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 13المللی گزارشگري مالی  استاندارد بین

 گیري ارزش منصفانه اندازه

 هدف

 استاندارد: نیا .1

 ؛کند یم فیرا تعر ارزش منصفانه  .الف

 و کند؛ تعیین میارزش منصفانه را  يریگ چارچوب اندازهواحد، استاندارد  کیر د  .ب

 .نماید یم یارزش منصفانه را الزام يریگ اندازه ا دربارهافش  .پ

و  هـا ییدارا برخـی . در مـورد  باشـد  مـی مختص واحد تجـاري ن  و است بازار معیاري مبتنی برارزش منصفانه  .2
 ریدر مـورد سـا  امـا  . باشـد  در دسـترس ممکن است اطالعات بازار  ایبازار  رقابل مشاهده د معامالت ،هایبده
بـا وجـود   اطالعات بازار در دسترس نباشـد.   یابازار قابل مشاهده در ممکن است معامالت  ،هایو بده هاییدارا
بـر   که است یمتیبرآورد ق ،هدف و آن -است کسانیارزش منصفانه در هر دو حالت  يریگ هدف اندازه این،

طبـق   يریـ گ اندازه خیدر تار بازار فعاالن بین یانتقال بده ای ییروش دارابراي ف متعارفاي  معامله ،اساس آن
بـازار کـه    فعـال یک  دگاهیاز د يریگ اندازه خیدر تار یخروج قیمت یعنی( دشو انجام می بازار جاري طیشرا
 .)استمتعهد  یبده قبالدر  ایکند  را نگهداري می ییدارا

ارزشـیابی   تکنیـک  قیـ از طر يقابل مشاهده نباشـد، واحـد تجـار    ،یکسان یبده ای ییدارا قیمتکه  یزمان .3
  رقابـل یغ هـاي ورودي  دادهو استفاده از  را حداکثرمربوط و  مشاهده  قابل هاي ورودي دادهکه استفاده از  دیگري

معیاري مبتنی ارزش منصفانه  کهاز آنجا . دکن یمگیري  ارزش منصفانه را اندازه سازد، یرا حداقل م مشـاهده 
 یـی دارا يگذار متیبازار در ق فعاالنکه  شود میاستفاده  یمفروضاتهمان از  گیري آن بر بازار است، در اندازه

 ایـ دهی بـ  هیتسو ای ییدارا ينگهدار يبرا يقصد واحد تجار، جهی. در نتکنند  یاستفاده ممورد نظر  یبده ای
 .تأثیر نداردارزش منصفانه  يریگ دازهان دیگر، بر طریقیآن به  يفایا

در  يریـ گ انـدازه  یموضـوع اصـل  آنهـا   رایـ ز ،شـود  تأکید مـی  هایو بده هاییبر دارا ،ارزش منصفانه فیتعردر  .4
کـه بـه ارزش    يواحـد تجـار  خـود  مالکانـه   يابزارهـا  يبرا دیاستاندارد با نیا همچنین،. هستند يحسابدار

 .گرفته شود بکار شود، یم يریگ منصفانه اندازه

 کاربرد دامنه

المللـی   اسـتاندارد بـین  که  کاربرد دارد وارديدر م استاندارد نیا ،7و  6شده در بندهاي  تعیینبه استثناي موارد  .5
 هـاي یریگ انـدازه و (گیري ارزش منصفانه  یا افشا درباره اندازه ارزش منصفانه يریگ اندازه گزارشگري مالی دیگري،

را  )هـا یریگ افشـا دربـاره آن انـدازه    ای ، مانند ارزش منصفانه پس از کسر مخارج فروش،هصفانارزش منمبتنی بر 
 کرده باشد.الزامی یا مجاز 
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 کاربرد ندارد:زیر موارد  در ،استاندارد نیو افشا در ا يریگ الزامات اندازه .6

 2 گزارشـگري مـالی  المللـی   بـین بر سهام که در دامنـه کـاربرد اسـتاندارد      یمعامالت پرداخت مبتن .الف
 گیرد؛ میقرار  مابر سه  یپرداخت مبتن

 و ؛دردا قرار ها اجاره 17 يحسابدارالمللی  بینمعامالت اجاره که در دامنه کاربرد استاندارد  . ب

خـالص   ماننـد  ،نیسـتند امـا ارزش منصـفانه    ،دنـ دارارزش منصفانه  اب ییکه شباهتها ییهایریگ اندازه  . پ
ـ  هـا یموجود 2 يحسـابدار المللـی   بـین ارد در اسـتاند  فروشارزش  در اسـتاندارد   بکـارگیري ارزش  ای

 .هاییکاهش ارزش دارا 36 يحسابدارالمللی  بین

 :الزامی نیست ریموارد ز در ،استاندارد نیا الزامی طبقافشاهاي  .7

فانه بـه ارزش منصـ   کارکنـان  يایـ مزا 19 يحسـابدار المللـی   بـین که طبق استاندارد  طرح يهاییدارا .الف
 شود؛ می يریگ اندازه

 26 يحسـابدار المللـی   بـین کـه طبـق اسـتاندارد     یبازنشسـتگ  يایـ مزا يطرحهـا  يهایگذار هیسرما .ب
 و شود؛ می يریگ به ارزش منصفانه اندازه یبازنشستگ يایمزا يطرحها يو گزارشگر يحسابدار

 پـس از ارزش منصـفانه   ،36 يبدارحساالمللی  بینطبق استاندارد  ،آنها یافتنیکه مبلغ باز ییهاییدارا .پ
 است. يواگذار مخارجکسر 

 الزامی یا مجاز شده ارزش منصفانه ،گزارشگري مالیالمللی  سایر استانداردهاي بیندر صورتی که به موجب  .8
و  هیـ اول يریـ گ اندازه درهم ، شود می حیتشردر این استاندارد  که ارزش منصفانه يریگ چارچوب اندازه، باشد 

 .کاربرد دارد يبعد يریگ اندازه درهم 

 يریگ اندازه

 ارزش منصفانه فیتعر

براي فروش یک دارایی یا انتقال یـک بـدهی   که  کند را به عنوان قیمتی تعریف میارزش منصفانه  ،استاندارد نیا .9
 .بودگیري قابل دریافت یا قابل پرداخت خواهد  اي متعارف بین فعاالن بازار، در تاریخ اندازه در معامله

 .دشو  یم حیارزش منصفانه تشر يریگ اندازه رویکرد کلی ،2بند بدر  .10
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 یبده ای ییدارا

ـ گ در زمـان انـدازه   ،نی. بنـابرا گیرد انجام میخاص  یبده ای ییدارا کی در مورد ،ارزش منصفانه يریگ اندازه .11  يری
آن  يگـذار  مـت یقهنگام بازار  فعاالنرا که  نظر مورد یبده ای ییدارا يهایژگیو دیبا يواحد تجار ،ارزش منصفانه

به شرح زیـر   هایژگیو نیاز ا مثالهایی گیرند، مورد توجه قرار دهد. میدر نظر  يریگ اندازه خیردر تا یبده ای ییدارا
 :است

 و ؛ییدارامکانی  موقعیتو  طیشرا  .الف

 وجود.در صورت  ،ییدارااز استفاده  ایفروش  يتهایمحدود  . ب

بـازار در   فعـاالن مزبور توسـط   یژگیو هچگون نکهیبه ابا توجه  ،يریگ خاص بر اندازهاشی از یک ویژگی ناثر  .12
 متفاوت است. شود، ینظر گرفته م

 باشد: ریز تواند به یکی از شکلهاي می ،به ارزش منصفانه شده گیري اندازه یبده ای ییدارا .13

 ای ؛)یرمالیغ ییدارایک  ای یالابزار م یک (مانند مستقل یبده ای ییدارایک  .الف

یـک   ایواحد مولد نقد یک (مانند  هایو بده هاییاز دارا یگروه ای هایاز بده یگروه ها،ییاز دارا یگروه .ب
 ).فعالیت تجاري

 هـا، ییاز دارا یبـه صـورت گروهـ    ایـ مسـتقل  به صـورت   یبده ای ییدارا براي مقاصد شناخت یا افشا، نکهیا .14
بـه  دارد.  یآن بسـتگ  حسـاب واحـد  بـه   ،در نظر گرفته شـود  هایبده و هاییاز دارا یگروه ای هایاز بده یگروه

طبـق   دیـ با یبـده  ایـ  یـی دارا يبـرا  حسـاب واحـد  استثناي مواردي که در این استاندارد ارائه شده اسـت،  
 .شود نییتع، کند  یمجاز م ای یارزش منصفانه را الزام يریگ اندازه که المللی گزارشگري مالی بیناستاندارد 

 معامله

بـه   ،بـازار  فعـاالن  نمتعارف بـی  اي معاملهدر  یبده ای ییاست که دارا نیارزش منصفانه فرض بر ا يریگ در اندازه .15
 .شود یبازار مبادله م جاري طیطبق شرا يریگ اندازه خیدر تار یانتقال بده ای ییفروش دارا منظور

ـ زبازارهـاي  از  یکیدر  یانتقال بده ای ییکه معامله فروش دارا است بر اینارزش منصفانه فرض  يریگ در اندازه .16  ری
 :افتد یاتفاق م

 ای ؛یبده ای ییدارابراي  یبازار اصلدر    .الف

 .یبده ای ییدارابراي  بازار نیتر باصرفهدر  ،یدر نبود بازار اصل  .ب

بـه   ،بـازار  نیتـر  باصرفه ،ید بازار اصلدر نبو ای ،یبازار اصل مشخص کردن يبرا واحد تجاري لزومی ندارد که .17
در نظـر   را استدر دسترس  طور معقولکه ب یاطالعاتباید تمام ، اما بپردازدممکن رهاي اباز تمامجستجوي 

مبادرت به در آن  يواحد تجارمعمول  بطورکه  ياست بازار نی، فرض بر اکننده نقض. در نبود شواهد ردیبگ
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 نیتـر  ، باصـرفه بـازار اصـلی  نبود صورت در  ، یایبازار اصل د،کن یم یتقال بدهان ای ییانجام معامله فروش دارا
 بازار است.

آن بـازار باشـد    در قیمـت  انگریب دیوجود داشته باشد، ارزش منصفانه با یبازار اصل یبده ای ییدارا ياگر برا .18
 يدیگـر  ارزشـیابی  تکنیـک  با اسـتفاده از  ایمشاهده باشد   قابل میمستق طورب قیمتآن نظر از اینکه  صرف(

 باشد. تر بطور بالقوه باصرفه دیگر بازار قیمت در یک ،گیري در تاریخ اندازهاگر  یبرآورد شود)، حت

 هداشته باشد. از آنجا کـ  یبازار) دسترس نیتر باصرفه ای( یبه بازار اصل يریگ اندازه خیدر تار دیبا يواحد تجار .19
ممکن اسـت بـه    ،متفاوت فعالیتهاي) با يتجار يآن واحدها تجاريفعالیتهاي مختلف (و  يتجار يواحدها
 ،یکسـان  یبـده  ایـ  یـی دارا يبازار) برا نیتر رفهباص ای( یداشته باشند، بازار اصل یدسترس یمتفاوت يبازارها

، رو نیـ ) متفـاوت باشـد. از ا  يتجار يآن واحدها اي تجاريفعالیتهمختلف (و  يتجار يدر واحدهاتواند  یم
شـود   در نظر گرفتـه  يواحد تجار دگاهیاز د دیبا ،)بازار فعاالن در نتیجه و( )،بازار نیتر باصرفه ای( یلبازار اص

 امکانپذیر گردد. ،متفاوت يتهایبا فعالمختلف  يتجار يواحدها انیفاوت متتا 

بتوانـد   يریـ گ انـدازه  خیدر تـار  لزومی نـدارد اما داشته باشد،  یبه بازار دسترس دیبا يواحد تجاریک اگرچه  .20
در قیمـت   يبرمبنـا را ارزش منصـفانه   بتواندتا انتقال دهد مشخصی را  یبده ای ی را بفروشدمشخص ییدارا

 .گیري کند اندازهآن بازار 

انتقـال   ای ییدرباره فروش دارا  گذاري متیاطالعات ق فراهم کردن يبرا يا مشاهده  که بازار قابل یزمان یحت .21
 دگاهیـ که از د کردفرض  دیارزش منصفانه با يریگ داشته باشد، در اندازهنوجود  يریگ اندازه خیدر تار یبده

. شـود  یانجام مـ  خیدر آن تار اي معامله ،متعهد است یبده در قبال ای دارد اریرا در اخت ییبازار که دارا فعال
 .کند میفراهم  یانتقال بده ای ییفروش دارا قیمتبرآورد  يبرا ییمبنا ،یمعامله فرض نیا

 بازار فعاالن

ـ گ اندازه یرا با استفاده از مفروضات یبده ای ییارزش منصفانه دارا باید يواحد تجار .22 ـ  يری بـازار   فعـاالن کـه   دکن
منـافع  کسب بیشترین بازار در جهت  فعاالنفرض که  نیابا  ،رندیگ یم نظر در یبده ای ییدارا يگذار متیق هنگام

 .کنند یم اقتصادي تالش

 در مقابـل،  شناسایی کنـد. در بازار را  یخاص فعاالن واحد تجاري لزومی ندارد ،یمفروضات نیچن جادیا يبرا .23
 مربوط بـه عوامل  در نظر گرفتنکند، با  بطور کلی متمایز میبازار را  فعاالن یی کههایژگیو دیبا يواحد تجار

 زیر، مشخص نماید:موارد تمام 

 ؛یبده ای ییدارا .الف

 و ؛یبده ای ییدارا يبازار) برا نیتر باصرفه ای( یبازار اصل . ب

 .کند یم معاملهبا آنها در آن بازار ، يکه واحد تجار اشخاصیبا بازار همراه  فعاالن . پ
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 قیمت

اي متعارف در بـازار اصـلی    براي فروش یک دارایی یا انتقال یک بدهی در معاملهاست که  قیمتی ،ارزش منصفانه .24
 گیري طبق شرایط جاري بازار قابل دریافت یا قابـل پرداخـت خواهـد بـود     ار)، در تاریخ اندازهترین باز (یا باصرفه

 تکنیـک با اسـتفاده از   ای باشد مشاهده  قابل میمستق قیمت مزبور بطورکه نظر از این صرف ،(یعنی قیمت خروجی)
 .دشوبرآورد  يگرید ارزشیابی

مـورد   یبـده  ایـ  یـی ارزش منصـفانه دارا  يریـ گ انـدازه  يزار) بـرا با نیتر باصرفه ای( یبازار اصلدر  ی کهقیمت .25
 ياسـتانداردها  ریطبـق سـا  باید معامله  مخارجشود.  لیتعد معامله مخارجبابت  دینبا ،دگیر یمقرار استفاده 

محسـوب   یبـده  ایـ  یـی دارا یژگـ یو ،معاملـه  مخـارج . به حساب منظـور شـود   المللی گزارشگري مالی بین
چگونگی انجام معاملـه دارایـی یـا بـدهی      بهو با توجه  مختص یک معامله است ،خارجم نی، بلکه اشود نمی

 باشد. میمتفاوت  ،يواحد تجار توسط

بـراي  ( محسوب شود ییاراد هايیژگیواز  مکانی، تی. اگر موقعشود مینرا شامل  حمل مخارج ،معامله مخارج .26
 دیـ بـازار) با  نیتـر  باصرفه ای( یبازار اصل در قیمت ،)مصداق داردکاال  يموجودونه که در مورد گ همانمثال، 

، گـردد  فعلی بـه آن بـازار متحمـل مـی     مکاندارایی از  حملدر نتیجه در صورت وجود، مخارجی که  بابت
 .عدیل شودت

 یرمالیغ يهاییدارا در مورد بکارگیري

 یرمالیغ يهاییارااز داستفاده  نیو بهتربیشترین 

 از طریـق  يمنـافع اقتصـاد   جـاد یا يبازار بـرا  فعاالن ییتوانا ،یرمالیغ ییدارایک انه ارزش منصف يریگ در اندازه .27
و  بیشـترین  از آن دارایـی،  بـازار کـه   گرید فعاالنفروش آن به  ایاز دارایی مورد نظر  اسـتفاده  نیو بهتر بیشترین

 .شود یدر نظر گرفته م کنند، یمرا استفاده  نیبهتر

 بـه دارایـی   اسـتفاده از  بودن امکانپذیربررسی به به شرح زیر  ،یرمالیغ ییاز دارا استفاده نیو بهتر بیشترین .28
 :پردازد می یاز نظر مالبودن  قابل توجیهو  یقانون نظراز  مجازبودن ،یکیزیف لحاظ

بازار هنگام  فعاالنکه  ییدارا یکیزیف يهایژگیو ،یکیزیف از نظر استفادهامکانپذیر بودن براي بررسی  . الف
مـورد توجـه قـرار     )یـی انـدازه دارا  ایـ مکـانی   تیـ (مانند موقع رندیگ یدر نظر م ییدارا يگذار تمیق

 .گیرد می

کـه   ییاستفاده از دارا يبرا یقانون تیهرگونه محدود ،یقانون استفاده از نظرمجاز بودن براي بررسی  ب
در  قابـل اعمـال  بندي  طقه(مانند مقررات من رندیگ یدر نظر م ییدارا يگذار متیهنگام ق بازار فعاالن

 .گیرد ) مورد توجه قرار میمورد دارایی

 ایـ کـه آ  ردیـ گ یقـرار مـ   مورد توجهموضوع  نیا، یمال از نظراستفاده قابل توجیه بودن براي بررسی  .پ
 يانهـا یجر ایـ  درآمـد  ،است مجاز یقانون نظراز و امکانپذیر  یکیزیف نظراز که  ییدارایک استفاده از 
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) مورد نظـر  استفاده يبرا ییدارا لیتبد مخارج(با در نظر گرفتن کند  ایجاد می یکاف به میزان ينقد
 .نماید یا خیررا تأمین  ییداراآن در  يگذار هیبازار از سرما فعاالن يگذار هیبازده سرماتا 

اشـته باشـد   قصد د ياگر واحد تجار یحت شود، یم نییبازار تع فعاالن دگاهیاز د ،استفاده نیو بهتر بیشترین .29
 یـی از دارا يواحد تجـار  یاستفاده فعل بر این است کهفرض  اما. کنداستفاده دارایی  متفاوتی از آن شیوهبه 
 هاسـتفاد باشـند کـه    تصـور بر این عوامل  ریسا ایبازار  نکهیمگر ا ،است استفاده نیو بهتر بیشترین ،یرمالیغ

 .ردخواهد کرا حداکثر  ییارزش دارا ،بازار فعاالنمتفاوت 

یـا بیشـترین و    اسـتفاده فعـال   قصدممکن است  ،گرید لیبه دال ای یرقابت تیحفظ موقع واحد تجاري براي .30
 کـه مصداق دارد زمانی  مورد، این مثال براي .نداشته باشدرا شده  لیتحص یرمالیغ ییاز دارا بهترین استفاده

 گـران یاز اسـتفاده د  جلـوگیري منظـور   شده را به صورت تدافعی و به لینامشهود تحص ییدارا يواحد تجار
و  بیشترینرا با فرض  یرمالیغ ییارزش منصفانه دارا دیبا يواحد تجار با وجود این، دهد. مورد استفاده قرار 

 .دکن يریگ بازار اندازه فعاالناستفاده توسط  نیبهتر

 یرمالیغ يهاییدارابراي  ابییفرض ارزش شیپ

 يریـ گ انـدازه  کـه در  اسـت ارزشیابی  فرض شیپکننده  تعیین ،یرمالیغ ییدارااستفاده از  نیو بهتر بیشترین .31
 :گیرد مورد استفاده قرار می ریز شرحبه  ،ییارزش منصفانه دارا

 بیـ ترک دراز طریق استفاده از آن دارایی ممکن است  ،یرمالیغ ییاستفاده از دارا نیو بهتر ینبیشتر .الف
بـا   بیـ ترکدر  ایـ  ،)استفاده يبرا يساز آماده ای يانداز پس از راه(گروه به عنوان یک  هاییدارا سایربا 
هم ابـازار فـر   فعـاالن حداکثر ارزش را بـراي   ،)یک فعالیت تجاري ،براي مثال( هایو بده هاییدارا ریسا

 کند.

