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 تعریف ارزش منصفانه و هدف آن 



 مقدمه

خبره حسابداران انجمن  

 ایران 42 حسابداری استاندارد
 منصفانه ارزش اندازه گیری عنوان با 
 13 المللی بین استاندارد با مطابق 

 :مهم نکته
   از استفاده زمان استاندارد این 

 نمیدهد ارائه را منصفانه ارزش
 محاسبه و اندازگیری چگونگی فقط 
 .میدهد ارائه را منصفانه ارزش 



 :استانداردهایی که ارزش منصفانه در آنها کاربرد دارد

خبره حسابداران انجمن  

  26 حسابداری استاندارد   3 استاندارد حسابداری

   27 استاندارد حسابداری 9استاندارد حسابداری 

   31 استاندارد حسابداری   10 استاندارد حسابداری

   32 استاندارد حسابداری   11 استاندارد حسابداری

   33 استاندارد حسابداری   15 استاندارد حسابداری

   34 استاندارد حسابداری   16 استاندارد حسابداری

   36 استاندارد حسابداری   17 استاندارد حسابداری

 37حسابداری  استاندارد   20 استاندارد حسابداری

 38استاندارد حسابداری    21 استاندارد حسابداری



 کاربرد

خبره حسابداران انجمن  

هدف این  

 استاندارد

افشا درباره  .پ
اندازه گیری  

 ارزش منصفانه  

چارچوب .ب
اندازه گیری  

 ارزش منصفانه  
تعریف .الف

 ارزش منصفانه  

  21 حسابداری استاندارد کاربرد دامنه در که اجاره معامالت.الف :ندارد کاربرد زیر موارد در
 (اجاره مبالغ حداقل فعلی ارزش) می گیرد قرار اجاره ها حسابداری

 اما دارند، منصفانه ارزش با شباهتهایی که اندازه گیریهایی . ب
 :مانند نیستند، منصفانه ارزش

 حسابداری  8 حسابداری استاندارد در فروش ارزش خالص 
 یا کاال و مواد موجودی 

 ارزش کاهش 32 حسابداری استاندارد در اقتصادی ارزش 
 .داراییها

 :نیست الزامی زیر موارد در
 اندازه گیری منصفانه ارزش به کارکنان بازنشستگی مزایای 33 حسابداری استاندارد طبق که طرح داراییهای .الف

   می شود؛
 به بازنشستگی مزایای طرحهای 27 حسابداری استاندارد طبق که بازنشستگی مزایای طرحهای سرمایه گذاریهای .ب

 .می شود اندازه گیری منصفانه ارزش



 تعریف
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 :تعریف ارزش منصفانه در این استاندارد

 منصفانه قیمتیستارزش 

 در معامله ای متعارف بین فعاالن بازار،

 در تاریخ اندازه گیری

 بابت فروش یک دارایی قابل دریافت 

 یا انتقال یک بدهی قابل پرداخت  

موضوع اصلی 
در تعریف  

 ارزش منصفانه،

داراییها و  
 بدهیها هستند 



 معامله متعارف
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 :شرایطی که ممکن است نشان دهنده متعارف نبودن معامالت باشد، شامل موارد زیر است

 در معرض بازار قرار نگرفته باشدمیزان کافی در دوره ای پیش از تاریخ اندازه گیری، معامله به . الف

به یک صرفاً دوره مرسوم و معمول برای بازاریابی وجود داشته باشد، اما فروشنده، آن دارایی یا بدهی را . ب
 .فعال بازار عرضه کرده باشد

 (.فروش اضطرارییعنی )فروشنده ورشکست شده یا در آستانه ورشکستگی یا در حال انحالل باشد . پ

 (.فروش اجبارییعنی )فروشنده طبق مقررات یا الزامات قانونی ملزم به فروش باشد . ت

تفاوت قابل قیمت معامله در مقایسه با قیمت سایر معامالت اخیر برای دارایی یا بدهی همانند یا مشابه، . ث
 .داشته باشد مالحظه 

