شیوة برخورد استانداردهاي حسابداري به  5 گیري در نگارة عنوان نتیجهب. گوستتمامی موارد پاسخ

  ).1390قائمی، ( زیان نشان داده شده است و هاي مختلف در ترازنامه و صورت سود دارایی
  

  هاي مختلف شیوة برخورد استانداردهاي حسابداري به دارایی: 5شمارة  نگارة
  

 دهد؛ منصفانه را نشان می زششود که روند استفاده از مدل ار الگویی پیشنهاد می 6شمارة  در نگارة
 صراحت نیز به استانداردها که، چرا. شد منحرف بازار قیمت از و رکود اقتصادي باید زمان بحران وقتى
 غیرفعال شود و هنگام استفاده بازار قیمت از نباید اجبارى، فروش و خرید در شرایط که کنند مى بیان

ه هاي نگدارایی
  داشته تا سررسید

ها به صورت بازده این دارایی. شودها در ترازنامه به بهاي تمام شده نشان داده میاین دارایی
  .رودسود و زیان می

 ها و اسنادوام
  دریافتنی

هاي نگه داشته تا سررسید نشان به همان شیوه دارایی )هاو بدهی( هااین گروه از دارایی عموماً
  .آیدترازنامه به بهاي تمام شده و در صورت سود و زیان درآمد بهره می در. شودداده می

هاي دارایی
  مبادالتی

شود و اغلب به منظور سوداگري مالی از آن استفاده به طور کوتاه مدت نگهداري می عموماً
 شود وها به ارزش بازار در ترازنامه نشان داده میبرخالف دو گروه نخست این دارایی. شودمی

  .رودتغییرات ارزش بازار آن به صورت سود و زیان می

  آماده فروش

اي در استانداردهاي حسابداري فایدههاي غیرمشتقه است و به شکل بیاین موارد شامل دارایی
ها در ترازنامه به این دارایی. هاي غیر از موارد سه گانه باال تعریف شده استبه عنوان دارایی

. رودشوند و تغییر در ارزش بازار آن به حساب ذخیره ارزش سهام میه میارزش بازار نشان داد
  .شودپس از فروش نیز ارزش آن در حساب سود و زیان درج می
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 دانند مى مجاز را بازارها هاى ارزش از انحراف جهت یابىارز مدل از استفاده بازارها، استانداردها شدن
   .داد کاهش را مالى بحران یک در اثرات سرایت تا بتواند

  

  
  
  
  
  
  

         
                                        

  
  
  
  
  

                                                           
                                                                        

  
  

  
                                  

 
 

  
  
  
  
  

  

  منصفانه روند استفاده از مدل ارزش: 6شمارة  نگارة

آیا استفاده از 
حسابداري ارزش 

منصفانه در زمان رونق 
 اقتصادي است؟

آیا بازار کارا 
و فعال 
 است؟

 حسابداري ارزش منصفانه

 استفاده درست از برخی استانداردها

 اطالعات مربوط

 گذاراناعتماد سرمایه   هاي مالیافزایش اهرم

تالش براي فعال کردن 
 بازار

 نحرف شدن از قیمت بازارم

حسابرسان، با استفاده درست از استانداردها و  آشنایی مدیران،
هاي مالی آماده شده طبق کنندگان از صورتآشنایی استفاده
 این استانداردها

کاهش اثرات بحران و 
 بحران سپري کردن دوره

 خیر

 بله

 بله خیر
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میزان  -1: شدن سوق دهد شدن و فعال تواند بازارها را به سمت جهانی در نظر گرفتن موارد زیر می
مقررات  -3مالی؛  هاي دولت در گزارشگري رد شدن سیاستوا -2و ماهیت دخالت دولت در اقتصاد؛ 

هاي  اندازة بخش شرکت -5ساختارهاي بازارهاي مالی  -4هاي قرارداد؛  بهادار و طرف مربوط به اوراق
  .ها میزان مالکیت عمومی در برابر مالکیت خصوصی شرکت -6سهامی؛ 

نند به مزایاي به کار گرفتن چه همه در راستاي کارا شدن بازار تالش ک در این الگو چنان
توان دست یافت و در نهایت اعتماد باشد، می بودن می منصفانه که شفافیت و مربوط حسابداري ارزش

  .شود گذاران جلب می سرمایه
  

  گیرينتیجه
شود و در بسیاري  منصفانه به هیچ وجه ارزش جدیدي محسوب نمی هاي انجام شده ارزش با بررسی

منصفانه در کاهش ارزش در دورة  عالوه استفاده از مبانی ارزش به. امی نباشدموارد ممکن است الز
هاي مهمی در  که شرایط فعلی در بازارهاي اعتباري چالش حالی در. اي نیست بازار تنزلی، چیز تازه

هاي عملی که در  سازد، مفاهیم و روش ها فراهم می گذاري شماري از طبقات از دارایی ارزش
هاست  سال. شود، موضوع جدیدي نیست هاي غیرنقدشونده به خدمت گرفته می راییگذاري دا ارزش

 اي از اقالم براي مقاصد گزارشگري گذاري دامنۀ گسترده هاي عملی در ارزش که این مفاهیم و روش
 بهادار غیرنقدشونده یا اوراق گذاري در حقوق مالکانۀ اوراق هاي نامشهود، سرمایه مالی مثل دارایی

گذاران براي  در چنین شرایطی افشاي روشن و مفصل در کمک به سرمایه. رود پیچیده به کار میمشتقه 
 منصفانه و به تبع آن چه پیداست، ارزش چنان. گذاري آگاهانه اهمیت دارد اتخاذ تصمیمات سرمایه

 هاى کنندگان صورت کنندگان و تهیه جمله، استفاده آوردن اطالعات مربوط موردتوجه عموم از فراهم
تکاملى  سیر دور چندان نه زمان طول در و گرفته قرار حسابدارى استانداردهاى کنندگان تدوین مالى و

 . پیماید مى را خود

  
  منابع فارسی
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