 ریسـا  ای هاییدارا ریبا سا بیترک استفاده از دارایی در ،ییاستفاده از دارا نیو بهتر بیشتریناگر  .1
فـروش   جاري بابـت است که در معامله  قیمتی یی، ارزش منصفانه داراباشد هایو بده هاییدارا
 ریسـا بـا  همـراه   ایـ  ،هاییدارا ریسابا همراه  ییداراآن فرض که  با این ،شود یم افتیدر ییدارا
 يهـا ییدارا یعنـ ی( مزبـور  يگیرد و داراییها و بـدهیها  مورد استفاده قرار می هایو بده هاییدارا

 بازار است. فعاالن) در دسترس آن مربوط به يهایو بدهمکمل 

است  ییهایشامل بده، مکمل يهاییدارا ابط بتمر يهایو بده مزبور ییدارا اط بتبمر يهایبده .2
مـالی   نیتـأم  يبـرا  مـورد اسـتفاده   يهایامـا بـده   ،کنـد   یمـ  نیدر گردش را تأم هیکه سرما

 .شود یمنداراییها را شامل از گروه  ریبه غ ییهاییدارا

 هـا ییدارا تمـام  يبـرا  دیـ با ،یرمالیغ ییاستفاده از دارا نیو بهتر بیشترینمفروضات مربوط به  .3
گـروه داراییهـا و    یـا  هـا ییگـروه دارا  به آنها است) درمربوط (که بیشترین و بهترین استفاده، 

 که دارایی مورد استفاده در آن قرار دارد، یکنواخت باشد. هایبده
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 از دارایـی،  مسـتقل ممکن است از طریق استفاده  ،یرمالیغ ییدارایک استفاده از  نیو بهتر بیشترین .ب
 سـتفاده ا ،یـی اسـتفاده از دارا  نیو بهتـر  بیشـترین اگر  فراهم کند.بازار  فعاالن برايرا  حداکثر ارزش

فـروش  در ازاي  ،جـاري اسـت کـه در معاملـه     قیمتی ،ییارزش منصفانه دارا، دباش ییدارااز مستقل 
 شود. ، دریافت میدهند قرار میاستفاده مورد  مستقلبه صورت را  ییدارا که یفعاالنبه  ییدارا

 حسـاب مطـابق بـا واحـد     یـی کـه دارا شـود   مـی فـرض   ،یرمالیغ ییدارایک ارزش منصفانه  يریگ در اندازه .32
 باشـد)  منفـرد  ییدارایک (که ممکن است  المللی گزارشگري مالی بین ياهاستاندارد ریشده در سا  مشخص

و  بیشـترین شـود   ارزش منصفانه فرض  يریگ اندازهدر که  یطیدر شرا یموضوع حت نی. ارسد یبه فروش م
مصـداق   ،دیآ یدست م هب هایو بده هاییدارا ریسا ای هاییدارا ریبا سا بیترک قیاز طر ییاستفاده از دارا نیبهتر

مکمـل و   يهـا ییدارااز قبـل   ،بـازار  فعـاالن  اسـت کـه   نیارزش منصفانه فرض بر ا يریگ در اندازه رایدارد، ز
 دارند. اریآن را در اخت ابط بتمر يهایبده

 .دکن می حیتشر را یرمالیغ يهاییدارابراي  شیابیفرض ارز شیکاربرد مفهوم پ ،3بند ب .33

 واحد تجاريخود  مالکانه يو ابزارها هایبدهبکارگیري در مورد 

 یکل اصول

ـ  یرمالیغبدهی  ای یمال یبده است که نیفرض بر ا ،انهارزش منصف يریگ در اندازه .34 واحـد  خـود  ابـزار مالکانـه    ای
ـ گ اندازه خیدر تار) يتجار بیترک در ازا مابه به عنوان ابزارهاي مالکانه منتشرشده(مانند  يتجار  فعـاالن بـه   يری

 :این است که، فرض بر يواحد تجارخود  انهابزار مالک ای ی. در انتقال بدهابدی یبازار انتقال م

تعهـد  آن  ملزم به ایفاياست،  گیرنده لانتقابازار که  فعالو  ماند نشده باقی می هیتسوبه شکل  یبده  الف.
ـ به طر ای شود ینم هیطرف معامله تسو با ،گیري اندازه، در تاریخ ی. بدهباشد می خاتمـه   يگـر ید قی

 .یابد نمی

 اسـت،  گیرنـده  انتقـال  بازار کـه  فعالو  ماند یم یاقب جاريهمچنان  ،يواحد تجارخود ابزار مالکانه   .ب
ـ گ انـدازه  خیدر تـار  ،. ابزار مالکانـه ردیپذ یآن ابزار را م ابط بتمر يتهایحقوق و مسئول  ابطـال  ،يری

 .دخاتمه نمی یاب يگرید قیبه طر ای شود نمی

ابـزار   ایـ  یانتقـال بـده   ارهبدر يگذار متیاطالعات ق کردن فراهم يبرا اي قابل مشاهده که بازار زمانی یحت .35
 ریسـا  ایـ  قـراردادي  يتهایمحـدود  ، به دلیل اینکـه مثالبراي وجود نداشته باشد (واحد تجاري خود مالکانه 
بـه عنـوان   اقـالم   ایـن  يشود)، ممکن است در صورت نگهدار می این اقالممانع انتقال  یقانون يتهایمحدود

 دیـ خر اریـ اخت ایـ شرکتی اوراق قرضه  مانند( داشته باشد وجود  قابل مشاهده يبازار ،توسط سایرین ییدارا
 ).يسهام واحد تجار

از اسـتفاده  و  حـداکثر را مربوط و مشاهده   قابل هاي ورودي دادهاز  استفاده دیبا يموارد، واحد تجار تمامدر  .36
 یعنـی  ،یابـد  دسـت  ارزش منصفانه يریگ هدف اندازهبه تا  دکنحداقل را مشاهده   رقابلیغ هاي ورودي داده
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در  بـازار،  فعـاالن ن بی متعارفي ا معاملهدر بازار،  جاريشرایط  طبق يریگ اندازه خیکه در تار قیمتیبرآورد 
 .شود منتقل میابزار مالکانه  ای یبده ،آن يازا

 طرفین دیگرتوسط  ییشده به عنوان دارا يمالکانه نگهدار يو ابزارها هایبده

ـ  یا مشابه یکسان یبدهیک انتقال  يبرا شده قیمت اعالمکه  هنگامی .37 در  ،خـود واحـد تجـاري   مالکانـه   ابـزار  ای
ـ با يداشته باشـد، واحـد تجـار    اریاخت دری یبه عنوان دارارا  قلمهمان  ،دیگري طرفو  دسترس نباشد ارزش  دی

در بـه عنـوان دارایـی     راقلـم   آن يریگ اندازه خیتاردر که  يبازار  فعال دگاهیابزار مالکانه را از د ای یمنصفانه بده
 .دکن يریگ دارد، اندازه اریاخت

 :دکن يریگ اندازه ریز شرحابزار مالکانه را به  ای یارزش منصفانه بده دیبا يواحد تجار يموارد چنیندر  .38

 یـی بـه عنـوان دارا   گریدطرف توسط یکسانی که قلم  يبرا بازار فعالدر  شده قیمت اعالماستفاده از  .الف
 .در دسترس باشد قیمتاین ، در صورتی که شود نگهداري می

ماننـد   ،مشـاهده   قابـل  هـاي ورودي  داده ریاستفاده از سـا در صورت عدم دسترسی به قیمت مزبور،  .ب
نگهـداري   ییبه عنوان دارا گرید طرفتوسط قلم یکسانی که  يبرا رفعالیدر بازار غ شده قیمت اعالم

 .شود می

 ،در دسـترس نباشـد   )ب(و  )الـف ( هاياهده ذکرشـده در قسـمت  قابـل مشـ   هايیمتق ی کهدر صورت .پ
 :مانند ارزشیابی دیگر یک تکنیکاستفاده از 

بـازار   فعـال کـه   یآتـ  ينقـد  يانهایجرکه به  یارزش فعل تکنیک ،مثال براي( رویکرد درآمدي .1
توجـه  ، دیـ نما افـت یدر ،یـی ابزار مالکانه به عنـوان دارا  ای یبده يدر قبال نگهدارانتظار دارد 

 ).مراجعه شود 11و ب 10ب هايبندبه کند؛  می

مالکانـه مشـابه    يابزارها ای هایبده يبرا دهش  قیمتهاي اعالماستفاده از  ،مثالبراي ( بازار رویکرد .2
 ).مراجعه شود 7ب تا 5ب هايبندبه  ؛ییبه عنوان دارا گرید ینطرفتوسط شده  نگهداري

به عنـوان   گرید طرفکه توسط  را يرواحد تجاخود ابزار مالکانه  ای یهبد شده قیمت اعالم دیبا يواحد تجار .39
 دروجود داشـته باشـد کـه     ییدارا عواملی مختصکه  دکن لیتعد یدر صورتتنها  ،شود یم ينگهدار ییدارا

کـه   ابـد ی نـان یاطم دیـ با ينباشد. واحد تجـار  قابل استفاده نهابزار مالکا ای یارزش منصفانه بده يریگ اندازه
عوامـل کـه    برخـی . کنـد  منعکس نمیرا  شود می ییداراآن مانع فروش  ی کهتیمحدود تأثیر ،ییدارا متقی

 شامل موارد زیر است: ،شود لیتعد دیبا ییدارا شده اعالمممکن است نشان دهد قیمت 

 بـه  گـر ید طـرف توسـط   کـه ) یکسـان غیر اماابزار مالکانه مشابه ( ای یبا بده ییدارا شده قیمت اعالم .الف
 یژگیوممکن است ابزار مالکانه  ای یبده ،مثال . براي، در ارتباط باشدشود نگهداري می ییعنوان دارا

ابـزار   ایـ  یارزش منصفانه بده با آنچه درناشر) که  ياعتبار وضعیتبراي مثال، ( شته باشددا یخاص
 .منعکس شده است، متفاوت باشد ییعنوان دارا بهشده  يمالکانه مشابه نگهدار
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 ،هایدر مورد بـده  ،مثالبراي . نباشد کسانیابزار مالکانه  ای یبده حساببا واحد  ییدارا حسابواحد  .ب
تعهـدات ناشـر و   متشـکل از   اي مجموعه یبیترک قیمتکننده  منعکس ییدارا قیمتموارد  برخیدر 

 یبـ یترکمجموعـه   واحد حسـاب  ،یبده حساب. اگر واحد است شخص ثالثروشهاي افزایش اعتبار 
. اسـت  یبـ یترک مجموعـه ارزش منصـفانه   و نه ،ناشر یارزش منصفانه بده يریگ اندازههدف، اشد، نب

 قیمـت  ،اعتبـار شـخص ثالـث    افـزایش اثر  به منظور حذف يواحد تجار ،يموارد نیدر چن ،نیبنابرا
   .کند یم لیرا تعد ییشده دارا مشاهده

 شود نمی ينگهدار ییدارا به عنوان ،گرید ینطرفمالکانه که توسط  يو ابزارها هایبده

 اي در شـده  قیمـت اعـالم   خود واحد تجـاري، ابزار مالکانه  اییکسان یا مشابه  یبدهیک انتقال  يبراکه  یهنگام .40
ـ با يد، واحـد تجـار  کنن ينگهدار ییبه عنوان دارا، همان قلم را گرید طرفدسترس نباشد و  ارزش منصـفانه   دی

منتشر کرده اسـت،  را ابزار مالکانه  ای متعهد است یبده در قبالکه  يبازار فعال دگاهیاز دابزار مالکانه را  ای یبده
 گیري کند.   ارزشیابی اندازه تکنیک یکبا استفاده از 

 :ردیگبرا درنظر  زیراز موارد  یکی يواحد تجارممکن است  ،یارزش فعل هنگام استفاده از روش، مثال براي .41

شـامل   ات تحمـل کنـد،  تعهـد  يفـا یاهنگام بازار انتظار دارد  فعال که یآت یخروج ينقد يانهایجر .الف
مراجعه  33بتا  31ب يبندهابه ( کند آن را درخواست می ،تعهد تقبلبراي بازار  فعالازایی که  مابه
 ).شود

 که مبتنی بر ،کند دریافت می ،کسانیابزار مالکانه بدهی یا انتشار  ای تقبل، براي بازار فعالکه  یمبلغ .ب
 ياعتبـار  يهـا یژگیبـا و  ،مثـال براي ( قلمهمان  يگذار متیقهنگام بازار  فعاالنکه  است یفروضاتم

شـرایط قـراردادي   ابـزار مالکانـه بـا     ای یانتشار بده يبرابازار)  نیتر باصرفه ای( ی) در بازار اصلیکسان
 دهند. مورد استفاده قرار می ،یکسان

 عدم ایفاي تعهد سکیر

 سـک یشـامل ر  عدم ایفاي تعهـد  سکی. ردکن منعکس میرا  عدم ایفاي تعهـد  سکیر ریتأث ،یارزش منصفانه بده .42
، امـا  )افشـا  :یمـال  يابزارهـا  7المللی گزارشگري مالی  بیناستاندارد  طبق تعریفاست ( يواحد تجارخود  ياعتبار

 .است کسانی ،یاز انتقال بده بعدو  قبل ،عدم ایفاي تعهد سکیر شود شود. فرض می محدود به آن نمی

 تی(وضـع خـود   ياعتبـار  سـک یر تـأثیر  دیـ با يواحـد تجـار   ،یبده یک ارزش منصفانه يریگ هنگام اندازه .43
. ردیـ در نظـر گ  گـذارد، ب ریتعهد تـأث  يفایعدم ا ای فایبر احتمال اممکن است که را  یعوامل ری) و ساياعتبار

 :ثالمبراي ، باشدمتفاوت  یبدهنوع با توجه به  آثار ممکن است نیا

 .است )یرمالیغ یخدمات (بده ایکاال  تحویل تعهد ای) یمال ینقد (بده تحویل تعهد ،یبدهاینکه  .الف

 در صورت وجود. ،یبده مرتبط با افزایش اعتبار طیشرا .ب
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. ناشـر  کنـد  مـنعکس مـی   آن، حسابواحد  بر مبنايرا  عدم ایفاي تعهد سکیر تأثیر ،یارزش منصفانه بده .44
 شـود،  یگـزارش مـ   یبـده جدا از  کهشخص ثالث  جدانشدنی افزایش اعتبار یک باهمراه  منتشرشده یبده
در  یارزش منصفانه بده يریگ توسط شخص ثالث) را در اندازه یبده تضمین(مانند  اعتبار افزایشاثر  دینبا

منصـفانه  ارزش  يریـ گ هنگـام انـدازه   شـود، ناشـر   در نظر گرفته یبدهجدا از اعتبار  افزایش. اگر ردینظر گ
 .ردیگ یخود را در نظر م ياعتبار تیوضع ،کننده تضمین شخص ثالث ياعتبار تیوضع ي، به جایبده

 شود می يواحد تجارخود ابزار مالکانه  ای یانتقال بده مانع ی کهتیمحدود

اده د نبایـد  ،واحـد تجـاري   خـود ابـزار مالکانـه    ای یبدهیک ارزش منصفانه  يریگ هنگام اندازه يواحد تجار .45
 شود که مانع انتقال آن قلم می یمرتبط با وجود محدودیت هـاي ورودي  دادهسایر  ی درجداگانه یا تعدیل ورودي

به صـورت   ،شود یم يواحد تجارخود ابزار مالکانه  ای یکه مانع انتقال بده یتیمحدود ری. تأثدر نظر بگیرد را
 .شود یممنظور ارزش منصفانه  يریگ اندازهمربوط به  هاي ورودي داده ریدر سا صریح یا ضمنی

 از کامـل  آگـاهی را بـا   یمعامله بده هر دو، قیمت ،رندهیمعامله، اعتباردهنده و اعتبارگ خیدر تار ،مثالبراي  .46
 بـا توجـه بـه لحـاظ شـدن     . نـد ا هرفتـ یپذ شـود،  اینکه تعهد شامل محدودیتی است که مانع انتقـال آن مـی  

 ،انتقـال بـر   تیمحـدود  تأثیرانعکاس  به منظور، معامله خیتاردر  اردضرورتی ند ،معامله قیمتدر  تیمحدود
داده لحاظ کـردن  ، همچنین. لحاظ شود یا تعدیلی صورت گیرد هاي موجود در داده اي جداگانه داده ورودي

تـأثیر  بـه منظـور انعکـاس     يبعد يریگ اندازه يخهایموجود در تار ورودي  دادهدر  لیتعد ایجداگانه  ورودي
 .ستین الزامی ،انتقالبر  تیمحدود

 عندالمطالبه یژگیبا و یمال یبده

در  قابل پرداختمبلغ از ) دیداريسپرده  ،مثالبراي عندالمطالبه ( یژگیبا و یمال یبده یک ارزش منصفانه .47
، کمتـر  شـده اسـت   لیـ تنز باشـد  پرداخـت قابل  تواند ی که آن مبلغ میخیتارنخستین که از  ،مطالبهزمان 

 .ستنی

 ياعتبـار  سـک یر ایبازار  يسکهایدر ر يتهاتر وضعیتبا  یمال يهایو بده یمال يهاییدارامورد  در رگیريبکا

 طرف مقابل

ریسـکهاي   در معـرض  ،کند یم يرا نگهدار یمال يهایو بده یمال يهاییاز دارا یکه گروه يواحد تجاریک  .48
اسـتاندارد   فیـ (طبـق تعر  ياعتبـار  سـک ی) و ر7 المللی گزارشـگري مـالی   بیناستاندارد  فی(طبق تعربازار 
 يهـا ییگـروه دارا  ،يتجـار  احـد و چنانچـه . قرار دارد مقابل یناز طرف کی) هر 7 مللی گزارشگري مالیال بین
 د،نـ ک تیریمـد  ياعتبـار  سکیر ایبازار  يسکهایرپذیري از  آسیب خالصمبناي  را بر یمال يهایو بده یمال

بـه  اسـتثنا،  این  گیري ارزش منصفانه است. در اندازهاین استاندارد  يبه استفاده از استثنامجاز ي واحد تجار
 فعـاالن  بینعامله مدر را  یمال يهایو بده یمال يهاییتا ارزش منصفانه گروه دارا دهد یاجازه م يواحد تجار

فـروش   در نتیجـه  یري کند کهگ ی اندازهقیمت يمبنا بر، بازار جاري طیشرا طبق يریگ هانداز خیدر تار ،بازار

12 
 



 13المللی گزارشگري مالی  استاندارد بین

 نصفانهگیري ارزش م اندازه

 موقعیـت فـروش  انتقال در نتیجه  قابل دریافت، یا ،سطح ریسک مشخص در) یی(داراخالص  موقعیت خرید
 خیدر تـار بایـد   يواحـد تجـار   ترتیب،به این  باشد. قابل پرداخت ،سطح ریسک مشخص در) ی(بده خالص
خـالص   يگـذار  تمـ ینحـوه ق  طبـق را  یمـال  يهایو بـده  یمـال  يهاییارزش منصفانه گروه دارا ي،ریگ اندازه

 .کند يریگ ، اندازهبازار فعاالنتوسط  سکیرپذیري از  آسیب

 :ردیبکار گرا  48استثناي مندرج در بند  مجاز است ریموارد زصورت انجام تمام تنها در  يواحد تجار .49

 )يسـکها یر ایـ ( سـک یر پـذیري از  آسـیب خالص  يمبنا را بر یمال يهایو بده یمال يهاییگروه دارا .الف
 يگـذار  هیسـرما  راهبـرد  ایـ  سکیر تیریطبق مد ،معاملهطرف خاص  ياعتبار سکیر ایبازار  خاص

 ؛دکن تیریمد واحد تجاري مستندشده

واحد  اصلیمدیران  براي ،یمال يهایو بده یمال يهاییداراگروه درباره  یاطالعات شده، اشاره يمبنا بر .ب
 و ؛دکنارائه  ،اشخاص وابستهت ااطالع يافشا 24 يحسابدارالمللی  بیناستاندارد تعریف طبق  يتجار

 یمـال  تیدر صورت وضـع  ر رازبوم یمال يهایو بده یمال يهاییداراباشد   تصمیم گرفتهیا  باشدملزم  پ.
 .  دکنگیري  به ارزش منصفانه اندازه ،يهر دوره گزارشگر انیپادر 

 يارائـه ابزارهـا   يمـوارد، مبنـا   رخـی . در بردندا یمال يارائه صورتها با، ارتباطی 48بند  استثناي مندرج در .50
یکـی   زمانی کـه  ،براي مثال ،استمتفاوت  یمال يابزارها يریگ اندازه يمبنا با یمال تیدر صورت وضع یمال
. دانـد  یمجاز نمالزامی یا خالص را  يمبنا بر یمال يارائه ابزارها المللی گزارشگري مالی، بین هاياستاندارد از

 را مراجعـه شـود)   56تا  53(به بندهاي  يرتفوسطح پدر  التیتعد يواحد تجار ن است، ممکموارد نایدر 
خـالص   يمبنـا  که بر یمال يهایو بده یمال يهاییگروه دارا دهنده لیتشک يهایبده ای هاییاز دارا کیبه هر 
بـر  را  هاییصـ یتخص چنـین  دیـ با يدهد. واحد تجـار  صیتخص شود، یم تیریمد يواحد تجار سکیرسطح 

 انجام دهد. طیناسب با شراتم شناسی وشربا استفاده از  یکنواخت،معقول و  ییامبن

 8 يحسـابدار المللـی   بینطبق استاندارد باید  ،48بند استثناي مندرج در به منظور استفاده از  يواحد تجار .51
. واحـد  کنـد  يریـ گ میتصـم  درباره رویه حسابداري ،و اشتباهات يحسابدار يدر برآوردها رییتغ ،يحسابدار هاي رویه
هـاي  متیق التیتعد صیتخص رویهشامل  ،يحسابدار رویه نیا دیاب کند، استفاده میاستثنا  نیااز که  يتجار

مراجعـه   56بنـد  بـه  ( ياعتبـار  الت) و تعـدی مراجعه شود 55 تا 53 هايبندبه و فروش ( دیخر پیشنهادي
 .بکار گیردخاص  ییپرتفو يبرا ختلفهاي م در دوره یکنواخت، به صورت موارد مقتضیدر  ،) راشود

دامنـه   مشـمول و سـایر قراردادهـاي    یمال يهایبده، یمال يهاییدارا برايتنها  ،48بند استثناي مندرج در  .52
ابزارهـاي   39المللی حسـابداري   (یا استاندارد بین یمال يابزارها 9 شگري مالیزارالمللی گ بین کاربرد استاندارد

هنوز پذیرفته نشـده باشـد)    9المللی گزارشگري مالی  ، در صورتی که استاندارد بینگیري مالی: شناخت و اندازه
بـه   بایـد ، 56تـا   53 و بندهاي 51تا  48ارجاع به داراییهاي مالی و بدهیهاي مالی در بندهاي  .اربرد داردک

 9 رشـگري مـالی  المللـی گزا  بـین  اسـتاندارد  کـاربرد امنـه  مشمول دتمام قراردادهاي براي  گیريکارب عنوان
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، در صـورتی کـه   گیـري  ابزارهـاي مـالی: شـناخت و انـدازه     39المللـی حسـابداري    (یا استاندارد بین یمـال  يابزارها
به حسـاب منظـور گـردد،    و شود تفسیر ، هنوز پذیرفته نشده باشد) 9المللی گزارشگري مالی  استاندارد بین

ابزارهـاي   32 يالمللـی حسـابدار   استاندارد بین در یمال يهایبده یا یمال يهاییداراتعاریف اینکه نظر از  صرف

 .احراز شده باشد : ارائهمالی

 بازار يسکهایر قرار گرفتن در معرض

و  یمـال  يهـا ییارزش منصـفانه گـروه دارا   يریـ گ انـدازه  بـراي  48بند  استثناي مندرج در يریهنگام بکارگ .53
 تیریمـد  ) خاص بازاريسکهایر ای( سکیر ازري واحد تجاپذیري  خالص آسیب يمبنا که بر ،یمال يهایبده

 معـرف بکـار گیـرد کـه    را و فـروش   دیخرپیشنهادي  يمتهایدر دامنه ققیمتی  دیبا يواحد تجار شود، یم
 يبنـدها بـه  ( اسـت بازار  يسکهایر از يتجارواحد  پذیري خالص آسیب طیارزش منصفانه در شرا بهتري از

 ). مراجعه شود 71و  70

) يسـکها یر ایـ ( سـک یکـه ر  ابـد ی نانیاطم دیبا ي، واحد تجار48بند  استثناي مندرج در يریگهنگام بکار .54
تـا حـد    ،قـرار دارد آن (آنهـا)   در معـرض ، یمال يهایو بده یمال يهاییگروه دارا در يارواحد تجکه  يبازار

 قیمت سکیا ررا ب یمال ییدارا یک نرخ بهره مربوط به سکیر ي، واحد تجارمثالبراي است. یکسان زیادي 
نـرخ   سـک یر ازواحد تجـاري   پذیري آسیب ،این کار رایز ،کند نمی بیترک یمال یبده یکمربوط به  يکاال
 سـک یهرگونه ر، 48بند بکارگیري استثناي مندرج در هنگام  د.ده کاهش نمی راکاال  متیق سکیر ای بهره
و  یمـال  يهـا ییارزش منصـفانه دارا  يریـ گ در انـدازه  دیـ با بـازار،  سـک یرناهمسان  ياز پارامترها یناش پایه
 در نظر گرفته شود. ،گروه یمال يهایبده