 می گیرد قرار بازار معرض در اندازه گیری، تاریخ از پیش دوره ای در•

 .شود امکانپذیر بدهیها یا داراییها این گونه معامله برای معمول و مرسوم بازاریابی فعالیتهای انجام تا •

 .(اضطراری فروش یا اجباری انحالل مانند) نیست اجباری معامله ای، چنین •

معامله 
 متعارف



 هدف از ارزش منصفانه
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هنگامی که قیمتی برای یک 
قابل ، هماننددارایی یا بدهی 

 مشاهده نباشد 

داده های ورودی قابل  استفاده از 

 حداکثر  مربوط را  مشاهده

  داده های ورودیو استفاده از 

 می سازد،  حداقلرا  غیرقابل  مشاهده

واحد تجاری ارزش منصفانه را به این 
 : روشها اندازه گیری می کند

  بین بدهی انتقال یا دارایی فروش برای متعارف معامله ای آن اساس بر که است قیمتی برآورد منصفانه ارزش از هدف
 از اندازه گیری تاریخ در خروجی قیمت یعنی) می شود انجام بازار جاری شرایط در اندازه گیری تاریخ در بازار فعاالن
 .(بدهی ناشر یا دارایی دارنده بازار فعال یک دیدگاه

 بدهی، یک انتقال برای یا دریافت دارایی، یک فروش بابت که قیمتی•
 قیمت خروجی .می شود پرداخت

  یا پرداخت دارایی، یک تحصیل بابت مبادله ای، معامله یک در که قیمتی•
 .می شود دریافت بدهی، یک تقبل برای

 

 ورودی قیمت



 اندازه گیری تکی و گروهی
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دارایی یا بدهی 

اندازه گیری  شده به ارزش 

منصفانه، ممکن است یکی 

 :از موارد زیر باشد

یک دارایی یا یک بدهی .الف
  تنهاییبه 

مانند یک ابزار مالی یا یک 
 دارایی غیرمالی

از داراییها، گروهی  گروهی.ب
یا گروهی از داراییها  از بدهیها

 و بدهیها 

مانند یک واحد مولد نقد یا 

 یک فعالیت تجاری
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 انواع بازارها



 انواع بازار
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 .نیست تجاری واحد مختص اندازه گیری و است بازار بر مبتنی اندازه گیری منصفانه ارزش

 : میشود تقسیم دسته 2 به بازار لذا 

 قابل مبلغ ،حمل مخارج و معامله مخارج گرفتن نظر در از پس که بازاری•
 بدهی انتقال برای پرداخت قابل مبلغ یا حداکثر را دارایی فروش بابت دریافت

 .می کند حداقل را

بازار دارای  
بیشترین 

 مزیت

 .بدهی یا دارایی برای فعالیت سطح و حجم بیشترین با بازاری•
 بازار اصلی 



 انواع بازار
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 بیشترین دارای بازار اصلی، بازار نبود صورت در.ب
 .بدهی یا دارایی برای مزیت

 یا بدهی؛ یا دارایی برای اصلی بازار .الف

 این بر فرض منصفانه ارزش اندازه گیری در
 بدهی انتقال یا دارایی فروش معامله که است

 :می افتد اتفاق زیر بازارهای از یکی در
 در یا اصلی، بازار شناسایی برای نیست نیازی تجاری واحد

  دارای بازار شناسایی برای اصلی، بازار نبود صورت
 ممکن بازارهای جامع جستجوی به مزیت، بیشترین

  بپردازد
  را است دسترس در معقول بطور که اطالعاتی تمام اما

  .بگیرد نظر در باید

 باشد، داشته دسترسی بازار به بتواند باید تجاری واحد
 دارایی بتواند اندازه گیری تاریخ در نیست نیازی اما 

 تا دهد انتقال را مشخصی بدهی یا بفروشد را مشخصی
 بازار آن در قیمت برمبنای را منصفانه ارزش بتواند