از  یناشـ کـه  ) خـاص بـازار   يسـکها ی(ر سـک یر در معـرض  يواحد تجار قرار گرفتنمدت زمان ، همچنین .55
 برابـر در  کـه  يواحد تجار ،مثالبراي باشد.  یکسانتا حد زیادي  دیبااست،  یمال يهایو بده یمال يهاییدارا
 در اي کـه  سـاله  5 یلابـزار مـا   تبط بامرماه  12نرخ بهره  سکیر پذیري از آسیب مربوط به ينقد يانهایرج
 ماهـه  12 یاز قـرارداد آتـ  ، قـرار گرفتـه اسـت    یمال يهایو بده ي مالیهاییآن دارامتشکل از صرفاً  یروهگ

خـالص و ارزش   يمبنـا  ماهـه را بـر   12نـرخ بهـره    سکیر پذیري از آسیبارزش منصفانه  ،دکن یاستفاده م
ناخـالص   يمبنـا  دوم تـا پـنجم) را بـر    يسـالها  یعنـ ینرخ بهره ( سکیر ماندهیباقپذیري از  آسیبمنصفانه 

 .دکن یم يریگ ازهاند

 خاص مقابلف طر ياعتبار سکیر قرار گرفتن در معرض

و  یمـال  يهـا ییراارزش منصـفانه گـروه دا   يریـ گ انـدازه  يبـرا  48بند  استثناي مندرج در يریهنگام بکارگ .56
کـاهش   يبازار هرگونه توافق موجـود بـرا   فعاالنکه  زمانی خاص، مقابلطرف  یک مرتبط با یمال يهایبده

خـالص   تـأثیر  دیـ با يواحـد تجـار   ،دنـ ریگبرا در نظـر   نکـول  طیدر شـرا  ياعتبـار  سـک یرپذیري از  آسیب
 ازطـرف مقابـل    پذیري آسیب یا خالصطرف مقابل  ریسک اعتباري مربوط به ازواحد تجاري پذیري  آسیب

نامـه جـامع    موافقـت  ،مثـال براي (ارزش منصفانه لحاظ کند   گیري  در اندازهریسک اعتباري واحد تجاري را 
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هر یک پذیري  آسیب خالص يمبنا بر قهیمبادله وثمستلزم  کهاي  نامه موافقتیا  مقابلبا طرف  سازي خالص
از بـازار   فعـاالن انتظـارات   دیـ ارزش منصـفانه با  يریگ ندازه). ااست گریطرف د ياعتبار سکیر ازاز طرفین 

 .نکول منعکس کند طیدر شرای براي چنین توافق یاحتمال وجود الزام قانون

 هیشناخت اولزمان منصفانه در  ارزش

 معادل قیمـت معامله  قیمت شود، یم تقبل یبده کی ای لیتحص ییدارا ،اي معامله مبادله یک که در یزمان .57
ارزش  ،. در مقابـل اسـت  )يورود قیمـت ( یبـده  تعهـد  براي یافتیدر قیمت ای ییدارا لیتحص يبرا یتپرداخ

پرداخـت   ،یانتقـال بـده   يازا در ای افتیدر ،ییافروش دار ياست که در ازا قیمتی یبده ای ییمنصفانه دارا
. دنفروشـ  نمی ،لیحصت رايب یپرداخت قیمترا به  هاییدارالزوماً  يتجار ي). واحدهایخروج قیمت( دوش یم

 .کنند منتقل نمی ،آنها ازاي تقبلدر  یافتیدر قیمتبه  ها رایبده واحدهاي تجاري لزوماً ،نیهمچن

کـه  مصـداق دارد   یزمـان  ، این موردمثالبراي معامله برابر با ارزش منصفانه است ( ، قیمتموارد ياریدر بس .58
 ).رسد دارایی به فروش میکه  شود جام ان يدر بازار ییدارا دیخرمعامله معامله،  خیدر تار

 يواحـد تجـار   ر،یخ ایمعامله برابر است  قیمتبا  ،هیشناخت اولزمان ارزش منصفانه در  نکهیا نییهنگام تع .59
 توصـیف  یطیشـرا  ،4. در بنـد ب ردیـ در نظـر بگ را  یبـده  ایـ  ییآن معامله و آن دارابه  مختص عوامل دیبا
 زمـان  در یبـده  ایـ  یـی ارزش منصـفانه دارا  انگریـ معاملـه ب  قیمـت  ،شرایط در آنکه ممکن است  شود یم

 نباشد. هیشناخت اول

 يریـ گ به انـدازه یا مجاز ملزم در ابتدا را  يواحد تجار، يگرید ی گزارشگري مالیلملال بیناستاندارد  چنانچه .60
 دیـ با ي، واحـد تجـار  باشـد متفاوت ارزش منصفانه با معامله  قیمتو  کندبه ارزش منصفانه  یبده ای ییدارا

را  يگـر ید روش ،مزبـور  ندارداسـتا  کـه اینمگـر   شناسایی کنـد، دوره  انیز یارا در سود  حاصل انیز ایسود 
 کرده باشد. تعیین

 ارزشیابی تکنیکهاي

بـه   یکـاف  يهـا  دادهکـه  و در مـواردي  ارزشیابی متناسب با شرایط استفاده کند  تکنیکهاياز  دیبا يواحد تجار .61
ـ قاو مربـوط   هـاي ورودي  دادهاز اسـتفاده   ،گیري ارزش منصفانه در دسترس اسـت  ازهمنظور اند را مشـاهده    لب

 .نمایدحداقل را مشاهده  رقابلیغ هاي ورودي دادهاز استفاده و حداکثر 

، بـازار  جاري طیشرا طبقي ریگ اندازه خیدر تاراست که  قیمتیبرآورد  ،تکنیک ارزشیابی يریهدف از بکارگ .62
. سـه  شـود  یمـ  ، بـه آن قیمـت انجـام   بازار فعاالن بین یانتقال بده ای ییفروش دارا يبرا متعارف اي همعامل

 بهاي تمـام شـده   یکردروبازار، رویکرد گیرد، شامل  که در سطح وسیع مورد استفاده قرار می ارزشیابی تکنیک
اسـت. واحـد    خالصـه شـده   11بتـا   5ب يها در بندهایکردرو نیا یاصل ابعاد. باشد می يدرآمد یکردرو و

 شـده  اشارهیک یا چند رویکرد با  سازگارارزشیابی تکنیکهاي از  ،ارزش منصفانه يریگ اندازه يبراباید  يتجار
 .دیاستفاده نما
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بـا   ،یبـده  ایـ  یـی کـه دارا  یزمان مانندمناسب است ( ارزشیابیتکنیک  کیتنها استفاده از  ،موارد برخیدر  .63
). در شـود  یمـ  ارزشـیابی  ،کسـان ی يهایبـده  یا هاییدارا يفعال برا يازاربدر شده  ماعال هايقیمتاستفاده از 

واحـد مولـد نقـد).     یک مانند ارزشیابیمناسب خواهد بود ( ارزشیابیتکنیک  نیچنداستفاده از  ،دیگر موارد
 مربـوط  شاخصهاي یعنی( جیارزش منصفانه استفاده شود، نتا يریگ اندازه يبرا ارزشیابی کیتکن نیاگر چند

 يریـ گ شـود. انـدازه   یابیارز ،جیآن نتا مبتنی بر يمعقول بودن دامنه ارزشها با توجه به دیارزش منصفانه) با
 .باشد در آن شرایط  ارزش منصفانه معرفبهترین  از آن دامنه است که يا نقطه ،ارزش منصفانه

 يبرا ارزشیابی مورد استفادهتکنیک و باشد  هیشناخت اولزمان  ارزش منصفانه درله، معادل مقیمت معااگر  .64
تکنیـک   نیا کند، مشاهده استفاده  رقابلیغ هاي ورودي دادهاز  ،بعد يها ارزش منصفانه در دوره يریگ اندازه

 قیمـت برابر با ، هیشناخت اولزمان در نتیجه تکنیک ارزشیابی مزبور شود که  میتنظ اي گونه به دیبا ارزشیابی
و بـه واحـد    را مـنعکس بازار  جاري طیشرا روش ارزشیابیکه  دهد می نانیاطم ات،این تنظیممعامله باشد. 

 ،مثـال بـراي  ( ریـ خ ایـ  ارزشـیابی ضـرورت دارد  تکنیک تعدیل  ایکه آ نماید نییتا تع کند میکمک  يتجار
). اسـت   نگرفتـه مورد مالحظه قـرار   ارزشیابیتکنیک در  باشد که یژگیو يدارا یبده ای ییممکن است دارا

کـه از   ارزشـیابی تکنیکهـاي  یا تکنیک ارزش منصفانه با استفاده از  يریگ هنگام اندازه ه،یاز شناخت اول پس
تکنیکهـاي  کـه آن   دهـد  نـان یاطم دیـ با يواحـد تجـار   کند، یمشاهده استفاده م رقابلیغ هاي ورودي داده

گیـري   را در تـاریخ انـدازه   ه)مشـاب  یبـده  ایـ  ییدارا مانند قیمتبازار ( در مشاهده  قابل هاي داده ارزشیابی،
 .کند منعکس می

بـا  بکـار گرفتـه شـود.     با ثبات رویـه  دیارزش منصفانه با يریگ اندازه يبرا ارزشیابی مورد استفادهتکنیکهاي  .65
هنگـام اسـتفاده از    اهمیـت آن در  رییـ تغ بـراي مثـال،  (آن  کاربرد ای ارزشیابیتکنیک در  رییتغ وجود این،

مناسب اسـت کـه    یدر صورت ،)ارزشیابیتکنیک شده در  اعمال لیدر تعد رییتغ ای یارزشیابتکنیک  نیچند
. باشـد  طیارزش منصـفانه در آن شـرا   نـده ینما همان میزان یا بیشـتر، ه که ب مبلغی شود منجر به رییتغآن 

 داشته باشد: مورد مصداق نیممکن است ا ریز يدادهایاز رو کیدر صورت وقوع هر  ،مثالبراي 

 ؛دیجد يبازارها ادجیا .الف

 ؛دیبه اطالعات جد یدسترس .ب

 ؛شده در گذشته به اطالعات استفاده یعدم دسترس .پ

 ارزشیابی؛ یاتکنیکهاي بهبود  .ت

 بازار. طیشرادر  رییتغ .ث

 يحسـابدار المللـی   بینطبق استاندارد  دیبا ،آن کاربرد ای ارزشیابیتکنیک در  رییاز تغ یناش هايدنظریتجد .66
اسـتاندارد   در منـدرج هاي افشـا  بـا وجـود ایـن،   . محسـوب شـود   يدر بـرآورد حسـابدار   ریینوان تغبه ع ،8
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در ناشـی از تغییـر    هايدنظریـ تجد بابـت ، يدر بـرآورد حسـابدار   رییدرخصوص تغ 8 يحسابدارالمللی  بین
 .ستین یالزام ،آن کاربرد ای روشهاي ارزشیابی

 ارزشیابی تکنیکهاي هاي ورودي داده

 یکل اصول

ـ با ،ارزش منصـفانه  يریگ اندازه يبرا روشهاي ارزشیابی مورد استفادهدر  .67 قابـل   هـاي ورودي  دادهاز اسـتفاده   دی
 .دشوحداقل  ،مشاهده رقابلیغ هاي ورودي دادهاز استفاده  و حداکثر ،مربوطو مشاهده 

 يابزارهـا  مثـال بـراي  ( هایبـده و  هاییدارا رخیب بوط بهمر هاي ورودي دادهدر آن، که  هاییبازار مثالهایی از .68
و  يکـارگزار  يبازارهـا  ،گـران  معامله يبورس، بازارها يمشاهده باشد، شامل بازارها  ) ممکن است قابلیمال

 ).شودمراجعه  34(به بند ب است بدون واسطه يبازارها
 

بـازار   فعاالنکه  نظر مورد یبده ای ییداراي هایژگیرا انتخاب کند که با و يهاي ورود داده دیبا يواحد تجار .69
 یرخـ ). در بمراجعه شود 12و  11 يبندهابه ( سازگار باشد ،رندیگ یدر نظر م یبده ای ییدر معامله آن دارا

 کسـر  ایـ کنتـرل  ، صـرف  مثـال براي ( شود یم کسر ای صرف مانند ،لیمنجر به انجام تعد هایژگیآن و ،موارد
شـود کـه    لحاظ کسري ای صرفنباید  ،ارزش منصفانه يریگ در اندازه ،با وجود این). منافع فاقد حق کنترل

سـازگار   ،کنـد  یمجـاز مـ   ایـ  یارزش منصفانه را الزامـ  يریگ که اندازه ياستانداردمندرج در  حساببا واحد 
 بـه عنـوان ویژگـی    انـدازه  انعکـاس  يبه جا ،که کسري ای صرف). شودمراجعه  14و  13 ي(به بندها نباشد

انـدازه   ،)منافع فاقد حق کنترلارزش منصفانه  يریگ اندازه هنگامکنترل  صرف ،لمثاراي (ب یبده ای ییدارا
 ،80بنـد   طبق توصیف مندرج در ویژه،(به  کند منعکس می يواحد تجار مالکیت میزان را به عنوان ویژگی

کـه حجـم    کنـد  یمـ  لیتعدبه این دلیل را  یبده ای ییدارا شده قیمت اعالمکه  است اي محدودکنندهعامل 
 ،)کنـد جـذب  را  يشده توسط واحد تجـار  ينگهدار ریکه مقاد ستین يا بازار به اندازه روزانه معامالت عادي

 ،79در بنـد  شـده   تعیـین به جز موارد  ،موارد تمام. در شود یارزش منصفانه در نظر گرفته نم يریگ در اندازه
وجود داشـته باشـد، واحـد     یبده ای ییدارا ي) برا1سطح  ورودي  داده یعنیازار فعال (بدر  شده قیمت اعالم اگر

 .قرار دهداستفاده مورد  لیتعدرا بدون  ن قیمتآ ،گیري ارزش منصفانه هنگام اندازه دیبا يتجار

 و فروش دیخرپیشنهادي  مبتنی بر قیمتهاي هاي ورودي داده

بـراي  و فروش باشـد (  دیخرپیشنهادي  متیق يدارا ،به ارزش منصفانهشده  گیري اندازه یبده ای ییاگر دارا .70
سلسـله مراتـب    يبنـد  طبقه در داده وروديآن جایگاه نظر از  صرف)، گران معاملهاز بازار  داده ورودي ،مثال

قیمتهـاي  در دامنـه  کـه   قیمتی ،)شودمراجعه  90تا 72 يبه بندها ؛3 ای 2، 1سطح  یعنیارزش منصفانه (
 يریـ گ انـدازه  يبـرا  دیـ با ،است طیانه در آن شراارزش منصف معرف بیش از همه ،و فروش دیخرپیشنهادي 

و  یـی دارا وضـعیت  يبـرا  دیـ خر يشـنهاد یپ يمتهـا یاسـتفاده از ق  .قرار گیرداستفاده  دمورمنصفانه  رزشا
 .ستین یاما الزام ،مجاز است یبده وضعیت يفروش برا يشنهادیپ يمتهایق
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را کـه   يگـذار  مـت یق يروشها ریسا ایبازار قیمت میانگین  مبنايبر  گذاري متیاستفاده از ق ،استاندارد نیا .71
و فـروش   دیخر يشنهادیپ يمتهایدر دامنه ق منصفانهارزش  يریگ اندازه عنوان راهکار عملیبازار به  فعاالن
 .کند یمنع نم رند،یگ یبکار م

 مراتب ارزش منصفانه سلسله

 نیآن، در ا ابط بتمر يهازش منصفانه و افشاار يریگ در اندازه سهیمقا تیو قابل ثبات رویه شیبه منظور افزا .72
ارزشـیابی مـورد    تکنیکهـاي  هـاي ورودي  دادهشـود کـه    مطرح مـی استاندارد سلسله مراتب ارزش منصفانه 

مراجعـه   90تـا  76 ي(بـه بنـدها   کند می يبند طبقهر سه سطح درا ارزش منصفانه  يریگ اندازه استفاده در
در  )شـده ن لی(تعـد  شـده  قیمتهاي اعـالم مربوط به  تیاولو نیباالتر ،). در سلسله مراتب ارزش منصفانهشود

مربـوط بـه    تیـ اولو نیتر نیی) و پا1سطح  هاي ورودي داده( کسانی يهایو بده هاییدارا يفعال برا يبازارها
 ) است.3سطح هاي ورودي  دادهمشاهده ( رقابلیغ هاي ورودي داده

 ایـ  یـی ارزش منصـفانه دارا  يریـ گ انـدازه  ياستفاده بـرا مورد  هاي ورودي دادهممکن است  ،موارد برخیدر  .73
 يریـ گ انـدازه  ،مـوارد  نی. در اشده باشند يبند در سطوح مختلف سلسله مراتب ارزش منصفانه طبقه ،یبده
یـک داده  شـود کـه    بنـدي مـی   طبقه هاز سلسله مراتب ارزش منصفان همان سطحیدر  ،هارزش منصفانکل 

بنـدي شـده    طبقـه سـطح  در آن اسـت،   تیبااهم يریگ اندازه نسبت به کله سطح ک نیتر نییپا در ورودي
در نظـر گـرفتن    و قضـاوت  مستلزم ،يریگ اندازهکل  نسبت بهخاص  داده ورودي کی تیاهم یابی. ارزباشد

 ماننـد  ،ارزش منصفانهمبتنی بر  يریگ به اندازه یابیدست يبرا التیاست. تعد یبده ای ییدارا مختصعوامل 
 ی ازسطح نییتع در زمان دیکسر مخارج فروش، نباپس از ارزش منصفانه  يریگ وش هنگام اندازهمخارج فر

 د.گردلحاظ  شود، می بندي طبقهدر آن سطح  گیري ارزش منصفانه که اندازه  سلسله مراتب ارزش منصفانه

تکنیکهـاي  انتخـاب   بـر ممکن است  ،آنها یذهنماهیت نسبتاً مربوط و  هاي ورودي دادهبه  یدسترسقابلیت  .74
هـاي   داده ،سلسله مراتب ارزش منصفانهاین،  دبا وجو). مراجعه شود 61بند به ( اثر بگذاردمناسب  ارزشیابی

را  گیـري ارزش منصـفانه،   ، و نه تکنیکهـاي ارزشـیابی مـورد اسـتفاده در انـدازه     ارزشیابیورودي تکنیکهاي 
ـ  تکنیکهاي مبتنی برمنصفانه ارزش  يریگ اندازه ،مثالبراي . کند یم يبند تیاولو بـه   بـا توجـه   ،یارزش فعل

هـاي   داده کـه  منصفانهسلسله مراتب ارزش  ی ازو سطح يریگ اندازهکل  نسبت به هاي ورودي دادهاهمیت 
 .ردیقرار گ 3سطح  ای 2 طحممکن است در س ،اند بندي شده طبقه در آن سطح ورودي

مشـاهده باشـد و    رقابـل یغیک داده ورودي با استفاده از  لیعدمستلزم ت ،مشاهده  قابلیک داده ورودي اگر  .75
حاصـل   يریگ ، اندازهکند يریگ اندازه تر نییپا ایباالتر را ارزش منصفانه  يا قابل مالحظه زانیبه م لیآن تعد

 قیمـت برآورد هنگام  ،بازار فعالاگر  ،مثالبراي خواهد گرفت.  قرارسلسله مراتب ارزش منصفانه  3در سطح 
قیمـت   ،تیانعکاس اثـر آن محـدود   يبرا يواحد تجار رد،یدر نظر گرا  ییفروش دارا تیاثر محدود ،ییادار

 داده ورودي ،مورد نظر لیو تعد 2سطح  ، یک داده وروديشده قیمت اعالم. اگر کند یم لیرا تعد شده اعالم
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سلسـله   3در سـطح   يریـ گ انـدازه  ،اسـت  تیـ بااهم ،يریگ اندازه کل نسبت بهباشد که  اي اهدهمش رقابلیغ
 .شود بندي می طبقهمراتب ارزش منصفانه 

 1سطح  هاي ورودي داده

 يهایبـده  ایـ  هـا ییدارا يفعـال بـرا   يشده) در بازارهان لی(تعد شده قیمتهاي اعالم ،1سطح  هاي ورودي داده .76
 .ی دارددسترسواحد تجاري به آنها  ،يریگ اندازه خیدر تارکه  باشد می کسانی

به استثناي مـورد  شواهد از ارزش منصفانه است و  کننده قابل اتکاترین فراهم ،در بازار فعال شده اعالمقیمت  .77
ارزش منصـفانه بکـار    يریـ گ انـدازه  براي لیبدون تعد دیبادسترس بودن، در ، در صورت 79مندرج در بند 

 گرفته شود.

بـازار  چندین از آنها در  یبرخ که یمال يهایدهو ب یمال يهاییاز دارا ياریبسبراي  ،1سطح  هاي ورودي داده .78
 نیـی بر تع ،1در سطح  ،نی. بنابرادر دسترس است ،شوند ی) معامله مبورسهاي مختلفدر ، مثالبراي فعال (

 :شود تأکید میزیر هر دو مورد 

 و ؛یبده ای ییدارابراي بازار  نیتر باصرفه ،یبازار اصل نبوددر  ،یا یبده ای ییدارابراي  یبازار اصل .الف

 ،در آن بـازار مزبـور  قیمـت  به  يریگ اندازه خیدر تاررا  یبده ای ییآن دارا تواند یم يواحد تجار نکهیا .ب
 یا خیر. معامله کند

 :دینما لیرا تعد 1سطح  هاي ورودي داده دینبا، به استثناي شرایط زیر، يواحد تجار .79

 امـ امشـابه (  (بـراي مثـال اوراق بهـادار بـدهی)     یبـده  ای ییدارا يادیتعداد ز يکه واحد تجار یزمان .الف
 ایـ  هـا ییدارابراي هر یـک از  و  شوند یم يریگ که به ارزش منصفانه اندازه دارد اری) در اختکسانیغیر
توجـه  بـا   یعنی( ستیندسترسی قابل  یاما به آسان وجود دارددر بازار فعال  شده قیمت اعالم ،هایبده
اطالعـات   کسـب  شـود،  یم ينگهدار يمشابه که توسط واحد تجار يهایدهب ای هاییدارا ادیتعداد ز به

 ،مـورد  نیـ ادشوار است). در  يریگ اندازه خیدر تار هایبده ای هاییداراگذاري هر یک از  متیقمرتبط با 
ارزش منصـفانه را بـا اسـتفاده از روش     ،بـه عنـوان یـک راهکـار عملـی      يواحـد تجـار  ممکن است 

 ،مثـال بـراي  ( باشد نمیشده  اعالم يمتهایق يمبنا برصرفًا که  گیري کند اندازه يگرید يگذار متیق
 شـود  موجـب مـی   ،نیگزیجـا  يگـذار  مـت یاسـتفاده از روش ق  با وجود این، .)یسیماتر يگذار متیق

 .شود  يبند ارزش منصفانه طبقهسلسله مراتب  از يتر نییارزش منصفانه در سطح پا يریگ اندازه

 بـراي . باشـد ن يریـ گ انـدازه  خیارزش منصفانه در تـار  انگریب ،در بازار فعالشده  قیمت اعالمکه  زمانی .ب
معامالت  مانند( یمهم يدادهایباشد که رومصداق داشته  موارديموضوع ممکن است در  نیا ،مثال

از  شیو پـ  ر) پس از بسـته شـدن بـازا   ها اطالعیه ای يمعامالت در بازار کارگزار ،بدون واسطهدر بازار 
کـه ممکـن اسـت بـر      دادهایـ روایـن   تشـخیص  يبرا دیبا ي. واحد تجارواقع شود يریگ اندازه خیتار

قیمت اگر  ،وجود اینبا . ردیبکار گ طور یکنواختبرا  اي رویه، بگذارد ریارزش منصفانه تأث يریگ اندازه
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نه ارزش منصـفا  يریـ گ شود اندازه یموجب م لیتعد نیشود، ا لیتعد دیاطالعات جد بابتشده  اعالم
 .گردد يبند طبقهسلسله مراتب ارزش منصفانه از  يتر نییدر سطح پا

قیمـت  بـا اسـتفاده از    يواحـد تجـار  خـود   ابـزار مالکانـه   ای یارزش منصفانه بده يریگ هنگام اندازه .پ
آن الزم اسـت کـه   و  شـود  یمعامله مـ  ییبه عنوان داراکه در بازار فعال  یکسانی قلمبراي  شده اعالم

 لی). اگـر تعـد  شـود مراجعـه   39(به بند تعدیل شود  ییآن دارا ای قلمآن  مختصامل بابت عوقیمت 
سلسـله   1در سـطح   ،ارزش منصـفانه  يریگ باشد، اندازهضرورت نداشته  ،ییآن دارا شده قیمت اعالم

 ،یـی داراشـده   قیمـت اعـالم   لیهرگونه تعـد  ،وجود با این. شود یم يبند مراتب ارزش منصفانه طبقه
از سلسله مراتب ارزش منصـفانه   يتر نییارزش منصفانه در سطح پا يریگ اندازه يبند همنجر به طبق

 .شود یم

 یـی دارا يادیـ تعداد زمتشکل از  وضعیتیشامل (واحد رانگهداري کند  یبده ای ییدارایک  ياگر واحد تجار .80
عـال معاملـه شـود، ارزش    در بـازار ف  یبـده  ایـ  ییو آن دارا )یمال يابزارها ينگهدار مانند ،کسانی یبده ای

 مقـدار و هـر یـک از داراییهـا و بـدهیها      شـده  قیمـت اعـالم   بایـد بـر اسـاس   ، یبـده  ای ییداراآن منصفانه 
 مصـداق دارد  یطیدر شـرا  یحتـ  ،ردمو نیشود. ا يریگ اندازه 1در سطح  ،يشده توسط واحد تجار ينگهدار

فـروش   هايسفارشصف و د افی نباشکشده  ينگهدار مقداربراي جذب  ،معامالت روزانه بازارعادي که حجم 
 .تأثیر بگذاردده ش بر قیمت اعالم ممکن است ،واحدمعامله  کی در وضعیتاین 

 2سطح  هاي ورودي داده

 میمسـتق  طوربکه  هستند 1سطح در شده  قیمتهاي اعالماز  ریغ هاي ورودي داده ،2سطح  هاي ورودي داده .81
 .باشند میقابل مشاهده مورد نظر،  یبده ای ییدارا يبرا ،میرمستقیغ ای

کـل   يبـرا  اساساً دیبا 2سطح  داده ورودي) داشته باشد، قراردادي(دوره زمانی معینی  ،یبده ای ییاگر دارا .82
 است: ریشامل موارد ز 2سطح  هاي ورودي دادهمشاهده باشد.   قابل ،یبده ای ییدارادوره زمانی 

 فعال. يمشابه در بازارها يهایبده ای هاییدارا شده قیمت اعالم .الف

 .رفعالیغ يمشابه در بازارها ای کسانی يهایبده ای هاییدارا شده قیمت اعالم .ب

 :مثال براي. استمشاهده   قابل یبده ای ییدارا يکه برا ،شده قیمتهاي اعالماز  ریغ هاي ورودي داده .پ

شـده، قابـل    مشـخص اعـالم   یاندر فواصـل زمـ  که مشاهده   قابل هبازدبهره و  نرخ  هايیمنحن .1
 ؛مشاهده است

 و ی؛ضمنهاي نوسان .2

 .اعتباريتفاوتهاي  .3

 بازار. مورد تأیید هاي ورودي داده .ت
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عوامـل   نیـ متفـاوت اسـت. ا   یبـده  ای ییدارا مختص، با توجه به عوامل 2سطح  هاي ورودي داده التیتعد .83
 است: ریشامل موارد ز

 ؛ییرادامکانی  تیموقع ای طیشرا .الف

هستند (شـامل   سهیقابل مقامورد نظر  یبده ای ییکه با دارا یبا اقالم هاي ورودي دادهارتباط  زانیم .ب
 و ؛)39در بند  شده تشریح عوامل

 .شود یمشاهده م در آنها هاي ورودي دادهکه  ییدر بازارها تیسطح فعال ایحجم  .پ

هاي  دادهدرصورت استفاده از است،  تیبااهم ،يریگ اندازه کل نسبت بهکه  2سطح یک داده ورودي  لیتعد .84
 3ارزش منصفانه در سـطح   يریگ اندازه يبند منجر به طبقهممکن است  ،تیمشاهده بااهم رقابلیغ ورودي

 سلسله مراتب ارزش منصفانه شود.

 .دهد یم حیتوضرا  هایو بده هاییدارابرخی براي  2سطح  هاي ورودي دادهاستفاده از ، 35بند ب .85

 3سطح  هاي ورودي داده

 هستند. یبده ای ییدارامرتبط با مشاهده  رقابلیغ هاي ورودي داده، 3سطح  هاي ورودي داده .86

  قابل هاي ورودي دادهکه  اي اندازهتا  دیمشاهده با رقابلیغ هاي ورودي داده ،ارزش منصفانه يریگ اندازه يبرا .87
در  یبـده  ایـ  ییدارا يکه برا یطیشرافاده قرار گیرند، مانند مورد استد نمربوط در دسترس نباشو مشاهده 

 کنـد،  تغییر نمیارزش منصفانه  يریگ هدف اندازه ،با وجود این .محدود باشدفعالیت بازار  ،يریگ اندازه خیتار
 در ایـ دارد و  اریـ را در اخت ییبازار که دارادر  فعالیک  دگاهیاز د يریگ اندازه خیدر تار یخروج قیمتیعنی 
شـامل مفروضـات    ،یاتمفروضـ  دیـ مشـاهده با  رقابـل یغ هـاي ورودي  داده ،نی. بنابرامتعهد است یبدهقبال 

 .کندمنعکس  را رندیگ یبکار م یبده ای ییدارا يگذار متیبازار هنگام ق فعاالنکه  ،سکیرمرتبط با 

ارزش  يریـ گ انـدازه  يبـرا  ورد اسـتفاده مـ  ارزشیابیتکنیک  یذات سکیشامل ر ،سکیر ابط بتمفروضات مر .88
بـازار   فعاالناست. اگر  یارزشیابتکنیک  هاي ورودي داده یذات سکی) و ريگذار متیمدل ق مانندمنصفانه (

بابـت   لیبـدون تعـد   يریـ گ ، اندازهرا در نظر بگیرند سکهایر نیاز ا یکی یبده ای ییدارا يگذار متیهنگام ق
قابـل   نـان یممکن است در صـورت وجـود عـدم اطم    ،مثالبراي . بودنخواهد ارزش منصفانه بیانگر  ،سکیر

بـازار   تیـ لسـطح فعا  ایکه در حجم  یزمان مانندباشد ( يضرور سکیبابت ر لیتعد ،يریگ در اندازهمالحظه 
کـاهش قابـل    ،مشـابه  يهایبـده  ایـ  هاییدارا ای ،یبده ای ییبازار در مورد آن دارا يعاد تیبا فعال سهیدر مقا

 ایـ معاملـه   قیمـت کـه   دهـد  میتشخیص  يواحد تجار، 47تا ب 37دهاي بطبق بنو  وجود داردمالحظه 
 ).ستیارزش منصفانه ن انگریب ،شده قیمت اعالم

در آن  در دسـترس اطالعـات   نیمشاهده را بـا اسـتفاده از بهتـر    رقابلیغ هاي ورودي داده دیبا يواحد تجار .89
 هـاي ورودي  داده ایجـاد  بـراي . کنـد  ادایجـ باشـد،   يواحـد تجـار   خود يها شامل دادهتواند  که می ،طیشرا
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معقـول   ی که بطورتاطالعا اگراما  د،یآغاز نماکار را  ،خود يها داده باتواند  می يواحد تجار مشاهده، رقابلیغ
 یخاصـ  ردمـو  ایـ  کننـد  یاستفاده مـ  یمتفاوت يها بازار از داده فعاالن رینشان دهد که سا در دسترس است

خـاص واحـد    یـی افزا هـم  مانند(هستند   اطالع یبازار از آن ب فعاالن ریکه سا وجود دارد يواحد تجار بارهدر
کسـب اطالعـات دربـاره     يبـرا  يتجـار  دکه واحـ  ستین يازی. نکند لیتعدهاي مزبور را  باید داده)، يتجار

ه دربـار تمـام اطالعـات    دیـ با يواحد تجار وجود این،با انجام دهد.  يا تالش گسترده، بازار فعاالنمفروضات 
 رقابـل یغ هـاي ورودي  داده. ردیـ در نظـر بگ  ،اسـت معقـول در دسـترس    طـور که ب را بازار فعاالنمفروضات 

و  شـود  یمـ  یبـازار تلقـ   فعـاالن به عنوان مفروضات  ،شود  ایجاد میباال در  شده شریحت وهیمشاهده که به ش
 .کند میاحراز ارزش منصفانه را  يریگ هدف اندازه

 .دکن یم حیتشررا  هایو بده هاییدارا براي برخی 3سطح  هاي ورودي دادهاستفاده از  ،36بند ب .90

 افشا

کنندگان صـورتهاي مـالی کمـک     ، به استفادهریزهر دو مورد  یابیکه در ارز دکنافشا  یاطالعات دیبا يواحد تجار .91
 :کند

پـس  که  ییهایو بده هاییدارا يریگ اندازه ياستفاده برامورد  هاي ورودي دادهو  ارزشیابی تکنیکهاي  .الف
ـ گ اندازهارزش منصفانه  به یمال تیدر صورت وضع، غیرمتناوبیا  متناوب بطور ،هیاز شناخت اول  يری

 .شود یم

 تیمشاهده بااهم رقابلیغ هاي ورودي دادهارزش منصفانه با استفاده از متناوب  يریگ اندازهدر مورد   .ب
 .  جامع انیسود و زسایر اقالم  ادوره ی انیز یابر سود  يریگ اندازه تأثیر ،)3(سطح 

 :ردیرا در نظر بگ ریموارد ز تمام دیبا ي، واحد تجار91بند  مندرج در به اهداف یابیدست براي .92

 ؛الزامات افشا رعایت يالزم برا اتیئسطح جز .الف

 ؛مختلف الزامات یک از هر بر دیتأک زانیم .ب

 و تفکیک مورد نیاز؛ ای عیتجم زانیم .پ

 نیـاز  بیشتربه اطالعات افشاشده،  یاطالعات کم یابیارز يبرا ،یمال يکنندگان صورتها استفادهاینکه  .ت
 دارند یا خیر.  

بـه   یابیدسـت  يبرا المللی گزارشگري مالی، ي بیناستانداردها ریاستاندارد و سا نیطبق اشده موارد افشا اگر
بـه آن   یابیدسـت  يرا کـه بـرا   بیشـتري اطالعـات   دیبا ينباشد، واحد تجار یکاف 91بند مندرج در اهداف 

 .کنداست، افشا  ياهداف ضرور

 هایو بـده  هاییاز طبقات دارا کیهر  باید براي ي، واحد تجار91بند مندرج در به اهداف  یابیدست به منظور .93
پـس از  ) کـه  مراجعه شود 94به بند  ،هایو بده هاییطبقات مناسب دارااز نحوه تعیین کسب اطالعات  يبرا(
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مبتنـی   هايیریگ (شامل اندازهشود  گیري می اندازهارزش منصفانه به  یمال تیدر صورت وضع ،شناخت اولیه
 :کندافشا  اطالعات زیر را ،حداقل ،)ندارداستا نیاکاربرد ارزش منصفانه در دامنه  بر

دوره  انیـ نصـفانه در پا ارزش م يریگ اندازه ،ارزش منصفانهغیرمتناوب  ومتناوب  يهایریگ اندازه يبرا .الف
متناوب  يریگ اندازه .يریگ اندازه لیدال ،ارزش منصفانهغیرمتناوب  يهایریگ اندازه يو برا ،يگزارشگر

 ياسـتانداردها  ریاسـ طبـق  شـود کـه    بـه مـواردي اطـالق مـی     ،به ارزش منصفانه هایبده ای هاییدارا
. اسـت مجاز  ایالزامی  يه گزارشگرهر دور انیپا یمال تیدر صورت وضع ،ی گزارشگري مالیللمال بین

 ریکـه سـا   اسـت  يشـامل مـوارد   ،بـه ارزش منصـفانه   هایبـده  ایـ  هـا ییداراغیرمتنـاوب   يریگ اندازه
گیـري بـه ارزش منصـفانه در     انـدازه  ،یخاصـ  طیدر شـرا  ،المللی گزارشگري مالی بین ياستانداردها

طبـق اسـتاندارد    يواحـد تجـار  کـه   یزمـان  ماننـد ( کننـد  یمجاز م ای صورت وضعیت مالی را الزامی
 یـی ، داراشـده  متوقـف  اتیـ فـروش و عمل  يشـده بـرا   ينگهـدار  يهـا ییدارا 5 المللی گزارشگري مالی بین

، زیـرا  دکنـ  یم يریگ اندازهمخارج فروش  منصفانه پس از کسرفروش را به ارزش  يشده برا ينگهدار
 .ري آن است)کمتر از مبلغ دفت ،ارزش منصفانه پس از کسر مخارج فروش دارایی

گیـري ارزش   ي انـدازه دبنـ  طبقـه سـطح   ،ارزش منصـفانه غیرمتنـاوب  و متناوب  يهایریگ اندازه يبرا .ب
 ).3 ای 2، 1سلسله مراتب ارزش منصفانه (سطح منصفانه در 

 يریـ گ ارزش منصفانه انـدازه  بهمتناوب بطور  يدوره گزارشگر انیدر پا که ییهایو بده هاییدارا يبرا .پ
انتقـال و   لیـ سلسله مراتب ارزش منصفانه، دال 2و سطح  1سطح  بینانتقال هرگونه لغ امب شود، یم

بنـد  بـه  (اسـت   واقع شـده سطوح  بین قالانت شود زمانی که فرض می نییتع يبرا يواحد تجار رویه
 .گردد شریحافشا و ت ،سطح از آن انتقال جدا از دیبا ،هر سطح به). انتقال مراجعه شود 95

سلسـله مراتـب    3و سـطح   2در سطح  کهارزش منصفانه غیرمتناوب و متناوب  يهایریگ زهاندا يبرا .ت
مورد  هاي ورودي دادهو ارزشیابی  تکنیکهايیا تکنیک از  شرحی اند، بندي شده طبقه ارزش منصفانه

د رویکـر از  رییغت ،مثال براي( ارزشیابی تغییر کندتکنیک ارزش منصفانه. اگر  يریگ استفاده در اندازه
دلیل یـا  و  ریین تغای دیبا ي)، واحد تجاردیگر ارزشیابیتکنیک استفاده از  ای رویکرد درآمديبازار به 

سلسـله مراتـب ارزش    3ارزش منصـفانه کـه در سـطح     يهـا یریگ اندازه يکند. براافشا آن را  لیدال
ـ   دیـ با ي، واحد تجاراند شده يبند منصفانه طبقه تیـ بااهم ديهـاي ورو  داده بـاره در یاطالعـات کم 

 يریـ گ هنگـام انـدازه   اگـر  را ارائه کند.ارزش منصفانه  يریگ در اندازهمورد استفاده مشاهده   قابلریغ
 ماننـد نشده باشد ( جادیا یمشاهده کم  قابلریغ هاي ورودي دادهتوسط واحد تجاري، ارزش منصفانه 

کـه تعـدیل    اشخاص ثالث يگذار متیاطالعات ق ایگذشته  التمعام قیمتاز  يکه واحد تجار یزمان
 اتزامـ با این ال مطابقتبراي  یاطالعات کمملزم به ایجاد  يواحد تجار ،)کند  یاستفاده م نشده است

 هــاي ورودي داده توانـد  نمــی يواحــد تجـار  ،افشـا  نیــا رائـه اهنگــام  بـا وجــود ایـن،   .نیســت افشـا 
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در دسـترس   عقـول طـور م و ب تیمبااه ،ارزش منصفانه يریگ اندازه يرا که برا یکممشاهده  رقابلیغ
 .ردیبگ دهیناد است، يواحد تجار

بنـدي   طبقه سلسله مراتب ارزش منصفانه 3در سطح  کهارزش منصفانه متناوب  يهایریگ اندازه يبرا .ث
دوره قابل انتساب بـه مـوارد    یط راتییتغکه ، ابتدا و پایان دوره يها مانده صورت تطبیق، شده است

 :کند میافشا جداگانه را  ریز

 ، و قلـم یـا اقـالم اصـلی    دورهزیان  یاطی دوره در سود  شده شناسایی يانهایز ایسودها جمع  .1
 .دشو می ییشناسا (ها)در آن انهایز ایسودها  کهدوره  انیز یاسود مندرج در 

قلـم یـا   و  ،جـامع  انیـ سود و ز سایر اقالمدر طی دوره شده  شناسایی يانهایز ایسودها  جمع .2
 ییشناسـا  انهـا یز ایسودها  (ها)،آندر که سایر اقالم سود و زیان جامع  مندرج در لیاقالم اص

 .شود می

 شود). میجداگانه افشا  ،راتییانواع تغ از کی(هر  هیفروش، انتشار و تسو د،یخر .3

، سـطح  از آنانتقـال  هرگونه    یا سلسله مراتب ارزش منصفانه 3انتقال به سطح هرگونه مبالغ  .4
سطوح  بینانتقال  شود زمانی که فرض می نییتع يبرا يواحد تجار  رویهو  هاانتقالن ای لیدال

 3انتقـال از سـطح    جـدا از  دیـ با 3). انتقال به سطح شودمراجعه  95(به بند است  واقع شده
 شود.و تشریح افشا 

 يبنـد  طبقهسلسله مراتب ارزش منصفانه  3ارزش منصفانه که در سطح متناوب  يهایریگ اندازه يبرا .ج
کـه   ،دوره انیـ ز ایـ سـود   در، مندرج )1)(ث(قسمت در دوره طی  انیز ایسود  جمع، مبلغ شود می

شـده در   ينگهـدار  يهایو بده هاییمربوط به دارا افتهیتحقق ن يانهایز ایسودها  رییقابل انتساب به تغ
 افتهین تحقق يانهایز ای که سودهادوره  انیز یاسود اصلی  قلم یا اقالمو  ،است يدوره گزارشگر انیپا

 .شود یم ییشناسا (ها)مزبور در آن

سلسـله مراتـب ارزش    3در سـطح   کـه ارزش منصـفانه  غیرمتنـاوب  و متنـاوب   يهایریگ اندازه يبرا .چ
مثـال،   براي( يواحد تجارمورد استفاده  یابیارزش هايندیااز فر شرحی، شود میبندي  طبقه منصفانه
 تجزیـه و تحلیـل   وآن  یابیارزشـ  تکنیکهـاي و  ها هیرو بارهدر يجارواحد ت گیري نحوه تصمیمشامل 

 ).هاي مختلف بین دورهارزش منصفانه  يریگ در اندازه راتییتغ

ي دبنـ  طبقه سلسله مراتب ارزش منصفانه 3در سطح  کهارزش منصفانه متناوب  يهایریگ اندازهبراي  .ح
 :شده است

در  رییـ ارزش منصـفانه بـه تغ   يریـ گ انـدازه  تیحساسـ از  یشرح ها،یریگ اندازه  این تمام يبرا .1
بطـور قابـل    هاي ورودي دادهآن  در رییتغ مشروط بر اینکه ،مشاهده  رقابلیغ هاي ورودي داده

هـاي   داده ایـن  بـین شود. اگر  ارزش منصفانهاي منجر به بیشتر یا کمتر شدن میزان  مالحظه
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، ارزش منصفانه يریگ در اندازه د استفادهمورمشاهده   قابلریغ هاي ورودي داده ریو سا ورودي
 کـاهش نحوه و  درونی آن روابطاز  شرحی دیبا يوجود داشته باشد، واحد تجار درونیارتباط 

ه ئگیري ارزش منصفانه را ارا غیرقابل مشاهده بر اندازه هاي ورودي دادهیا تشدید اثر تغییر در 
  رقابـل یغ هـاي ورودي  داده در رییـ بـه تغ  تیحساسـ  تشریحافشا،  اتالزام براي انطباق باد. کن

در انطباق بـا قسـمت   افشاشده مشاهده   رقابلیغ هاي ورودي دادهحداقل شامل  باید، مشاهده
 باشد. (ت)

 مشـاهده   رقابـل یغداده ورودي  چنـد  ایـ  کدر ی رییتغ اگر ،یمال يهایو بده هاییدارادر مورد  .2
منجر به تغییر قابل مالحظه  ،است ملمحت دیگري که بطور معقول، انعکاس مفروضاتجهت 

را افشـا   راتییـ و اثـر آن تغ  کند بیانرا موضوع  نیا دیبا يواحد تجار ،شودارزش منصفانه در 
جهـت انعکـاس مفروضـات دیگـري کـه       رییتغیک  اثرنحوه محاسبه  دیبا يتجار واحد. نماید

 انیـ ز ایبا توجه به سود اهمیت باید  ،منظور نیا براي. کندرا افشا  بطور معقول محتمل است
ارزش منصـفانه در   راتییـ تغ صورت شناساییدر  ای هایبدهمجموع  ای هاییدارا و مجموع دوره