 .کند اندازه گیری

در  واحد تجاری باید 
 تاریخ اندازه گیری

یا بازار )به بازار اصلی 
(  دارای بیشترین مزیت
 دسترسی داشته باشد



 در دسترس بودن و نبودن اطالعات قابل مشاهده
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هدف از 
اندازه گیری 

ارزش منصفانه 
در هر دو مورد 

 یکسان است

برخی داراییها و 

 بدهیها

ممکن است معامالت 
قابل مشاهده بازار یا 

اطالعات قابل مشاهده 
 بازار 

 در دسترس باشد

 .  در دسترس نباشد



 ویژگی های ارزش منصفانه
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برای تعیین 

ارزش منصفانه 

ویژگی  2

 :ضروری است

محدودیتهای .ب 
فروش یا استفاده 

از دارایی، در  
 صورت وجود

وضعیت و .الف
موقعیت مکانی 

 دارایی

 : محدودیت انواع

 لحاظ قیمتگذاری در : دارایی به مربوط
   میشود

 لحاظ قیمتگذاری در : تجاری واحد به مربوط
   .شود نمی
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 ویژگیهای فعاالن بازار



 ویژگی های فعاالن بازار
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فعاالن بازار دارای 
تمام ویژگیهای زیر 

 :هستند

 استاندارد تعریف طبق وابسته اشخاص یعنی هستند، مستقل یکدیگر از آنها .الف
 نیستند 12 حسابداری

 از معقولی درک به دسترس، در اطالعات تمام از استفاده با یعنی هستند؛ مطلع آنها .ب
 .یافته اند دست معامله و بدهی یا دارایی

 دارند را بدهی یا دارایی معامله انجام توانایی آنها .پ

 هستند بدهی یا دارایی معامله انجام به مایل آنها .ت



 مفروضات اندازه گیری ارزش منصفانه
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 اندازه گیری مفروضاتی از استفاده با را بدهی یا دارایی منصفانه ارزش باید تجاری واحد
 که فرض این با ،می گیرند بکار بدهی یا دارایی قیمت گذاری هنگام بازار فعاالن که کند

 .می کنند اقدام خود اقتصادی منافع بهترین جهت در بازار فعاالن

 نظر در با تجاری، واحد

 تمام به مربوط عوامل گرفتن

 را ویژگیهایی باید زیر، موارد

  بازار فعاالن که کند شناسایی

 :می کند متمایز کلی بطور را

 دارایی یا بدهی؛.الف

 برای دارایی یا بدهی؛ و( یا بازار دارای بیشترین مزیت)بازار اصلی .ب 

 .فعاالن بازار که واحد تجاری، در آن بازار با آنها معامله می کند.پ 
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اندازه گیری ارزش منصفانه دارایی های 
 غیرمالی



 اندازه گیری ارزش منصفانه دارایی غیرمالی
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در اندازه گیری ارزش 
منصفانه یک دارایی 

 غیرمالی

یا فروش آن به فعاالن دیگر بازار که از 

آن دارایی بیشترین و بهترین استفاده 

 را می کنند، 

بیشترین و بهترین استفاده از دارایی 
 مورد نظر 

توانایی فعاالن بازار برای ایجاد منافع اقتصادی از  

 :طریق زیر در نظر گرفته می شود

 غیرمالی دارایی از استفاده بهترین و بیشترین شرایط

 امکانپذیر بودن از لحاظ فیزیکی•

 قانونی بودن•

 قابل توجیه بودن•
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 مخارج معامله



 مخارج معامله
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 دارایی منصفانه ارزش اندازه گیری برای (مزیت بیشترین دارای بازار یا) اصلی بازار در که قیمتی
 می گیرد، قرار استفاده مورد بدهی یا

 . تعدیل شود مخارج معاملهنباید بابت 

 .شود منظور حساب به حسابداری استانداردهای سایر طبق باید معامله مخارج

دارایی یا بدهی  ویژگیمخارج معامله، 
 محسوب نمی شود،

، مختص یک معامله مخارجبلکه این 
به چگونگی انجام است و با توجه 

دارایی یا بدهی توسط واحد   معامله
 .متفاوت استتجاری، 

  بازار یا) اصلی بازار در بدهی یک انتقال یا دارایی یک فروش مخارج•
 قابل مستقیم بطور که بدهی، یا دارایی برای (مزیت بیشترین دارای