 د.قرار گیر مورد قضاوت حقوق مالکانهکل نسبت به  ،جامع انیسود و زسایر اقالم 

واحـد  باشد، تفاوت مآن  یاستفاده فعل با یرمالیغ ییاستفاده از دارا نیو بهتر بیشترین در صورتی که .خ
و دلیل اسـتفاده   موضوع نیا دیبا ،ارزش منصفانهغیرمتناوب و متناوب ي ریگ اندازه تجاري به منظور

 .کندافشا  را هاستفاد نیو بهتر یشترینمتفاوت از ب يا وهیبه ش یرمالیغ ییدارا از

 :تعیین کند ریموارد ز بر مبنايرا  هایو بده هاییطبقات مناسب دارا دیبا يواحد تجار .94

 و ؛یبده ای ییدارا ریسکهايو  هایژگیو ت،یماه .الف

 يبنـد  طبقـه در آن سـطح  ارزش منصـفانه   يریـ گ که اندازهارزش منصفانه سلسله مراتب  ی ازسطح .ب
 .شود  می

ممکـن اسـت    ،سلسـله مراتـب ارزش منصـفانه    3در سطح شده  بندي طبقهارزش منصفانه  يریگ اندازه يبرا
. اسـت  شـتر یب هـا یریگ ن اندازهای ذهنی بودنو  نانیدرجه عدم اطم رای، زي ضرورت یابدرشتیبتعداد طبقات 

صـورت  افشـا   دیـ بـه ارزش منصـفانه با   آنها يریگ اندازه در مورد که هایو بده هاییطبقات مناسب دارا نییتع
شـده در   صلی ارائهدر مقایسه با اقالم ا هایو بده هاییداراطبقات در اغلب مواقع، قضاوت است.  مستلزم، گیرد

اقـالم اصـلی    براي تطبیق با يواحد تجار این، دبا وجو. است يشتریب کیتفک صورت وضعیت مالی، مستلزم
 ایـ  یـی طبقـه دارا  ،يگری. اگر استاندارد دکندفراهم را  یاطالعات کاف دیبا یمال تیشده در صورت وضع ارائه
ارائه براي  تواند می يواحد تجارن بند را احراز کند، در صورتی که آن طبقه الزامات ای د،ینما تعیینرا  یبده

 .دینما استفاده از آن طبقه  ،استاندارد نیا يالزامات افشا
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 بـین انتقـال  شـود   که فرض می یزمان نییتع برايخود  رویه ،)4)(ث) و (پ(93طبق بند  دیبا يواحد تجار .95
 رویه. در بکارگیري آن ثبات داشته باشدو  کندافشا است را  واقع شدهسطوح سلسله مراتب ارزش منصفانه 

باشـد.   کسـان یمختلـف   حوو انتقـال از سـط  مختلـف  ح وبه سط انتقال يبرا دیبا ،هاانتقال ختشنا يزمانبند
 است:زیر شامل موارد  ،هاانتقال نديبزمان تعیین هاي رویه مثالهایی در ارتباط با

 .شده استال که موجب انتق یطیدر شرا رییتغ ای دادیرو خیتار .الف

 .يدوره گزارشگر يابتدا .ب

 .يدوره گزارشگر پایان .پ

 د،یـ انتخـاب نما را  يحسـابدار  رویـه یک  ،48بند  استثناي مندرج دراستفاده از  به منظور ،ياگر واحد تجار .96
 .کندرا افشا  موضوع نیا دیبا

 يریـ گ رزش منصـفانه انـدازه  بـه ا  یمـال  تیدر صـورت وضـع  کـه   هایو بـده  هاییاز طبقات دارا کیهر  يبرا .97
) و ت(ب)، (93بنـد   الزامی طبـق اطالعات  دیبا يواحد تجار د،گرد یارزش منصفانه آن افشا م اما ،شود ینم
 خصوص رد(ت) 93بند  الزامی طبق یکم ملزم به ارائه افشاهاي يواحد تجار با وجود این،. کند) را افشا خ(

شـده در   يبنـد  ارزش منصفانه طبقه يریگ در اندازه ورد استفادهم تیمشاهده بااهم  رقابلیغ هاي ورودي داده
الزامـی  افشـاهاي   ریسـا  ارائه ،ییهایو بده هاییدارا نیچن ي. برانیست سلسله مراتب ارزش منصفانه 3سطح 
 .ت نداردتوسط واحد تجاري ضرور استاندارد نیا طبق

اعتبـار  روشـهاي افـزایش   بـا  همـراه  و شـود   ي مـی ریـ گ انـدازه که به ارزش منصـفانه   هایییدرخصوص بده .98
 آنیا عدم انعکاس انعکاس و اعتبار روش افزایش وجود  دیناشر با ،گردد میثالث منتشر اشخاص  جدانشدنی

 کند. افشارا  یارزش منصفانه بده يریگ در اندازه

دیگـر  شـکل   اینکـه مگـر   ،جدول ارائه کند در رااستاندارد  نیا الزامی طبق یاطالعات کم باید يواحد تجار .99
 باشد. تر ارائه مناسب
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 پیوست الف

 اصطالحات تعریف شده

 المللی گزارشگري مالی است. این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد بین
 

 بـراي ارائـه مسـتمر    یو بـده  یـی معـامالت دارا دفعات و حجم  ،در آنکه  يبازار فعال بازار
 .کافی است يگذار متیاطالعات ق

 ياسـت کـه در حـال حاضـر بـرا      یمبلغـ کننده  منعکسکه  ارزشیابییک تکنیک  مام شدهبهاي ت یکردرو
 يجار ینیگزی(که اغلب بهاي جا ییدارا رسانی یک خدمت تیظرف کردن نیگزیجا
 است. الزامی) شود یم دهینام

 بابـت  ایپرداخت  ،ییدارایک  لیتحص در ازاي، اي مبادلهمعامله در یک که  قیمتی يورود قیمت
 .شود یم افتیدر ،یبدهک یتقبل 

پرداخـت   یبـده یـک  انتقال  بابت ای افتیدر ییدارایک فروش  در ازايکه  قیمتی یخروج قیمت
 .شود یم

 .محتمل یآت ينقد يانهای) جرعیتوز نیانگیم یعنیموزون ( نیانگیم مورد انتظار ينقد هايانیجر

اي متعـارف بـین    در معامله قیمتی که براي فروش یک دارایی یا انتقال یک بدهی منصفانه ارزش
 گیري قابل دریافت یا قابل پرداخت خواهد بود. فعاالن بازار، در تاریخ اندازه

 هاییگروه دارا ای ییبازار که ارزش دارا فعاالنتوسط  یرمالیغ ییدارایک استفاده از  استفاده نیو بهتر بیشترین
حـداکثر   قـرار دارد را در آن  ییدارافعالیت تجاري) که  کی براي مثال،( هایو بده

 .دکن یم

درآمـدها و   ایـ  ينقـد  يانهـا یجر بـراي مثـال،  ( یکه مبالغ آت ارزشیابی تکنیکهاي رویکرد درآمدي
. کنـد  یمـ  لی) تبـد شـده  لیـ تنز یعنـ ی(واحـد   يمبلـغ جـار  یـک  ) را بـه  ها نهیهز

 بازار یانتظارات فعل قیکه از طر است یارزشمبتنی بر ارزش منصفانه  يریگ اندازه
 .شود یم تعیین یمبالغ آت رهدربا
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 يگـذار  متیبازار هنگام ق فعاالنکه  ،سکیر مرتبط با شامل مفروضات ،یمفروضات هاي ورودي داده
 :، مانندگیرند در نظر می یبده ای ییدارا

گیـري ارزش   بـراي انـدازه   کـه خـاص  ارزشـیابی  یک تکنیـک  ریسک ذاتی  الف.
 و ؛)يگذار متیدل قم(مانند گیرد مورد استفاده قرار می منصفانه

 .ارزشیابیهاي ورودي تکنیک  داده یذات سکیر .ب

 د.نمشاهده باش  رقابلیغ ایمشاهده   ممکن است قابل هاي ورودي داده

 يهایبـده  ایـ  هـا ییدارا يفعـال بـرا   ينشده) در بازارها لی(تعد شده قیمتهاي اعالم  1 سطح هاي ورودي داده
داشـته   یدسترسـ بـه آنهـا    يریگ اندازه خیدر تار تواند یم يکه واحد تجار کسانی

 باشد.

 ایـ  یـی دارا يکـه بـرا   ،1سـطح   درشده  قیمتهاي اعالمغیر از به  هاي ورودي داده  2 سطح هاي ورودي داده
 .باشدمشاهده قابل  ،میرمستقیغ ای میمستق طورب یبده

 .یبده ای ییدارابراي مشاهده   رقابلیغ هاي ورودي داده  3 سطح هاي ورودي داده

از شـده  ایجاداطالعـات مربـوط    ریو سـا  متهایاز قدر آن که  ارزشیابییک تکنیک  بازار یکردرو
، (یعنـی مشـابه)  ي یکسان یا قابل مقایسه هاییمعامالت بازار درخصوص دارا طریق

، بـراي  هایو بـده  هـا ییگـروه دارا  ای ي یکسان یا قابل مقایسه (یعنی مشابه)هایبده
 .دشو  یده م، استفامثال یک فعالیت تجاري

 يها از داده هاابزارهمبستگی یا سایر روش استفاده از  اباساساً که  يهاي ورود دادهبازار دییمورد تأ هاي ورودي داده
 .گردد می دییتأها  توسط این داده ایشود  میمشاهده بازار استخراج   قابل

از بازار) کـه   نیتر باصرفه ای(یدر بازار اصل یبده ای ییو فروشندگان دارا دارانیخر بازار فعاالن
 :برخوردار هستند ریز ویژگیهاي تمام

طبق تعریـف اسـتاندارد   اشخاص وابسته  یعنی، باشند می گریکدیمستقل از  .الف
معـامالت بـا اشـخاص    قیمـت   اگرچـه، ، نیسـتند  24المللی حسابداري  بین

ارزش  يریـ گ انـدازه  در هـاي ورودي  دادهیـک  بـه عنـوان    توانـد  میوابسته 
اینکه واحد تجـاري شـواهدي    رقرار گیرد، مشروط باستفاده  موردفانه منص

بق شـرایط بـازار   اطـ مکه نشان دهد معامله با اشخاص وابسـته   داشته باشد
 .ه استشدانجام 
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ی اطالعـات  از جمله ،اطالعات در دسترس تمامبا استفاده از  ند وهست مطلع .ب
باشد، ول و متعارف معم تالشی آوردن آن ممکن است نیازمنددست ه ب که

 .اند دست یافته و معامله یبده ای ییدارابه درك معقولی از 

 .را دارند یبده ای ییدارا انجام معامله توانایی  .پ

 انجـام معاملـه  بـراي   یعنـ ی، هسـتند  یبده ای ییدارا معاملهانجام مایل به  .ت
 .نیستندمجبور به انجام آن اما  دارندانگیزه 

 افتیمبلغ قابل در ،حمل جمخارمعامله و  مخارج در نظر گرفتنپس از که  يزاربا بازار نیتر صرفهبا
را حداقل  یانتقال بدهبابت مبلغ قابل پرداخت  ایرا حداکثر  ییفروش دارا در ازاي

 .دکن یم

 سـک یر ،عدم ایفاي تعهـد  سکی. رات توسط واحد تجاريتعهد ریسک عدم ایفاي عدم ایفاي تعهد سکیر
 .باشدبه آن نمحدود  تواند میاما ، شود را شامل می يتجارواحد خود  ياعتبار

عمـوم  اطالعات در دسترس  مانند ،بازار يها که با استفاده از داده هاي ورودي داده مشاهده  قابل هاي ورودي داده
 است یکننده مفروضات و منعکسشود  ایجاد می ،یمعامالت واقع ای دادهایدرباره رو

 .رندیگ یم در نظر یبده ای ییدارا يگذار متیق هنگامبازار  فعاالنکه 

 متعـارف معمول و بازاریابی  يتهایبه منظور انجام فعال شود فرض میکه  يا معامله متعارف معامله
در گیـري   خ انـدازه یدر دوره پـیش از تـار  ، هایبـده  ای هاییدارا گونه این معامله يبرا

 ياجبـار  انحاللمانند ( ستنی ياجبار اي، معامله چنین. ردیگ یمعرض بازار قرار م
 ).ياضطرار طیفروش در شرا ای

 .یبده ای ییدارا يبرا تیحجم و سطح فعال نیشتریبا ب يبازار یاصل بازار

 فعاالنکه  یبده ای ییدارایک  ينقد يانهایجر یذات نانیعدم اطم تحمل جبران  سکیر صرف
نیز اطالق  “کسیر لیتعد” ،ه صرف ریسکبدنبال آن هستند.  بهبازار  زیگر سکیر

 .شود می
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بـازار)   نیتر باصرفه ای( یدر بازار اصل یبدهیک انتقال  ای ییدارایک مخارج فروش  معامله مخارج
 یانتقال بـده  ای ییدارا يقابل انتساب به واگذاربطور مستقیم که  یبده ای ییدارا

 :کند احراز میرا  ریز معیاراست و هر دو 

 يضـرور  انجام معاملـه  يو براشود  ناشی می رمزبواز معامله بطور مستقیم  .الف
 .است

فـروش  به  میکه تصم کند میزمانی این مخارج را تحمل تنها  يواحد تجار .ب
 تعریـف مخـارج فـروش طبـق     مشـابه ( باشـد  گرفته یانتقال بده ای ییدارا

 .)5 المللی گزارشگري مالی بین استاندارد

 ایـ (آن  یبـه بـازار اصـل    یفعلـ  مکـانی  تیاز موقع ییحمل دارا يکه برا مخارجی حمل مخارج
 .شود یبازار) تحمل م نیتر باصرفه

 

اسـتاندارد  یک طبق براي مقاصد شناخت  یبده ای ییدارا کیتفک ای عیتجمسطح  حساب واحد
 المللی گزارشگري مالی. بین

 

و بـا اسـتفاده از    سـت نیبـازار در دسـترس    يها دادهکه براي آن هاي ورودي  دادهمشاهده  رقابلیغ هاي ورودي داده
بـازار هنگـام    فعـاالن استفاده مورد اطالعات در دسترس درباره مفروضات  نیبهتر

 .شود یم جادیا یبده ای ییدارا يگذار متیق
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 پیوست ب

 رهنمود بکارگیري

تشریح  99تا  1المللی گزارشگري مالی است. در این پیوست کاربرد بندهاي  این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد بین
 االجراست. شود و همانند سایر بخشهاي این استاندارد، الزم می

هایی قضـاوت  وسـت یپ نیـ ادر . شـود اعمال  یمتفاوتقضاوتهاي ممکن است  ،ارزشیابیمختلف  وضعیتهايدر  .1ب
اعمـال  ارزشـیابی،  مختلف  وضعیتهايارزش منصفانه در گیري  هنگام اندازه يواحد تجارکه د شو تشریح می

 .کند می

 ارزش منصفانه يریگ اندازه یکردرو

انتقـال   ایـ  ییفروش دارا يبرا متعارف اي  است که معامله قیمتیبرآورد  ،ارزش منصفانه يریگ از اندازه هدف .2ب
. شـود  یمـ  بـه آن قیمـت انجـام   بـازار   جـاري  طیشـرا  طبـق  يریـ گ انـدازه  خیدر تار ،بازار فعاالن بین یبده

 است: يواحد تجار توسط ریموارد زتمام  نییتعم مستلزارزش منصفانه  يریگ اندازه

 آن). حساب(مطابق با واحد  است يریگ که موضوع اندازه یخاص یبده ای ییدارا .الف

(مطـابق بـا   مناسـب اسـت    يریـ گ انـدازه  يکه برا ارزشیابیفرض  شیپ ،یرمالیغ ییدارا یک در مورد .ب
 استفاده). نیو بهتر بیشترین

 .یبده ای ییبازار) دارا نیتر هباصرف ای( یبازار اصل .پ

 يهـا  دادهبـه   یدسترس توجه به قابلیتبا  ،يریگ اندازه يمناسب برا ارزشیابی )تکنیکهايیا (تکنیک  .ت
بـازار هنگــام   فعـاالن  مـورد اسـتفاده   کــه مفروضـات  هـاي ورودي  داده جـاد یا يبـرا مـورد اسـتفاده   

 آندر  هـاي ورودي  دادهکـه   يا صـفانه و سطح سلسله مراتـب ارزش من  یبده ای ییدارا يگذار متیق
 .کند را منعکس می شوند یم يبند طبقهسطح 

 )33تا  31 ي(بندها یرمالیغ يهاییدارا براي ارزشیابی فرض شیپ

گـروه (پـس از    بـه عنـوان   هـا ییدارا ریبا سا بیترک درکه  یرمالیغ ییارزش منصفانه دارا يریگ هنگام اندازه .3ب
یـت  لفعایـک   بـراي مثـال،  ( هایو بـده  هـا ییدارا ریبا سـا  بیترکدر  ایاستفاده)  يراب يساز آماده ای يانداز راه

 :مثال براي. اردد طیبه شرا یبستگ یابیفرض ارزش شیپ تأثیر شود، ی) استفاده متجاري

و  هـا ییدارا ریسـا در ترکیب بـا   ای هاییدارا ریبا سا بیترکدر  ای بطور مستقل ییدارا نکهینظر از ا صرف .الف
در  تواند یموضوع م نیباشد. ا کسانی تواند می ییارزش منصفانه دارا، گیرد قرار  استفادهمورد  اهیبده
ادامـه  را  فعالیت بازار آن فعاالنکه  باشد فعالیت تجاريیک  ،ییمصداق داشته باشد که دارا یطیشرا

 هـا ییتفاده از دارا. اساست طور کلیب، یابی فعالیت تجاريمورد، معامله مستلزم ارزش نی. در ادهند یم
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بـازار   فعـاالن  دسترسکه در  شود یم ییافزا هم در یک فعالیت تجاري مستمر موجبگروه  به عنوان
یـا   مسـتقل  یـی دارا فانهبـر ارزش منصـ   دیـ باکه  ،بازار فعاالن يهاییافزا هم یعنی( گرفتخواهد قرار 

 اثر بگذارد). ،هایبده و هاییدارا ریسادر ترکیب با  ای هاییدارا ریبا سا در ترکیبدارایی 

 لیتعـد  قیـ ممکن اسـت از طر  ،هایو بده هاییدارا ریسا ای هاییدارا ریبا سا بیدر ترک ییاستفاده از دارا .ب
 لحاظ شود. گیري ارزش منصفانه در اندازه ،گیرد طور مستقل مورد استفاده قرار میکه ب ییارزش دارا

 ابـ آن ارزش منصـفانه   يریـ گ و انـدازه  اسـت  تآال نیماشـ یک دسـتگاه  مورد نظر  ییدارا ،مثالبراي 
نشـده  اسـتفاده،    آمادهبه طریقی دیگر  ای نصبمشابه (که  آالت نیشده ماش مشاهده قیمتاستفاده از 

ارزش  يریـ گ کـه انـدازه   يا گونـه  بـه  گیرد، میحمل و نصب انجام  مخارجبابت  لیپس از تعد ،است)
را اسـتفاده)   يابـر شـده    آمـاده  وشـده   نصـب ( التآ نیماش یفعل مکانی تیو موقع تیوضع ،منصفانه
 .کند میمنعکس 

 قیـ از طر تواند می هایو بده هاییدارا ریسابا  بیدر ترک ای هاییدارا ریبا سا بیدر ترک ییدارااز استفاده  .پ
ارزش  يریـ گ در انـدازه  ،یـی ارزش منصفانه دارا يریگ اندازه يبازار برا فعاالنمورد استفاده مفروضات 

بازار آن  فعاالن ی است کهساخت خاص انیدر جر يکاال ،ییمثال، اگر دارا رايشود. ب لحاظنه منصفا
کـه   شـود  یفـرض مـ  کـاال   يارزش منصفانه موجـود در تعیین  کنند، می  لیتبد محصول نهاییرا به 

را  محصـول نهـایی   بـه  سـاخت  انیدر جر يکاال لیتبد يالزم برا یتخصص آالت نیماش ،بازار فعاالن
 .کنند یا تحصیل می اند کرده لیتحص

در  توانـد  مـی  ،هایو بـده  هـا ییدارا ریسـا بـا   بیدر ترک ای هاییدارا ریبا سا بیدر ترک ییدارا از استفاده .ت
موضـوع   نیـ شـود. ا  لحـاظ  یـی ارزش منصـفانه دارا  يریگ اندازه يمورد استفاده برا ارزشیابیتکنیک 

 يریـ گ اندازه يبرا يا چنددوره عایدات مازاد مصداق داشته باشد که از روش یطیدر شرا ممکن است
گونه هرمشارکت  ،تکنیک ارزشیابیاین  در زیرا ،شود مینامشهود استفاده  ییدارایک ارزش منصفانه 

طـور  ب شـود،  یاسـتفاده مـ   ينامشـهود  یـی دارا نیچناز که  یدر گروه مربوط یمکمل و بده ییدارا
 .شود گرفته میدر نظر خاص 

 ،کنـد اسـتفاده   هـا ییگـروه دارا موجـود در   یـی اراداز واحد تجاري  که در صورتی ،رمحدودتدر موارد  .ث
بـه  را  مزبـور  ، دارایـی گـروه  يهاییداراهر یک از به  هاییارزش منصفانه گروه دارا تواند با تخصیص می

مصداق داشـته باشـد   تواند  میاین مورد زمانی گیري کند.  اندازه مبلغی نزدیک به ارزش منصفانه آن
) بـه  یـی گـروه دارا  یعنی( شده يبهساز امالكارزش منصفانه و  باشدامالك یابی دربردارنده ارزشکه 
 .ابدی  صی) تخصمستحدثاتو  نیزم مانند( دهنده آن ي تشکیلهاییدارا
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 )60 تا 57 ي(بندها هیشناخت اولزمان منصفانه در  ارزش

 يواحـد تجـار   ر،یـ خ ایمعامله برابر است  قیمت با هیشناخت اول زمان که ارزش منصفانه درنیا نییهنگام تع .4ب
مثال، در صـورت وجـود هـر    راي . بردیگبرا در نظر  یبده ای ییداراعوامل خاص معامله و  خاصعوامل باید 

 نباشد: یبده ای ییدارا نهارزش منصفا انگریبتواند  میمعامله ، قیمت ریز شرایطاز  کی

اگرچه در صورتی که واحد تجاري شـواهدي مبنـی بـر    ، شدبااشخاص وابسته انجام شده  بینمعامله  الف.
بـه عنـوان    توانـد  مـی با اشخاص وابسته  معاملهدر قیمت انجام معامله طبق شرایط بازار داشته باشد، 

   مورد استفاده قرار گیرد.ارزش منصفانه  يریگ اندازه برايیک داده ورودي 

، ایـن  مثـال بـراي  . باشدمعامله  ر به پذیرش قیمتمجبوفروشنده  ای شده باشدمعامله به اجبار انجام  .ب
 است. یفروشنده دچار مشکالت مال که شته باشدمصداق داتواند  میزمانی موضوع 

 يریـ گ بـه ارزش منصـفانه انـدازه   دارایـی یـا بـدهی کـه      واحد حسابقیمت معامله با  حسابواحد  .پ
 یکـ یتنهـا   ،به ارزش منصفانهشده  يریگ اندازه یبده ای ییاگر دارا ،مثالبراي . باشد شود، متفاوت می

 ازاتیـ حقـوق و امت  دربردارنـده )، معاملـه  يتجـار  بیـ کتریک  در ،براي مثالاز عناصر معامله باشد (
 يریـ گ انـدازه  ، جداگانـه يگـر ید المللی گزارشـگري مـالی   بینکه طبق استاندارد اي است  اظهارنشده

 .دباش میمعامله  مخارجمعامله شامل  قیمت ای ،شود یم

 ،مثـال  براي. باشدبازار)  نیتر باصرفه ای( یاز بازار اصلمتفاوت  ،شود یکه معامله در آن انجام م يبازار .ت
 یاما بازار اصل ،کند معامله می انیمشتر با یفروش بازار خردهدر که  باشدگري  معامله يواحد تجار اگر

 صـورت  در این ،باشد گران معامله بازار، رانگ با سایر معامله معامله خروجی برايبازار)  نیتر باصرفه ای(
 .دنممکن است این بازارها متفاوت باش

 )66تا  61 ي(بندها ارزشیابی تکنیکهاي

 بازار یکردرو

ي یکسان و قابـل  هاییدارابراي از معامالت بازار  دست آمدهه مربوط باطالعات  ریو سا متهایاز ق ،بازار یکردرو .5ب
یـک   ماننـد ، هایو بده هاییگروه دارا ای ي یکسان و قابل مقایسه (یعنی مشابه)،هایبده ،مقایسه (یعنی مشابه)

 .دکن یاستفاده مفعالیت تجاري، 

ایـن   د کـه شـو  اسـتفاده مـی   بازار بیاغلب از ضرا ،بازار یکردسازگار با رو ارزشیابی تکنیکهايدر  مثال، براي .6ب
قابـل  عامـل  هر  يبراممکن است  بیضرااین  .دردگ حاصل می قابل مقایسه اي از عوامل از مجموعه ضرایب،
 اي از ضـرایب،  مناسـب در دامنـه   بی. انتخـاب ضـر  وجود آیـد ه اي از ضرایب ب دامنهمتفاوت باشد و  مقایسه

 است. يریگ اندازهمختص  یو کم یفیدر نظر گرفتن عوامل ک ،اوتمستلزم قض
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یک  ،یسیماتر يگذار متیبازار است. ق یکردبا رو سازگار ارزشیابی تکنیکهايیکی از  ،یسیماتر يگذار متیق .7ب
رابطـه اوراق   بر با اتکا خاص، اوراق بهادار شده قیمتهاي اعالمبر  محضاتکاي است که بدون  یاضیرتکنیک 

 يع ابزارهـا اانـو  رخـی ب یابیارزش يبرااست، اساساً  شده قیمت اعالممبنا که داراي اوراق بهادار  ریبهادار با سا
 گیرد. مورد استفاده قرار می ی،اوراق بده مانند ،یمال

 بهاي تمام شده یکردرو

 تیـ ظرف ینیگزیجـا  يبـرا حـال حاضـر،   کـه در  کنـد   مـی   مـنعکس را مبلغـی   ،بهـاي تمـام شـده    یکردرو .8ب
 ) الزم است.شود یگفته م يجار ینیگزیجابهاي (که اغلب به آن  ییدارا یرسان خدمت

اسـت کـه    ییبر بهامبتنی  ،شود یم افتیدر ییدارا در ازاي یککه  قیمتی در بازار، فعالفروشنده  دگاهید از .9ب
 یبابت نابـاب  لیپس از تعد با مطلوبیت مشابه، نیگزیجا ییساخت دارا ای تحصیل، براي در بازار فعال داریخر

از مبلـغ   بـیش حاضـر بـه پرداخـت مبلغـی      ،در بازار فعال داریراست که خ آنموضوع  نیا دلیل. پردازد یم
) يورا(فن يکارکرد یناباب ،یکیزیف نابابیشامل  ی. نابابباشد نمی ییآن دارا یرسان خدمات تیظرف ینیگزیجا

بهـاي   صی(تخصـ  یمـال  يگزارشگر براي مقاصداز استهالك  فراتر) است و یسازمان (برون ياقتصاد یو ناباب
 ،مـوارد از  ياریدر بسـ  باشـد.  یم) عینمرسانی  خدمت(استفاده از عمر  یاتیمالمقاصد  ای) یخیتمام شده تار

کـه در   رود یبکـار مـ   يمشـهود  يهـا ییارزش منصـفانه دارا  يریـ گ اندازه يبرا يجار ینیگزیجا بهايوش ر
 .دگیر یمقرار استفاده  مورد هایو بده هاییدارا ریسا ای هاییدارا ریبا سا بیترک

 رویکرد درآمدي

 مبلغ جاري واحدیک ) به ها نهیدرآمدها و هز ای ينقد يهاانیجر براي مثال،( یمبالغ آت ،رویکرد درآمديدر  .10ب
 ،ارزش منصـفانه گیـري   انـدازه  ،رویکـرد درآمـدي  از در صورت اسـتفاده  . شود  یم لی) تبدشده لیتنزیعنی (

 .کند را منعکس می تیمبالغ آآن بازار از فعلی انتظارات 

 :شدشامل موارد زیر می با ارزشیابی تکنیکهاياین ، مثالبراي  .11ب

 ؛)شودمراجعه  30تا ب 12ب ي(به بندها یارزش فعل تکنیکهاي .الف

مـدل   یعنـ ی( يا جملـه دومدل  امرتن ی ـشولز کبل فرمول ریمعامله، نظ اریاخت يگذار متیق مدلهاي .ب
 اریـ اخت یارزش ذاتـ  و یو ارزش زمـان  شـود   یاستفاده مـ  یارزش فعل تکنیکهاياز در آن که  ،شبکه)

 و کند؛ منعکس میمعامله را 

مـورد  نامشـهود   هايییدارا برخی ارزش منصفانه يریگ اندازه يکه برا يا چنددوره عایدات مازادروش  .پ
 .گیرد استفاده قرار می
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 یارزش فعل تکنیکهاي

. دکنـ   یم حیتشر را ارزش منصفانه يریگ اندازه يبرا یارزش فعل روشهاياستفاده از  ،30تا ب 13ب يبندها .12ب
یـد  کأتمورد انتظـار)   ی(ارزش فعل مورد انتظـار  ينقد هايانیجر روشو  لینرخ تنز لیتعد روشبر  ،بندها نیا در

اسـتفاده از  و کنـد   نمـی  تجـویز را خـاص   یارزش فعلـ تکنیک یک استفاده از ، مورد اشارهي . بندهاشود می
نمایـد.   نمـی  شـده، محـدود   اشـاره  تکنیکهـاي  را بـه  ارزش منصفانه يریگ اندازهبراي  یارزش فعل تکنیکهاي

 ایـ  یـی خـاص دارا  طیو شـرا  هـا واقعیتبه  ،ارزش منصفانه يریگ اندازه يبرا شده استفاده یارزش فعلتکنیک 
مشـاهده    در بـازار قابـل   ،سـه یقابل مقا يهایبده ای هاییدارا ، اینکه قیمتمثالبراي ( يریگ اندازه مورد یبده

 دارد. یبستگ یکاف يها به داده ی) و دسترسیا خیر است

 یارزش فعل يریگ اندازه يجزاا

 انهـا یجرماننـد  ( یمبالغ آت کردنمرتبط  ياست که برا يابزار ،)درآمديروش  يریبکارگ یعنی( یفعل ارزش .13ب
 ییارزش منصفانه دارا يریگ . در اندازهرود یبکار م ،لیبا استفاده از نرخ تنز یمبلغ فعل به) ينقد يارزشها ای
در  يریـ گ انـدازه  خیبازار در تـار  فعاالن دگاهیاز د ریز تمام عناصر ،یارزش فعلتکنیک با استفاده از  یبده ای

 :شود ینظر گرفته م

 .يریگ اندازه وردم یبده ای ییدارا یآت ينقد يانهایبرآورد جر .الف

 نـان یعـدم اطم  کننده که منعکس ينقد يانهایجر يمبلغ و زمانبند ینوسان احتمال دربارهانتظارات  .ب
 .است ينقد يانهایجر یذات

بـا   مدت آنهـا  ای دیسررس خیتار که سکیبدون ر یپول يهایینرخ دارا به وسیلهکه  ،پول یارزش زمان .پ
نکـول   سـک یر و يبنـد  در زمان نانیعدم اطم آن، براي دارندهو  مطابقت دارد ينقد يانهایدوره جر

 .)سکینرخ بهره بدون ر یعنی( شود ، نشان داده مینداردوجود 

 ).سکیصرف ر یعنی( ينقد يانهایجر یذات نانیعدم اطمل تحم قیمت .ت

 .دنریگ یدر نظر م طیشراآن بازار در  فعاالنکه  یعوامل ریسا .ث

 يواحد تجارخود  ياعتبار سکیشامل ر ،یآن بده مربوط به عم ایفاي تعهد سکیر ،یبده مورد در .ج
 .)بدهکاران سکیر یعنی(

 یکل اصول

مـام  با وجود ایـن، ت متفاوت هستند. ، 13بند ب عناصر مندرج دربکارگیري  نحوهدر  ،یارزش فعل تکنیکهاي .14ب
 ارزش منصفانه حاکم است: يریگ اندازه يبرا یارزش فعلروشهاي  يریر بکارگد ،زیر یاصول کل

 يگذار متیبازار هنگام ق فعاالنکه  کندرا منعکس  یمفروضات دیبا لیتنز يو نرخها ينقد يانهایجر .الف
 .گیرند در نظر می یبده ای ییدارا
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 يریـ گ انـدازه  مورد یبده ای ییعوامل قابل انتساب به دارا تنها دیبا لیتنز يو نرخها ينقد يانهایجر .ب
 .ردیرا در نظر بگ

را  یمفروضـات  دیـ با لیـ تنز ينرخهـا  سـک، یعوامـل ر  آثارحذف  ایاز احتساب مضاعف  راي اجتنابب .پ
کـه   یلـ ی، نـرخ تنز مثـال بـراي  اسـت.  سـازگار   ينقـد  يانهـا یجر یکه بـا عوامـل ذاتـ    منعکس کند

در صـورت اسـتفاده از    است، تیآ هاينکول مرتبط باانتظارات  نسبت به نانیعدم اطم کننده منعکس
). در صـورت اسـتفاده از   لیـ نرخ تنز لیتعد روش یعنی( مناسب است وامقراردادي  ينقد يانهایجر
 ارزش فعلـی مـورد انتظـار)،    تکنیکهـاي (یعنی  )نموزو احتماالت یعنیموردانتظار ( ينقد يانهایجر

دربـاره   یهمـواره شـامل مفروضـات    ،مورد انتظار ينقد يانهایجر رایاستفاده کرد زنرخ همان نباید از 
 یذاتـ  سـک یکه بـا ر کرد استفاده  یلینرخ تنز باید از مقابل،در  ؛است یآت هاينکولدر  نانیعدم اطم

 ست.امتناسب  ،مورد انتظار ينقد يانهایجر

ي درونـی  سـازگار بطور ذاتی، بـا یکـدیگر    دیبا لیتنز يو نرخها ينقد يانهایجر مرتبط بامفروضات  .ت
 لیـ تنز ینرخ اب دیبا در آنها وجود دارد،که اثر تورم  یاسم ينقد يانهایجر ،مثالبراي د. نباش داشته

. باشـد  مـی تـورم   آثـار شامل  ،سکیبدون ر یاسم. نرخ بهره است در آن لحاظ شدهکه اثر تورم  دشو
 بـر  شـود کـه اثـر تـورم را در     لیتنز ینرخ اب دیبا ،ستیتورم ن آثار املکه ش ،یواقع ينقد يانهایجر

 اتیـ پـس از مال  لیـ با استفاده از نرخ تنز دیبا اتیپس از مال ينقد يانهایجر ،همچنیننداشته باشد. 
 ينقـد  يانهـا یکـه بـا آن جر  شـود   لیـ تنز ینرخ با دیبا اتیاز مال شیپ ينقد يانهایشود. جر لیتنز

 است.سازگار 

 انیـ برحسـب آن ب  ينقـد  يانهـا یکـه جر  یواحد پـول  ياقتصاد اساسی با عوامل دیبا لیتنز ينرخها .ث
 .، سازگار باشدشود یم

 نانیو عدم اطم سکیر

 رایـ ز دشو یانجام م نانیعدم اطم طیشرا در ،یارزش فعل تکنیکهايارزش منصفانه با استفاده از  يریگ اندازه .15ب
از  ياری. در بسـ ي هسـتند بـرآورد  مبـالغ به جاي آنکه مبالغ واقعـی باشـند،   مورد استفاده،  ينقد يانهایجر

 ياختهـا پردماننـد   قـراردادي، مبـالغ ثابـت    ی. حتـ استنامطمئن  ينقد يانهایجر يزمانبند مبلغ و ،موارد
 .استبرخوردار  نانیعدم اطم از ،نکول سکیدر صورت وجود ر وام،مربوط به 

 ای ییدارا ينقد يانهایجر یذات نانیعدم اطمتحمل  )سکیصرف ر یعنی(جبران  در پی الًعمومبازار  فعاالن .16ب
مبلـغ مـورد    کننـده  مـنعکس باشد کـه    یسکیشامل صرف ر دیارزش منصفانه با يریگ اندازه هستند. یبده

 ،صـورت  نیـ ا ریـ . در غباشـد  مـی  ينقـد  يانهایجر یذات نانیجبران عدم اطم به عنوانبازار  فعاالن يتقاضا
 سـک یصـرف ر  محاسـبه  ،مـوارد  یرخـ د. در بکـر نخواهد بیان صادقانه بطور  راارزش منصفانه  گیري، اندازه

نادیـده گـرفتن    يبـرا  کـافی  لیدل ییبه تنها ،دشواريدرجه با وجود این، . باشددشوار کن است مممناسب 
 .ستین سکیصرف ر
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تفـاوت  با یکـدیگر  مورد استفاده،  ينقد يانهایو نوع جر سکیربابت  لیعدت نحوهدر  ،یارزش فعل تکنیکهاي .17ب
 :مثالبراي د. دارن

بابـت  شـده    لیتعد لی) از نرخ تنزشودمراجعه  22تا ب 18ب ي(به بندها لینرخ تنز لیتعد در روش .الف
 .شود میاستفاده  نقدي هايترین جریان محتمل ایتعهدشده  ،قراردادي ينقد يانهایو جر سکیر

مـورد   ينقـد  يانهـا یاز جر ،)شـود مراجعـه   25مورد انتظار (به بند ب یارزش فعلتکنیک اول شیوه  .ب
 .کند یاستفاده م سکیو نرخ بدون ر سکیربابت     شده لیانتظار تعد

مـورد   ينقـد  يانهـا یاز جر ،)شـود مراجعـه   26مورد انتظار (به بند ب یارزش فعلتکنیک شیوه دوم  .پ
 فعـاالن  مورد درخواست سکیصرف ر اي که  شده لیتعد لیو نرخ تنز سکیابت رب نشده تعدیل انتظار
تفـاوت   ،لیـ نـرخ تنز  لیتعد روشدر مورد استفاده نرخ  با ،نرخ نی. اکند استفاده میرا دربردارد، بازار 
 .دارد

 لینرخ تنز لیتعد روش

 ياز مبـالغ بـرآورد   يا امنـه د کـه در  ينقـد  يانهـا یاز جر ياز مجموعـه واحـد   ،لینرخ تنز لیتعد روشدر  .18ب
اوراق  مرتبط بـا  جریانهاي نقدي مانند(یا قراردادي  تعهدشده ينقد يانهایجر اعم از ،گیرد میقرار  احتمالی
بـه   شـروط م ينقـد  يانهـا یجراین  ،موارد تمام. در شود یاستفاده م جریانهاي نقدي ترین محتمل یاقرضه) 
مشروط  ،اوراق قرضه تعهدشده براي ای قراردادي ينقد ينهاایجر ،مثال براي( است خاصی هايدادیوقوع رو

بـازده   ياز نرخها ،لینرخ تنز لیتعد روش در مورد استفاده لی. نرخ تنز)ستا بدهکارانعدم نکول توسط به 
 همچنـین، . شـود  ، ناشی مـی دنشو یکه در بازار معامله م  سهیقابل مقا يهایبده ای هاییدارابراي شده  مشاهده

ـ  ،ترین جریانهاي نقدي محتمل ایشده تعهد ،قراردادي يقدن يانهایجر نـرخ   ایـ شـده   نـرخ بـازار مشـاهده    اب
 ).بازار نرخ بازده یعنی( شوند یم لیمشروط تنز ينقد يانهایجر این يبرآورد

 سـه یقابـل مقا  يهایبده ای هاییدارا مربوط بهبازار  يها داده لیو تحل هیتجز مستلزم ،لینرخ تنز لیتعد روش .19ب
 ایـ  قـراردادي  ،نقـدي  يانهـا یجربراي مثال اینکه ( ينقد يانهایجر تیماهبا توجه به  ،قابلیت مقایسهست. ا
عوامـل   ریسا، و نیز )یا خیر مشابه دارند کنشوا ،ياقتصاد طیشرا رییر مقابل تغداینکه و  است قرارداديریغ
 در مقابـل، اگـر  . شـود  تعیین می) یمحدودکننده و نقدشوندگ شرایط ،مدت ،هقیوث ،ياعتبار تیوضعمانند (

را بـه   يریـ گ اندازه مورد یبده ای ییدارا ينقد يانهایجر یذات سکیر ،سهیقابل مقا یبده ای ییداراتنها یک 
 مـرتبط بـا   سـه یقابـل مقا  یبده ای ییدارا نیچند يها با استفاده از داده توان ی، ممنعکس نکندنحو مطلوب 

 .دست آورده نرخ تنزیل را ب) “یعیتجم” رویکرداز  استفاده یعنی( سکیبدون ر بازده یمنحن
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در  1واحد پـول  800 افتیدر قراردادي نسبت به حق ،الف ییدارا دیفرض کن ،یعیتجم رویکرد حیتشر رايب .20ب
قابـل   يهـا ییدارا يبـرا  يا افتـه ی وجود ندارد). بازار سازمان عدم اطمینان در زمانبندي یعنی( داردسال  کی

در  ریـ در دسترس است. اطالعات ز، متیشامل اطالعات ق ،هاییدارا درباره اینو اطالعات  وجود دارد سهیمقا
 وجود دارد: سهیقابل مقا يهاییارامورد د

بـازار آن   مـت یو ق داردسـال   کیـ واحد پول در  1ر200 افتیدر نسبت بهقراردادي حق  ،ب ییدارا .الف
 8/10) یکسـاله در بـازار  نرخ بـازده   یعنی( هساالن یضمنبازده نرخ  ن،یواحد پول است. بنابرا 1ر083

 .باشد ی)] مواحد پول 1ر200 ÷واحد پول  1ر083( ـ 1درصد [

 566بـازار آن   مـت یو ق داردواحد پول در دو سـال   700 افتیدري نسبت به قرارداد ، حقپ ییدارا .ب
درصـد   2/11) بـازار دوسـاله  نـرخ بـازده    یعنـ ی( هسـاالن  یضـمن بازده نرخ  ن،یواحد پول است. بنابرا

 .باشد یم ]))واحد پول 700 ÷واحد پول  566( ^5/0(ـ1[

 .هستند سهیقابل مقا) احتمالی  بازدهاعتبار و  یپراکندگ یعنی( سکیر نظراز  ییدارا هر سه .پ

 یـی ارامربوط به د ينسبت به زمانبند  الف ییدارا مربوط به افتیدرقابل  قراردادي مبالغ يزمانبند مبنايبر  .21ب
ب  یـی داراشود  فرض می)، پ ییدارا يسال برا دوب در مقابل  ییدارا يسال برا یک یعنی( پ ییدارا ب و
 الـف  یـی دارا مربوط به افتیدرمبالغ قراردادي قابل الف دارد. با استفاده از  ییدارا با يشتریب سهیمقا تیقابل

واحـد پـول    722الـف   ییانه دارادرصد)، ارزش منصف 8/10ب ( ییساله بازار دارایکواحد پول) و نرخ  800(
 ییدارا يدر دسترس برابازار در نبود اطالعات  ن،یگزیجا راهکار) است. به عنوان واحد پول 800 ÷ 108/1(

 ،مـورد  نیـ دسـت آورد. در ا ه بـ  یعیتجم رویکرداز  تفادهو با اس پ ییاز دارا توان یساله بازار را میکب، نرخ 
 ،سـک یبدون ر بازده یمنحن ساختار زمانیبا استفاده از  ،درصد) 2/11( پ ییدارا مربوط بهنرخ دوساله بازار 

 يهـا ییدارا سـک یبودن صرف ر کسانی نییتع يساله بازار برسد. ممکن است برایکتا به نرخ  شود یم لیتعد
 سـک یباشـد. اگـر مشـخص شـود صـرف ر      ازینمورد  يشتریب لیتحلتجزیه و اطالعات و  ساله،دوساله و یک

 يشـتر یب لیتعـد  بابت این موضوع نیاز بـه بازار دوساله نرخ بازده  ست،ین کسانیساله دواله و سیک هايییدارا
 .خواهد داشت

بابـت  تعـدیل   شـود،  یبکـار گرفتـه مـ    لیـ نرخ تنز لیتعد روش ،ثابت يپرداختها ای افتهایدر يبرا که یزمان .22ب
 ی. در برخـ شـود  یمـ اعمـال   لیـ تنز نرخدر  ،يریگ اندازه مورد یبده ای ییدارا ينقد يانهایجر یذات سکیر

ممکـن   ،باشند نمی ثابت هايپرداخت ای هاافتیکه در ينقد يانهایجربراي  لینرخ تنز لیتعد روش يکاربردها
شـده کـه نـرخ     مشاهده یبده ای ییبا دارا سهیمقا تیبه قابل یابیبه منظور دست ينقد يانهایجر لیتعداست 

 .باشد ياست، ضرور محاسبه شدهآن  مبناي بر لیتنز

 .شود میبیان  "واحد پول"در این استاندارد، مبالغ پولی به صورت  1.
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 مورد انتظار یارزش فعل روش

تمـام  مـوزون   نیانگیـ م انگریـ کـه ب  ينقـد  هـاي انیجر اي از مجموعـه  ،مورد انتظـار  یفعل  ارزشتکنیک در  .23ب
مـورد  بـه عنـوان نقطـه شـروع      ،مـورد انتظـار) اسـت    ينقد يانهایجر یعنی(احتمالی  یآت ينقد يانهایجر

 یاحتمـال  ریموزون مقاد نیانگیم يآماراز نظر زش مورد انتظار که با ارحاصل، . برآورد دگیر میقرار استفاده 
 تمـام . از آنجا که باشد ، برابر میشده است موزونآنها متناظر با با احتماالت  که بوده یگسسته تصادف ریمتغ
مشـروط   حاصل،مورد انتظار  ينقد هايانی، جرشود میت موزون بر اساس احتماال احتمالی ينقد يانهایجر

 ).لینرخ تنز لیتعدتکنیک در  مورد استفاده ينقد يانهایجر(برخالف  ستین یخاص دادیروهیچ وع به وق

 جریانهاي نقدي و یواقع ينقد يانهایجر انیتفاوت م سکیرگیري،  هنگام تصمیم ،بازار زیگر سکیر فعاالن  .24ب
 :شود یم قائل زتمای  سکیرنوع دو  بین این يپرتفو ي. تئوررندیگ یمورد انتظار را در نظر م

 است. مشخص یبده ای ییدارا یک مختص سکی) که رپذیر تنوع( کیستماتیرسیغ سکیر .الف

 درموجـود   اقـالم  ریو سا یبده ای ییدارا انیمشترك م سکی) که رناپذیر تنوع( کیستماتیس سکیر .ب
 است.   متنوع يپرتفو یک

 يانهـا یجر یذات کیستماتیس سکیرتحمل  بابت تنهابازار  فعاالن ،یبازار تعادلیک در  ،يپرتفو يطبق تئور
پاداش ممکن اسـت وجـود    ایاشکال بازده  ری، سایا غیرتعادلی ناکارا در بازار( کنند یم افتیپاداش در ،ينقد

 داشته باشد).