  است بدهی انتقال یا دارایی واگذاری به انتساب
 

 مخارج معامله



 دو معیار مخارج معامله
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 :می کند احراز را زیر معیار دو هر معامله مخارج

 .است ضروری معامله انجام برای و می شود ناشی مزبور معامله از مستقیم بطور.الف

 انتقال یا دارایی فروش به تصمیم که می کند تحمل را مخارج این زمانی تنها تجاری واحد.ب
 .باشد گرفته بدهی



 مخارج حمل
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 در که شود تعدیل مخارجی بابت باید (مزیت بیشترین دارای بازار یا) اصلی بازار در قیمت
 .می شود تحمل بازار آن به فعلی مکانی موقعیت از دارایی حمل نتیجه در وجود، صورت

 شود محسوب دارایی ویژگیهای از ،مکانی موقعیت اگر

 بازار به فعلی مکانی موقعیت از دارایی حمل برای که مخارجی•
 مخارج حمل می شود واقع (مزیت بیشترین دارای بازار یا) آن اصلی

 شامل را حمل مخارج معامله، مخارج
   .نمی شود
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اندازه گیری بدهی و ابزار مالکانه 
 به ارزش منصفانه



 اندازه گیری ارزش منصفانه بدهی و ابزار مالکانه
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 :کند اندازه گیری زیر شرح به را مالکانه ابزار یا بدهی منصفانه ارزش باید تجاری واحد

 دارایی عنوان به دیگر طرف توسط که همانندی قلم برای فعال بازار در اعالم شده قیمت از ستفادها.الف
 .باشد دسترس در قیمت این که صورتی در می شود، نگهداری

 قیمت مانند مشاهده، قابل  ورودی داده های سایر از استفاده قیمت، نبودن دسترس در صورت در.ب
 .می شود نگهداری دارایی عنوان به دیگر طرف توسط که همانندی قلم برای غیرفعال بازار در اعالم شده

 ارزشیابی دیگر تکنیک یک از استفاده ،فعال غیر و فعال بازار در قیمت نبودن دسترس در صورت در.پ
 :مانند

  می کندکه استفاده آتی نقدی جریانهای از که فعلی ارزش تکنیک مثال، برای) درآمد رویکرد با تکنیک.1
 .(نماید دریافت دارایی عنوان به مالکانه ابزار یا بدهی نگهداری قبال در دارد انتظار بازار فعال

 مشابه مالکانه ابزارهای یا بدهیها برای اعالم  شده قیمتهای از استفاده مثال، برای) بازار رویکرد با تکنیک.2
 .(می شود نگهداری دارایی عنوان به دیگر طرفهای توسط که



 اندازه گیری ارزش منصفانه بدهی و ابزار مالکانه
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 که است این بر فرض منصفانه، ارزش اندازه گیری در

 تجاری واحد خود مالکانه ابزار یا غیرمالی بدهی مالی، بدهی

  .می یابد انتقال بازار فعاالن به اندازه گیری تاریخ در

در انتقال بدهی 

یا ابزار مالکانه  

خود واحد 

تجاری، فرض بر 

 :این است که

 بدهی

 که بازار فعال و می ماند باقی تسویه نشده شکل به بدهی

 بدهی، .می باشد تعهد آن ایفای به ملزم است، انتقال گیرنده

 به یا نمی شود تسویه مقابل طرف با اندازه گیری، تاریخ در

 .نمی یابد خاتمه دیگری طریق

 ابزار مالکانه

 باقی جریان در همچنان تجاری، واحد خود مالکانه ابزار

  و حقوق است، انتقال گیرنده که بازار فعال و می ماند

  در مالکانه، ابزار .می پذیرد را ابزار آن با مرتبط مسئولیتهای

 خاتمه دیگری طریق به یا نمی شود ابطال اندازه گیری، تاریخ

 یابد نمی



 اندازه گیری ارزش منصفانه بدهی و ابزار مالکانه

خبره حسابداران انجمن  

هنگامی که قیمت 
اعالم شده برای 

انتقال یک بدهی 
همانند یا مشابه یا 
ابزار مالکانه خود 
واحد تجاری در  
 دسترس نباشد

طرف دیگری، همان 
قلم را به عنوان دارایی 
 در اختیار داشته باشد،

واحد تجاری باید ارزش منصفانه بدهی 
یا ابزار مالکانه را از دیدگاه فعال  بازاری 

، آن قلم همانند  در تاریخ اندازه گیریکه 
را به عنوان دارایی در اختیار دارد، 

 .  اندازه گیری کند

طرف دیگر، همان قلم 
را به عنوان دارایی 

 نکند نگهداری

واحد تجاری باید ارزش منصفانه بدهی 
یا ابزار مالکانه را از دیدگاه یک فعال 
بازار که در قبال بدهی متعهد است یا 
ابزار مالکانه را منتشر کرده است، با 
استفاده از یک تکنیک ارزشیابی 

 .  اندازه گیری کند



خبره حسابداران انجمن  

تکنینکهای ارزشیابی و رویکرد های 
 اندازه گیری



 تکنیکهای  ارزشیابی 

خبره حسابداران انجمن  

 متعارف معامله ای آن، اساس بر که است قیمتی برآورد ارزشیابی، تکنیک یک از استفاده از هدف
 جاری شرایط در اندازه گیری تاریخ در بازار فعاالن بین بدهی انتقال یا دارایی فروش برای
   .می شود انجام بازار

واحد تجاری باید از 
تکنیکهای ارزشیابی 

 استفاده کند که 

 متناسب با شرایط است 

به منظور اندازه گیری ارزش منصفانه، برای آنها داده های کافی 

 در دسترس  باشد

و  حداکثرمشاهده مربوط را   قابلاستفاده از داده های ورودی 

 .می کند حداقلمشاهده را  غیرقابلاستفاده از داده های ورودی 



 رویکردهای اندازه گیری ارزش منصفانه

خبره حسابداران انجمن  

رویکردهای 

اندازه گیری 

ارزش 

 :منصفانه

 رویکرد بازار
از قیمتها و ساایر اطالعاات مرباوط ایجادشاده از     

 استفاده میشودمعامالت بازار 

مبلغی را منعکس  می کند که در حال حاضر بارای  

ظرفیت ارائه خدمت  یک دارایی جایگزین کردن 

 .مورد نیاز است

رویکرد بهای تمام 
 شده

 رویکرد درآمد
جریانهاای نقادی یاا    بارای مثاال،   )مبالغ آتی 

به یک مبلغ جااری واحاد   ( درآمدها و هزینه ها

 تبدیل می  شود( یعنی تنزیل شده)



 شرایط منجر به تغییر روش ارزشیابی

خبره حسابداران انجمن  

شرایط منجر 
به تغییر روش 

 ارزشیابی
 تغییر شرایط بازار

بهبود تکنیکهای  
 ارزشیابی

در دسترس نبودن  
اطالعات استفاده شده  

 در گذشته
در دسترس بودن  

 اطالعات جدید

 ایجاد بازارهای جدید

تجدیااادنظرهای : نکتاااه 
ناشاای از تغییاار در یااک   
تکنیاااک ارزشااایابی یاااا  
بکااارگیری آن، بایااد طبااق 

به  34استاندارد حسابداری 
تغییر در بارآورد  عناوان  

 حسابداری محسوب شود



 مناسب بودن یک و یا چند تکنیک ارزشیابی

خبره حسابداران انجمن  

 در برخی موارد، 

تنها یک تکنیک 
 ارزشیابی مناسب است 

مانند زمانی که دارایی یا 
بدهی، با استفاده از 

قیمتهای اعالم شده در 
بازاری فعال برای داراییها یا 
بدهیهای همانند، ارزشیابی 

 می شود

چندین تکنیک ارزشیابی 
 مناسب خواهد بود

مانند ارزشیابی یک واحد 
 مولد نقد
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 داده های ورودی