صرف کردن کسر  قیاز طر ،ییمورد انتظار دارا ينقد يانهایمورد انتظار، جر یارزش فعلتکنیک  1 شیوه در .25ب
 یعنی( کیستماتیس سکیبابت ر) سکیشده بابت ر لیمورد انتظار تعد ينقد يانهایجر یعنی( يقدن سکیر
 ينقـد  انیـ جر انگریـ ب ،سـک یشده بابـت ر  لیمورد انتظار تعد ينقد يانهای. جرشود یم لیتعدبازار)  سکیر

 ،عـی قطمعـادل   ينقـد  انیـ . منظـور از جر شـود  مـی  لیتنز سکینرخ بهره بدون ر ااست که ب قطعیمعادل 
بـازار   فعالکه است شده  لیتعد سکیر بتبااي  به گونهاست که  (طبق تعریف) يمورد انتظار ينقد انیجر

 فعـال اگـر   ،مثـال راي . بـ شود میتفاوت  بیمورد انتظار  ينقد انیجر قطعی و ينقد انیجربین براي مبادله 
 1ر000 معـادل  قطعـی  ينقـد  انبا جریـ واحد پول را  1ر200 معادل مورد انتظار ينقد انیبازار بخواهد جر

 یعنـ ی(باشد  می واحد پول 1ر000 ،واحد پول 1ر200 آن قطعی معادل يجریان نقد، مبادله کندواحد پول 
 ،شـده  ينگهـدار  ییبازار نسبت به دارا فعال ،حالت نیدر ا )است. ينقد سکیصرف ر انگریب ،واحد پول 200

 است. تفاوت بی

 سـک یر یعنـ ی( کیسـتمات یس سـک یبابـت ر تعدیل مورد انتظار،  یزش فعلارتکنیک  2 شیوهدر  ،در مقابل .26ب
 يانهـا یجرترتیـب،  بـه ایـن    .گیرد صورت می سکیبه نرخ بهره بدون ر سکیافزودن صرف ر قیاز طر )بازار
بـر  شـده   مـوزون  ينقـد  يانهایجرط با رتبمانتظار  وردنرخ مبا که  شود یم لیتنز ینرخ بامورد انتظار  ينقد

تـوان از   مـی  ،برآورد نرخ بازده مورد انتظار يبرا. دارد ت، مطابق)انتظارمورد بازده نرخ  یعنی( مبناي احتمال
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اسـتفاده   ،يا هیسـرما  هـاي ییدارا يگذار متیق مدل مانند ،یسکیر يهاییدارا يگذار متیق مرتبط با مدلهاي
 ينقـد  يانهـا یمرتبط بـا جر  نرخ بازده ،لینرخ تنز لیتعد روشمورد استفاده در  لیکرد. از آنجا که نرخ تنز

که نـرخ بـازده    یارزش فعلتکنیک دوم  شیوهدر  مورد استفاده لیاز نرخ تنز این نرخ احتماالًاست،  مشروط
 .باشد ، بیشتر میاستیا جریانهاي نقدي مورد انتظار  ينقد يانهایجر موزون نیانگیمورد انتظار مرتبط با م

واحـد   780سال  کیدر  ییمورد انتظار دارا ينقد يانهایجر دیکن ، فرض2و  1 هاي شیوه حیمنظور تشر به .27ب
شـده اسـت. نـرخ بهـره بـدون       نیـی تع ریو احتماالت ز احتمالی ينقد يانهایاساس جر باشد که بر میپول 

 3 مشابه، سکیبا ر ییدارا براي کیستماتیس سکیدرصد و صرف ر 5 ،ينقد يانهایجربراي ساله کی سکیر
 درصد است.

 بر مبناي احتماالت شده ي موزوننقد يانهایجر احتمال احتمالی يقدن يانهایجر

 واحد پول 75 %15 واحد پول 500

 واحد پول 480 %60 واحد پول 800

 واحد پول 225 %25 واحد پول 900

 واحد پول 780  مورد انتظار ينقد يانهایجر

شده بـر اسـاس    موزون نیانگی، مواحد پول) 780مورد انتظار ( ينقد يانهایساده، جرتشریحی مثال  نیادر  .28ب
 نتـایج محتمـل  ممکـن اسـت    تـر،  بینانه واقع طی. در شرادهد نتیجه محتمل نشان میسه احتماالت را براي 

لزومی ندارد که همواره  ،مورد انتظار یارزش فعلتکنیک  يریوجود داشته باشد. اما به منظور بکارگ ياریبس
 بلکـه گرفتـه شـود.   بـه حسـاب    دهیچیپ روشهايو  مدلهابا استفاده از  محتمل ينقد يانهایجر تمام توزیع

 اسـت،  یاحتمـال  ينقـد  يانهایجر رندهیکه دربرگرا مجزا  هايو احتمال از سناریوها يتعداد محدود توان یم
 در برخـی  افتـه ی تحقـق  ينقـد  يانهـا یممکـن اسـت از جر   يواحد تجار ،مثالبراي . قرار داداستفاده مورد 
در  رییـ تغ ،مثـال راي (بـ تعدیل کند  طیدر شرا ات بعديرییبابت تغ و آن را دیاستفاده نما ،تهگذش ياه دوره

در عوامـل   اترییـ تغ و نیـز صـنعت و رقابـت    هايبازار، روند یا ياقتصاد طیشامل شرا ،سازمانی عوامل برون
بازار را در نظـر   نفعاال ت) و مفروضادهد تر تحت تأثیر قرار می بطور خاصواحد تجاري را که  سازمانی درون

 .ردیبگ

 ایـ  1 شـیوه  نظر از اینکه صرف ،ییدارا ينقد يانهایارزش منصفانه) جر یعنی( یارزش فعل ،يلحاظ نظر به  .29ب
 :رایاست، ز کسانی مورد استفاده قرار گرفته باشد، 2شیوه 

بـازار)   سـک یر ینـ عی( کیستماتیس سکیبابت ر ،مورد انتظار ينقد يانهای، جر1 شیوهبا استفاده از  .الف
دهـد،   مـی را نشـان   سـک یر لیتعـد  میـزان  بطور مستقیمبازار که  يها . در نبود دادهشود یم لیتعد
ـ   هـاي و با اسـتفاده از مفهـوم معادل   هاییدارا يگذار متیق مدلاز توان  را می یلیتعد نیچن ه قطعـی ب

با استفاده از  ول)واحد پ 22 معادل ينقد سکیصرف ر یعنی( سکیر لیتعد ،مثال راي. بدست آورد
40 
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قابل ) احد پولو 780ـ ] واحد پول 780) × 05/1÷  08/1([( يدرصد 3 کیستماتیس سکیصرف ر
واحـد   758 میـزان به  سکیشده بابت ر لیمورد انتظار تعد ينقد يانهایمنجر به جر که ،استتعیین 

حد پول است وا 780 قطعیمعادل  ،واحد پول 758. شود ی) مواحد پول 780 –واحد پول  22( پول
 722 ،یـی (ارزش منصـفانه) دارا  ی. ارزش فعلـ شود یم لیدرصد) تنز 5( سکینرخ بهره بدون ر که با

 واحد پول) است. 758÷ 05/1واحد پول (

بـازار)   سـک یر ایـ ( کیسـتمات یس سـک یبابـت ر  ،مورد انتظـار  ينقد يانهای، جر2 شیوهبا استفاده از  .ب
 يانهـا یجر ،نی. بنـابرا دگـرد  یمـ منظـور   لیدر نرخ تنز کسیر بابت آن لیبلکه تعد .شود ینم لیتعد
به عـالوه   سکیدرصد نرخ بهره بدون ر 5 یعنیدرصد ( 8نرخ بازده مورد انتظار  با ،مورد انتظار ينقد
واحد  722 یی(ارزش منصفانه) دارا ی. ارزش فعلشود یم لی) تنزکیستماتیس سکیدرصد صرف ر 3

 واحد پول). 780÷ 08/1( است پول

و  1 هاي شیوهاز  کیارزش منصفانه، هر  يریگ اندازه يبرامورد انتظار  یارزش فعلتکنیک هنگام استفاده از  .30ب
 مـورد  یبـده  ایـ  یـی خـاص دارا  طیشـرا واقعیتهـا و  به ، 2 شیوه ای 1 شیوه. انتخاب گرفتبکار  توان یرا م 2

 دارد. تگیشده بس انجام هايو قضاوت کافی يها داده در دسترس بودن ،يریگ اندازه

به عنوان  دیگر ینطرفکه توسط  ،يواحد تجارخود مالکانه  يو ابزارها هایبده براي یارزش فعل تکنیکهاي يریبکارگ

 )41و  40 ي(بندها شود نمی ينگهدار ییدارا

 گـر ید طرفکه توسط  یارزش منصفانه بده يریگ اندازه يبرا یارزش فعل یک تکنیکاستفاده از  در صورت .31ب
 بایـد  ي)، واحـد تجـار  سـات یسأت دنیـ مربوط به برچ یبده ،مثالبراي ( شود نمی ينگهدار ییدارا به عنوان

 يانهـا یجر  نیـ . اکنـد  را بـرآورد  آن تعهـد   يفایا يبرا بازار فعاالن مورد انتظار یآت یخروج ينقد يانهایجر
کـه بابـت ایفـاي ایـن تعهـد      ازایی  بهماتعهد و  يفایبازار از مخارج ا فعاالنانتظارات  دیبا یآت یخروجنقدي 

 زیـر مـوارد   بابـت بـازار   فعـاالن اسـت کـه    يا شامل بازده ازایی مابهچنین . کنند، را منعکس کند  مطالبه می
 :کند یمطالبه م

در  توانسـت  یکه م یاستفاده از منابعبا  ،مثالراي ب ؛تعهد يفایارزش ا یعنی( تیفعال بر عهده گرفتن .الف
 )، وده قرار گیرد؛مورد استفا گرید يتهایفعال

نقـدي   يانهـا یجر متفـاوت بـودن   سـک یکـه ر  یسکیصرف ر یعنیتعهد ( مربوط به سکیر رشیپذ .ب
مراجعـه   33بنـد ب  کنـد؛ بـه   را منعکس مـی مورد انتظار  یخروجنقدي  يانهایجر و یواقع یخروج
 ).شود

  مشاهده  بازار قابل بازدهآن بدهی، براي و برخوردار نیست  ينرخ بازده قرارداداز  ،یرمالیغ یبده، مثال براي .32ب
 یگریکـد از قابـل تفکیـک    ،کننـد  یبازار مطالبه مـ  فعاالنکه  يا بازده ياجزا ،موارداز  یوجود ندارد. در بعض

محاسـبه   قیمـت را  الزحمـه ثابـت   حـق  يمبنـا  بر ،شخص ثالث مانکاریپهنگامی که  ،مثال براي( باشد مین
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هنگـامی   ،مثـال  يبرا( یابد ضرورت می ياحد تجارگانه آن اجزا توسط وبرآورد جدا ،موارد سایر ). درکند می
در  رایـ ز کند بهاي تمام شده به اضافه چند درصد، قیمت را محاسبه می يمبنا بر ،شخص ثالث مانکاریپکه 

 ).را تحمل نخواهد کرد مخارجدر  یآت راتییتغ سکیر مانکاریپ ،این حالت

ابـزار   ایـ  یارزش منصفانه بده يریگ اندازهدر روشهاي زیر، صرف ریسک را  تواند به یکی از واحد تجاري می .33ب
 :منظور نماید شود، نمی ينگهدار ییبه عنوان دارا طرف دیگرکه توسط  يواحد تجارخود مالکانه 

 ای ؛)یخروج ينقد يانهایدر مبلغ جر شیافزا یعنی( ينقد يانهایجر لیتعد قیاز طر .الف

کاهش  یعنیآنها ( یارزش فعل به یآت ينقد يانهایجر لیتنز يبرا رد استفادهمونرخ  لیتعد قیاز طر . ب
 ).لینرخ تنز

. حـذف نگـردد   ایـ  مضاعف به حساب گرفته نشود ،سکیربابت  التیکه تعد ابدی نانیاطم دیبا يتجار واحد
نرخ  ابد،ی می شیتعهد افزامربوط به  سکیر ازاي مابه احتساببابت  يبرآورد ينقد يانهایاگر جر ،مثال براي
 شود. لیتعد سکیانعکاس آن ر براي دینبا لیتنز

 )71تا  67 ي(بندها ارزشیابیتکنیکهاي  هاي ورودي داده

مشاهده   قابل )یمال يابزارها مانند( هایو بده هاییداراآن در مورد برخی  هاي ورودي دادهکه  ییبازارها  نمونه .34ب
 :باشد می ریشامل موارد ز ،است

ارزش  انگریـ و عمومـاً ب  اسـت در دسـترس   یبه آسـان  یانیپا يمتهای، قبورس . در بازاربـورس  يابازاره الف.
 است.بورس  يبازارهااز  مثالی ،لندن اوراق بهادار . بورسباشد میمنصفانه 

بـه  فروش  ای دی(خرهستند آماده انجام معامله گرها  معامله گران، معامله . در بازارگران معامله يبازارها .ب
 يبازارسـاز  يرا بـرا  یاقالمـ  ، مجموعهخود هیاز محل سرما ینگیفراهم آوردن نقد و با) خود حساب
که است قیمتی بیانگر  به ترتیب، و فروش (که دیخرپیشنهادي  يمتهایق معموالً .کنند می ينگهدار
یمـت  قگر، مایـل بـه فـروش بـه آن      و قیمتی که معامله به آن قیمت است دیبه خر لیما ،گر  معامله
در آنهـا  بـازار فرابـورس (کـه     ي پایانی با سهولت بیشتري در دسترس اسـت. متهای) نسبت به قاست

 ي. بازارهـا شـود  یمـ  محسـوب  انگـر  معاملـه بـازار  نـوعی  ) شود یگزارش م یبه صورت عموم متهایق
و  هـا کاال ،یمـال  يابزارهـا بعضـی از  شـامل   ،هایبـده و  هـا ییدارا ریاز سـا  یرخدر مورد ب گران معامله

 وجود دارد. زیدست دوم) ن زاتی(مانند تجه یکیزیف يهاییرادا

ارتبـاط  فروشندگان  و دارانیخربین تا  کنند یکارگزاران تالش م ،ي. در بازار کارگزاريکارگزار يبازارها .پ
 يبـرا را خود  یشخص هیکارگزاران سرما گر،ید عبارت. به کنند یخود معامله نم ي، اما برابرقرار کنند

ي دپیشـنها  يمتهـا یقاز  ،. کـارگزار گیرنـد  بکار نمی، کنند یم يآن بازارساز يکه برا یماقال ينگهدار
 گریکـد ینظـر   وردمـ  يمتهایاز ق معموالً طرفین معاملهاما  ،است مطلعمعامله  نیو فروش طرف دیخر

 يدر دسـترس اسـت. نمونـه بازارهـا    برخـی مواقـع    ،شـده  معـامالت انجـام   متی. قهستند اطالع یب
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ـ   دیـ خر هايکـه در آن سفارشـ   یکیارتباط الکترون يها شامل شبکه ،يکارگزار  گریکـد ی او فـروش ب
 است. یو مسکون يامالك تجار هايو بازار شود یمداده تطبیق 

بـه صـورت مسـتقل و     ،مجدد يو فروشها ولیهمعامالت ا ،بدون واسطه. در بازار بدون واسطه يبازارها .ت
ن معـامالت در دسـترس عمـوم    ایـ  دربـاره  یطالعات انـدک . ادگیر یممورد مذاکره قرار  بدون واسطه

 .است

 )90تا  72 يمراتب ارزش منصفانه (بندها سلسله

 )85تا  81 ي(بندها 2سطح  هاي ورودي داده

 است: ریشامل موارد ز، هایو بده هاییدارابرخی براي  2سطح  هاي ورودي داده  نمونه .35ب

 مبتنی بر نرخ پیشنهادي بین بـانکی لنـدن   پاسونرخ مبناي  بر ریغمتت ثابت، پرداخ افتیسواپ نرخ بهره در الف.

 یدر فواصـل زمـان  شود که  محسوب می 2سطح یک داده ورودي در صورتی لیبور سواپ نرخ  .)لیبور(
 مشاهده باشد.  قابل سواپ  کل دوره تقریباً براي ،اعالم نرخمعمول 

سـواپ  نـرخ   .بـر حسـب ارز  شده  تعیینبازده  یمنحن يمبنا بر ریمتغ تثابت، پرداخت افینرخ بهره در سواپ .ب
محسـوب   2سـطح   یـک داده ورودي در صـورتی   ،ارزبـر حسـب   شده  تعیین بازده یمنحن مبتنی بر

ایـن   مشاهده باشـد.   قابل سواپ  کل دورهتقریباً براي  اعالم نرخ،معمول  یدر فواصل زمانکه  شود می
معمـول   یدر فواصـل زمـان   پاسوو نرخ  شدسال با 10 سواپدوره مورد در صورتی مصداق دارد که 

 یاز منحنـ معقـول  اسـتنباط  کـه هرگونـه   ، مشروط بر اینمشاهده باشد  سال قابل 9 يبرا ،اعالم نرخ
   .بااهمیت نباشد، سواپکل ارزش منصفانه  يریگ اندازه در سال 10 طی بازده

از  ناشـی بانـک   هیـ نرخ پا .خاصبانک  کی هینرخ پابر مبناي  ریثابت، پرداخت متغ تافینرخ بهره درسواپ  .پ
ـ  ،شـده  اسـتنباط  يارزشـها  شـود کـه   محسوب می 2سطح یک داده ورودي صورتی  استنباط، در ه ب

قابـل مشـاهده در     بـا نـرخ بهـره    یهمبستگ از طریق ،مثال رايب، مشاهده بازار  قابل يها داده وسیله
 ، تأیید شود.سواپکل دوره اي از  بخش عمده

 ینوسان ضـمن  ،ریدو شرط ز وجود هردر صورت  معامله در بورس. قابل سه ساله سهام املهمع اریاخت .ت
 :است 2سطح یک داده ورودي ، شود یتا سال سوم استخراج م استنباط قیکه از طر یسهام

 .باشدمشاهده   قابل ،ساله و دوساله سهامکی معامله اریاخت متیق .1

مشـاهده بـازار     قابـل  يهـا  داده قیاز طر ،سه ساله همعامل اریشده اخت استنباط ینوسان ضمن .2
 معامله تأیید شود. اریاخت مدتکل  بخش عمده يبرا

یکسـاله و    معاملـه  اریـ اخت یضـمن هاي نوسـان از  استنباط قیاز طر ینوسان ضمن ،حالت نیا در  
 يتجـار  يساله سـهام واحـدها   سه معامله اریاخت ینوسان ضمنوسیله ه بو  ، تعیینساله سهامدو
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سـاله  یـک سـاله و دو   یضـمن  هايکـه بـا نوسـان   شود، مشروط بر اینکـه   تأیید می سهیقابل مقا
 داشته باشد. یهمبستگ

در مـورد آن   راًیـ و اخ شده است لیتحص يتجار بیکه در ترک امتیازحق   در توافق .امتیازتوافق حق  .ث
شـده    مـذاکره  روابسـته یشخص غ کی) با امتیازحق   شده (طرف توافق لیتحص ياز جانب واحد تجار

  توافـق  شـروع در  روابسـته یدر قرارداد بـا شـخص غ   ازینرخ حق امت ،2سطح یک داده ورودي است، 
 .باشد می

  داده ،يتجـار  بیـ شـده در ترک  تحصیل يکاال يدر مورد موجود .یفروشـ  فروشگاه خردهي کاال يموجود .ج
فروشـان در   خرده قیمت براي ای یوشفر بازار خردهدر  انیمشتر تواند قیمت براي می 2سطح  ورودي

 ياقـالم موجـود   و يموجـود  قلم موقعیت مکانیو  طیشرا در بابت تفاوت باشد که یفروش بازار عمده
 ،ارزش منصــفانه يریــگ کــه انــدازه يا گونـه  بــهشــده اســت  لیتعـد  ،مشــابه) یعنــی( ســهیقابـل مقا 
کـه   اسـت  يگـر یفـروش د  بـه خـرده   يدر معامله فروش موجود قابل دریافتکننده قیمت  منعکس
 مـت یق در التیتعـد  از اینکـه نظـر   صرف ،ی. از نظر مفهومدهد انجام میفروش را  يالزم برا اقدامات

ارزش  يریـ گ انـدازه  ،انجـام گیـرد  (رو بـه بـاال)    یفروش عمده متیقدر یا ) نیی(رو به پا یفروش خرده
استفاده شود کـه   از قیمتی دیبا نهارزش منصفا يریگ اندازهبراي  معموالًخواهد بود.  کسانیمنصفانه 
 .است یذهن تالیتعدمیزان  کمترینمستلزم 

 مربـع سـاختمان   هر متـر  تواند قیمت می 2سطح یک داده ورودي  شـده.  و استفاده يساختمان نگهدار .چ
 بیضـرا  ماننـد  ت،اسـتخراج شـده اسـ   مشـاهده بـازار     قابـل  يها که از داده باشد) ییابارزش بی(ضر

مشـابه)   یعنـ ی( سـه یقابل مقا يساختمانهاجمله شده از  معامالت مشاهده هايقیمت استخراج شده از
 مشابه.مکانی  يتهایدر موقع

 درآمـد  ایـ سـود   ماننـد ضـریب  (تواند ضریب ارزشـیابی   می 2سطح یک داده ورودي  واحد مولد نقد. .ح
دسـت آمـده اسـت،    ه بقابل مشاهده بازار  يها که از داده باشد) معیار عملکرد مشابهیک یا عملیاتی 

یعنـی  فعالیتهاي تجاري قابل مقایسه ( از جملهاز قیمت معامالت مشاهده شده  حاصلمانند ضرایب 
   ، مالی و غیرمالی.بازارمشابه)، با در نظر گرفتن عوامل عملیاتی، 

 )90تا  86 ي(بندها 3سطح  هاي ورودي داده

 است: ریشامل موارد ز، هایو بده هاییدارابراي برخی  3سطح  هاي ورودي داده  نمونه .36ب

  کـه قابـل   باشد یارز خاص برحسبنرخ بهره تواند  می 3سطح  ورودي  دادهیک بلندمـدت.   يارز سواپ .الف
طریق به  ای اعالم نرخمعمول  یمشاهده بازار در فواصل زمان  قابل يها داده قیو از طر یستنمشاهده 

 ،يارز سـواپ . نـرخ بهـره در   یسـت ن دییـ تأ قابل ،يزار سواپکل دوره اي از  بخش عمده يبرا دیگر،
 .شود یمربوط محاسبه م يکشورها بازده هايیمنحن بر اساساست که  نرخی
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 هاينوسـان توانـد   مـی  3سـطح   ورودي  دادهیـک   ساله سهام قابل معامله در بـورس.  سه معامله اریاخت .ب
 یخیتـار  هاينوسـان اگـر   ی. حتـ شدبا ،سهام یخیتار يمتهایاز ق یسهام ناش هاينوسان یعنی ،یخیتار

 فعـاالن انتظـارات   انگریـ ب بطـور معمـول  باشد،  معامله اریاخت متیق درباره تنها اطالعات در دسترس
 .ستین یآت هايبازار از نوسان فعلی

بـازار   آور) الـزام ری(غقیمت تـوافقی   نیانگیم لیتعد تواند می 3سطح یک داده ورودي  نرخ بهره. پسوا .پ
بـه طریقـی   و  یسـت مشـاهده ن   قابـل بطور مستقیم که باشد  ییها با استفاده از داده سواپمربوط به 
 .باشد نمی دییتأ ، قابلبازاردر مشاهده   قابل يها دهدیگر، با دا

بازار از مفروضات متفاوت  فعاالندهد  نشان اگر اطالعاتی که  .يتجـار  بیدر ترک تأسیسات دنیبرچ یبده .ت
فعلـی بـا    بـرآورد توانـد   مـی  3سطح  ورودي  دادهقول در دسترس نباشد، بطور مع ،کنند یاستفاده م
 يفـا یا يقابل پرداخت برا یآت یخروج ينقد يانهایدرباره جر يواحد تجارخود  يها داده استفاده از

 يبـازار در ازا  فعـال کـه   یتعهد و پاداش يفایمخارج ا دربارهبازار  فعاالن(شامل انتظارات باشد تعهد 
توانـد بـه همـراه سـایر      مـی  3سـطح   داده وروديایـن  . )کند یمطالبه م ییدارا دنیچقبول تعهد بر

اري یا نرخ بدون ریسک تعدیل شده بابت اعتبار، در ج، مانند نرخ بهره بدون ریسک هاي ورودي داده
، مشروط بر اینکه اثر وضعیت اعتبـاري واحـد تجـاري بـر     مورد استفاده قرار گیردروش ارزش فعلی 

 در نـرخ تنزیـل   ، به جاي انعکاس در بـرآورد جریانهـاي نقـدي خروجـی آتـی،     نه بدهیارزش منصفا
 .منعکس شده باشد

بطـور   ،کنند یبازار از مفروضات متفاوت استفاده م فعاالندهد  نشان اگر اطالعاتی که  واحد مولد نقـد.  .ث
ـ  مـالی  هـاي بینی پـیش  برآوردتواند  می 3سطح  ورودي  دادهمعقول در دسترس نباشد،   ،مثـال راي (ب

 .باشدواحد تجاري  خود يها از داده با استفادهشده  انجام) دوره زیان یاجریانهاي نقدي یا سود 

 است افتهیقابل مالحظه کاهش  ،یبده ای ییدارا تیسطح فعال ایکه حجم  یطیارزش منصفانه در شرا يریگ اندازه

 تیـ سـطح فعال  ایکه در حجم  ردیگ قرار  ریتأثتحت  ممکن است در صورتی یبده ای ییمنصفانه دارا ارزش .37ب
 ،مشـابه)  يهایبده ای هاییدارا ای( یبده ای ییآن دارا يبازار برا يعاد تیفعال در مقایسه با یبده ای ییدارا آن

 يا هکاهش قابل مالحظبر مبناي شواهد موجود،  نکهیا نییتع يباشد. براواقع شده  اي کاهش قابل مالحظه
بـودن   مربـوط و  تیاهم دیبا ي، واحد تجاریا خیر است واقع شده یبده ای ییدارا تیلسطح فعا ایدر حجم 

 :کند یابیرا ارز ریز مواردمانند ی عوامل

 انجام شده است. یمعامالت اندک راًیاخ .الف

 نشده است. نییتع ،جاريبا استفاده از اطالعات  شده قیمتهاي اعالم . ب

) نوسـان  يکـارگزار  يبازارها یبرخ ،مثال رايبازارسازان (ب انیر مد ایزمان  طی ،شده قیمتهاي اعالم . پ
 دارد. يا قابل مالحظه
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بـه   ،انـد  داشـته  یبـده  یـا  یـی منصفانه دارا يبا ارزشها ییباال یهمبستگ ،که در گذشته ییهاشاخص . ت
 .ندارند یهمبستگ یبده یا ییارزش منصفانه آن داراشاخصهاي اخیر با وضوح 

 ماننـد عملکـرد (  يشاخصـها  ایـ  ها بازده ،ینقدشوندگضمنی  سکیحظه در صرف رقابل مال شیافزا . ث
در  شـده  اعـالم  يمتهـا یق ایـ معامالت مشاهده شـده  قیمتهاي ) مربوط به شدت زیان ایقصور  میزان

در  يهـا  داده تمام فتنبا در نظر گر که ،مورد انتظار ينقد يانهایاز جر يبا برآورد واحد تجار سهیمقا
 .استشده  جادیا یبده ای ییدارا عدم ایفاي تعهد سکیو ر ياعتبار سکیر درباره بازاردسترس 

 يا قابـل مالحظـه   افزایش ایو فروش وجود داشته باشد  دیخرپیشنهادي  يمتهایق زیادي بینفاصله  . ج
 شده باشد. جادیو فروش ا دیخرپیشنهادي  يمتهایقدر فاصله بین 

کاهش  ،مشابه يهایبده ای هاییدارا ای یبده ای یی) دارااولیهبازار  ینعی( دیجد هايانتشار در ارتباط با . چ
 وجود نداشته باشد. يبازار نیچن اًاساس ای ،شده باشد جادیابازار  تیدر فعال يا قابل مالحظه

 بـدون واسـطه  کـه در بـازار    یمعـامالت در مورد  ،مثالراي (ب باشدعموم  دسترسدر  یاطالعات اندک . ح
 .)شود یانجام م

 تیـ فعال در مقایسـه بـا   یبـده  ایـ  ییدارا تیسطح فعال ایبرسد که در حجم  جهینت نیبه ا يواحد تجار اگر .38ب
، وجـود دارد  يا کـاهش قابـل مالحظـه    ،مشـابه)  يهایو بده هاییدارا ای( یبده ای ییآن دارا يبازار برا يعاد

. کـاهش در  یابـد  ضرورت می شده اعالمقیمتهاي  ایمعامالت قیمتهاي در خصوص  يشتریب لیتحلتجزیه و 
 انگریـ ب اعالم شده،قیمت  ایمعامله قیمت که  دهدن  نشان ممکن استبه خودي خود  ،تیا سطح فعالیحجم 

به این نتیجه برسـد   ي. اما اگر واحد تجارشود ینم یتلق متعارف، بازارآن معامله در  ای ستیارزش منصفانه ن
وجـود   تیممکن است معامال ،مثال راي(ب نیستارزش منصفانه  گرانیب شده، اعالمقیمت یا  معاملهقیمت  که

ارزش  يریـ گ انـدازه  يمبنـا بـه عنـوان    متهـا یآن ق در صـورت اسـتفاده از  )، نباشند متعارفداشته باشد که 
توانـد در   ، مـی مزبـور  لیو تعـد  یابـد  ضـرورت مـی   شده اعالممعامالت و قیمتهاي قیمتهاي ، تعدیل منصفانه

 طیممکـن اسـت در شـرا    التیتعـد  قابل مالحظـه باشـد.  ، در مجموع ارزش منصفانه يریگ اندازه مقایسه با
تـا   باشد يا قابل مالحظه لیتعد مستلزم ،مشابه ییدارا قیمتکه  یمثال زمانبراي ( ضرورت یابد زین يگرید

 باشد). یمیقد قیمتکه  یزمان ای شود سهیقابل مقا شده، يریگ اندازه ییبا دارا

 شـده،  اعـالم  قیمتهـاي  ایـ معـامالت  قیمتهاي در   قابل مالحظه التیتعدانجام  يرا برا روشیارد استاند نیا .39ب
بـه بنـدهاي    ،ارزش منصفانه يریگ هنگام اندازه یابیارزش تکنیکهاياستفاده از  حیتشر ي. براکند نمی تجویز

 دیـ با يواحـد تجـار  اسـتفاده،   ارزشـیابی مـورد   تکنیکنظر از  صرف. کنیدمراجعه  11تا ب 5و ب 66تا  61
بـازار بـه عنـوان     فعـاالن مبلغ مـورد درخواسـت    انگریکه ب یسکیصرف ر از جمله ،سکیرمناسب  التیتعد

مراجعـه   17بنـد ب بـه  . (ردیـ را در نظر بگ ،است یبده ای ییدارا ينقد يانهایجر یذات نانیجبران عدم اطم
 نیـی تع ،مواردبرخی  در نصفانه نخواهد بود.ارزش مصادقانه بیان  ،يریگ ن اندازهای ،صورت نیا ری). در غشود
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 لیتعـد نادیـده گـرفتن    يبـرا  ییبه تنها يدشوار زانیباشد. اما م ممکن است دشوار سکیرمناسب  لیتعد
 طیشـرا  طبـق  يریگ اندازه خیبازار در تار فعاالن بین متعارفمعامله  دیبا سکیر لی. تعدستینکافی  ،سکیر

 .کند منعکسرا بازار  جاري

تکنیـک   در رییـ شـده باشـد، تغ   جادیا يا کاهش قابل مالحظه یبده ای ییدارا تیسطح فعال ایدر حجم  راگ .40ب
بازار و  رویکرداستفاده از  ،مثال رايمناسب باشد (ب تواند می ارزشیابیتکنیک  یناستفاده از چند ای ارزشیابی
اسـتفاده از   در نتیجـه ه شـد  تعیـین  هارزش منصـفان  هايشاخصـ تعیین اهمیت ). هنگام یارزش فعلتکنیک 

ارزش منصفانه را در نظـر   يهایریگ بودن دامنه اندازهمعقول  دیبا يچندگانه، واحد تجار ارزشیابیتکنیکهاي 
ارزش منصـفانه   بهتـرین نماینـده   ،بازار جاري طیشرا دردامنه است که  این در يا نقطه نییتع ،. هدفردیبگ

 يشـتر یب لیتحلتجزیه و آن باشد که  انگریصفانه ممکن است بارزش من هايیریگ باشد. دامنه گسترده اندازه
 است. ازین مورد

شـده باشـد،    جـاد یا يا کاهش قابـل مالحظـه   یبده ای ییدارا یک تیسطح فعال ایدر حجم  زمانی که یحت .41ب
یـا   ییدارایک فروش براي است که  قیمتی. ارزش منصفانه کند ینم رییارزش منصفانه تغ يریگ هدف اندازه

بـین  ) يرفـروش اضـطرا   ایـ  ياجبـار غیر از انحـالل   ی(یعنی شرایط متعارف اي معاملهدر  یبدهیک نتقال ا
 .خواهد بودپرداخت قابل دریافت یا قابل  ،شرایط فعلی بازار طبق گیري ، در تاریخ اندازهبازار فعاالن

 فعـاالن کـه   قیمتـی  برآورد ی،بده ای ییدارا تیسطح فعال ایدر حجم   کاهش قابل مالحظهوجود در صورت  .42ب
و واقعیتهـا  ، بـه  دارندبازار  جاري طیشرا طبق يریگ اندازه خیدر تار قیمت،انجام معامله به آن  به تمایلبازار 
 ایـ  یـی دارا ينگهـدار  يبرا يواحد تجار قصدقضاوت است.  مستلزمدارد و  یبستگ يریگ اندازه خیتار طیشرا

ارزش  رایـ ز شـود،  ینمـ  یمربوط تلقـ  ،ارزش منصفانه يریگ اندازه رد ،به طریقی دیگر یبده يفایا ای تسویه
   .باشد نمی يواحد تجار مختصعیار مبتنی بر بازار است و میک  ،منصفانه

 ستندین متعارفکه  یمعامالت ییشناسا

 يعـاد  تیـ فعال در مقایسه بـا  یبده ای ییدارا کی تیسطح فعال ایدر حجم   صورت کاهش قابل مالحظه در .43ب
 اسـت یـا خیـر،    متعـارف اینکه معاملـه   نییمشابه)، تع يهایبده ای هاییدارا ای( یبده ای ییآن دارا يار براباز

 یعنـ باشـند (ی  نمی متعارف ،تمام معامالت بازارکه رسیدن به این نتیجه  ،یطیشرا نی. در چنباشد میدشوار 
نبـودن   متعـارف  هدنـ ده شـان نتوانـد   مـی کـه   یطی. شراستیمناسب ن، )يفروش اضطرار ای ياجبار انحالل

 است: ریشامل موارد ز د،معامالت باش

انجـام   تـا باشد صورت نگرفته به میزان کافی مراجعه به بازار  ،يریگ اندازه خیاز تار شیپ اي دوره يبرا .الف
بازار معمـول   یفعل طیشرا در هایبده ای هاییدارا این رندهیمعامالت دربرگ يکه برا یابیبازار يتهایفعال
 .شود، امکانپذیر تداول استو م
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 کیـ  هرا بـ  یبده ای ییآن دارا ،اما فروشنده براي بازاریابی وجود داشته باشد،دوره معمول و متداول  .ب
 .باشدکرده  عرضهواحد در بازار  فعال

) يفروش اضـطرار  یعنی( انحاللدر حال  ای یدر آستانه ورشکستگیا  باشد شده ورشکستفروشنده  .پ
 .باشد

 .)يفروش اجبار یعنی(باشد به فروش  ملزم یالزامات قانون ای مقرراتطبق  ،دهفروشن .ت

قابـل   تفـاوت  ،مشـابه  ای کسانی یبده ای ییدارا براي ریمعامالت اخ ریبا سا سهیمعامله در مقا قیمت .ث
 .داشته باشد يا مالحظه

 متعـارف  ،معاملهکه  دینما نییتعبر اساس اهمیت شواهد موجود،  وکند  یابیرا ارز طیشرا دیبا يتجار واحد
 .ریخ ایاست 

را در نظـر   ریـ تمام موارد ز دیبا ،بازار سکیبرآورد صرف ر ایارزش منصفانه  يریگ هنگام اندازه ي،تجار واحد .44ب
 :ردیبگ

 در صـورت امکـان، اهمیـت    دیـ با ي، واحد تجـار باشد نمی متعارفنشان دهد که معامله، اگر شواهد  .الف
 .ردیآن معامله در نظر بگ قیمت يارزش منصفانه) برا يهاشاخص ریا ساب سهی(در مقا یاندک

. ردیـ آن معامله را در نظر بگقیمت  دیبا يواحد تجار، است متعارفنشان دهد که معامله، اگر شواهد  . ب
بـه   ،ارزش منصـفانه  يهاشاخصـ  ریبا سا سهیدر مقا یافته به قیمت آن معامله اهمیت اختصاص زانیم

 دارد: یبستگزیر موارد  رینظ یطیاو شر واقعیتها

 .حجم معامله .1

 .يریگ اندازه مورد یبده ای ییمعامله با دارا سهیمقا تیقابل .2

 .يریگ اندازه خیمعامله به تار یکینزد .3

 متعـارف ، برسـد کـه معاملـه    جهینت نیبه ا تانداشته باشد  اریدر اخت یاطالعات کاف يد تجارحاگر وا .پ
 انگریـ ممکـن اسـت ب  معاملـه   قیمـت  با وجود ایـن، . ردیه را در نظر بگمعامل قیمت دیبا است یا خیر،

ارزش منصـفانه   يریگ اندازه یاصل يمبنا ایمعامله لزوماً تنها مبنا  قیمت یعنیارزش منصفانه نباشد (
دربـاره   يریـ گ جـه ینت يبـرا  يکه واحـد تجـار   در صورتی .)باشد نمیبازار  سکیر هايبرآورد صرف ای

 ریسـا در مقایسـه بـا    دیـ ، بانداشـته باشـد  در اختیـار   یاطالعات کـاف  ،عامالتمبودن برخی  متعارف
 .قائل شود يکمتر براي آن معامالت، اهمیت، شوند تلقی می متعارفکه  یمعامالت

انجـام  ، هستند یـا خیـر   متعارفاینکه معامالت  نییتع يبرا اي گستردهتالش  يتجار حدواکه  نداردلزومی 
 کیـ  يکه واحد تجار در صورتی. بگیرد دهیناد دسترس است،معقول در که بطور را ی اطالعات دیاما نبادهد، 
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بـودن معاملـه،    متعـارف گیـري دربـاره    واحد تجاري بـراي نتیجـه   است که نی، فرض بر اباشدطرف معامله 
 دارد. اریدر اخت یاطالعات کاف

 توسط اشخاص ثالث  شده  شده ارائه اعالم قیمتهاياستفاده از

خـدمات   ماننـد  ،شـود  ارائـه مـی   توسـط اشـخاص ثالـث   کـه   شده  اعالم قیمتاستفاده از  ،استاندارد نیادر  .45ب
باشـد کـه    دهیرسـ  جـه ینت نیـ بـه ا  يواحد تجـار  د، مشروط بر اینکهشو کارگزاري منع نمییا  يگذار متیق

 شده است. نییاستاندارد تع نیا طبق ،شده توسط آن اشخاص ارائه شده  اعالم قیمتهاي

 دیـ با يشـده باشـد، واحـد تجـار    ایجاد  کاهش قابل مالحظه ،یبده ای ییدارا تیسطح فعال ایدر حجم  راگ .46ب
جـاري کـه   بـا اسـتفاده از اطالعـات     ،شده توسط اشخاص ثالـث  ارائه شده اعالم قیمتهاي ایکه آ کند یابیارز

کـه بازتـابی از   شـیابی  ارزتکنیـک   کیـ بـا اسـتفاده از    ایاست  شده جادیااست،  متعارفبازتابی از معامالت 
 شده اعالمقیمتهاي  تخصیص اهمیت به) است. در سکیازار (شامل مفروضات مربوط به رب فعاالنمفروضات 
(در کمتـرین میـزان اهمیـت را     يارزش منصفانه، واحـد تجـار   يریگ اندازه يبرا یک داده وروديبه عنوان 

اي  شـده  براي قیمـت اعـالم  معامالت است)  جیدهنده نتا ارزش منصفانه که نشان يهاشاخص ریبا سا سهیمقا
 .  کند را منعکس نمیمعامالت  جیکه نتاشود  قائل می

قیمـت   بـراي مثـال،  ( شده قیمت اعالم تیماهموجود، باید شواهد تخصیص اهمیت به هنگام  ن،یعالوه بر ا .47ب
توسـط  شـده   ارائـه شـده   مقیمت اعالدر نظر گرفته شود و به  ،آور) الزام شنهادیپ ای قیمت شاخص ،شده اعالم

 .داده شود يشتریب اهمیتاند،  را مطرح کردهور آ شنهادات الزامیاشخاص ثالث که پ
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 پیوست پ

 گذار   ا وتاریخ اجر

المللـی گزارشـگري مـالی اسـت و هماننـد سـایر بخشـهاي ایـن اسـتاندارد،           این پیوسـت، بخـش جدانشـدنی ایـن اسـتاندارد بـین      
 االجراست. الزم

شـروع  یا پس از آن  2013 سال هیژانواول از که  اي ساالنه يها دوره ياستاندارد را برا نیا دیبا يرتجا واحد .1پ
از موعـد   پـیش اسـتاندارد را   نیا يمجاز است. اگر واحد تجار پیش از موعد، يری. بکارگردیبکار گشود،  می

 را افشا کند. موضوع نیا دیبا رد،یبکار گ

بـا تسـري بـه آینـده      ،شـود  یمگرفته  بکاربراي نخستین بار که  اي ساالنه  دوره يدااز ابت دیبا ،استاندارد نیا .2پ
 شود. اعمال

 يریاز بکـارگ قبـل   يهـا  دوره يا سـه یاطالعات مقا هیدر ته ،استاندارد نیا يافشا الزاماتکه  ضرورتی ندارد  .3پ
 استاندارد بکار گرفته شود. نیا هیاول

 يواحـد تجـار  . را اصـالح کـرد   52، بند 2013 سال در دسامبر شدهمنتشر، 2013 تا 2011، دوره ساالنهاصالحات  .4پ
 شـروع یـا پـس از آن    2014سـال   جـوالي  اولکـه از  اي  سـاالنه  يهـا  دوره يبرا مورد اصالحی را نیا دیبا

للـی  الم استاندارد بیناي که  دوره ساالنهابتداي ز مورد اصالحی را ا نیا دیبا ي. واحد تجارردیشود، بکار گ می
پـیش از   يریبکارگ. اعمال کند آیندهبه  يبا تسر، شود بکارگرفته میبراي نخستین بار  13 گزارشگري مالی
را افشـا   موضـوع  نیـ ا دیبا رد،یرا پیش از موعد بکار گ مورد اصالحی نیا ياگر واحد تجار. موعد، مجاز است

 کند.

 نشده است و بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.]االجرا  [این بند اشاره به اصالحاتی دارد که هنوز الزم .5پ
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