 داده های ورودی

خبره حسابداران انجمن  

 :مانند

  منصفانه ارزش اندازه گیری برای استفاده مورد خاص ارزشیابی تکنیک ذاتی ریسک.الف
 و ؛(قیمت گذاری مانندمدل)

 .ارزشیابی تکنیک ورودی داده های ذاتی ریسک.ب

 که ریسک، درباره مفروضات شامل مفروضاتی،•
 بکار بدهی یا دارایی قیمت گذاری هنگام بازار فعاالن

 می گیرند
 :داده های ورودی

 .باشند مشاهده غیرقابل  یا مشاهده قابل  است ممکن ورودی داده های



 سلسله مراتب ارزش منصفانه

خبره حسابداران انجمن  

سلسله مراتب 
 ارزش منصفانه

   3داده های ورودی سطح 

داده های ورودی غیرقابل  مشاهده  
 .برای دارایی یا بدهی

   2داده های ورودی سطح 

داده های ورودی به غیر از قیمتهای 
، که برای  1اعالم  شده در سطح 

دارایی یا بدهی بطور مستقیم یا 
 .غیرمستقیم، قابل مشاهده هستند

  1داده های ورودی سطح 

در  ( تعدیل نشده)قیمتهای اعالم  شده 
بازارهای فعال برای داراییها یا بدهیهای  

همانند که واحد تجاری می تواند در 
 .تاریخ اندازه گیری به آنها دست یابد



 نمونه  بازارهایی که داده های ورودی سطح یک
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نمونه  بازارهایی که 

داده های ورودی سطح 

 یک

 بورس

بازارهای 

 معامله گری

بازارهای 

 کارگزاری

بازارهای 

 بدون واسطه



 2نمونه  بازارهایی که داده های ورودی سطح 

خبره حسابداران انجمن  

 :است زیر موارد شامل بدهیها و داراییها برخی برای 2 سطح ورودی داده های از نمونه  هایی

  لندن بانکی بین پیشنهادی نرخ بر مبتنی سواپ نرخ مبنای بر متغیر پرداخت و ثابت دریافت با سود نرخ سواپ
   .(الیبور)

 ارز حسب بر تعیین شده بازده منحنی مبنای بر متغیر پرداخت و ثابت دریافت با سود نرخ سواپ

 بانکی خاص پایه نرخ یک مبنای بر متغیر پرداخت و ثابت دریافت با سود نرخ سواپ

   .بورس در معامله قابل سهام ساله سه معامله اختیار

 امتیاز حق توافق

  فروشی خرده فروشگاه کاالی موجودی

 استفاده مورد و  شده نگهداری ساختمان

 نقد مولد واحد



 3نمونه  بازارهایی که داده های ورودی سطح 

خبره حسابداران انجمن  

نمونه هایی از   

داده های ورودی  

برای  3سطح 

برخی داراییها و 

 بدهیها

 واحد مولد نقد

بدهی مربوط به 

برچیدن دارایی در 

 ترکیب تجاری

 .سواپ نرخ بهره
اختیار معامله  

سه ساله سهام قابل 

 معامله در بورس

سواپ ارزی 

 بلندمدت

 قابل مشاهده نیست 

 مورد انتظار فعالن بازار نیست



 ریسک اعتباری

خبره حسابداران انجمن  

 :مثال برای باشد، متفاوت بدهی به توجه با است ممکن اثر این

 است (مالی بدهی) نقد تحویل تعهد بدهی، اینکه.الف

 .(غیرمالی بدهی) خدمات یا کاال تحویل تعهد یا 

 وجود صورت در بدهی، با مرتبط اعتباری تضمین شرایط.ب

واحد تجاری باید هنگام اندازه گیری 
 ارزش منصفانه یک بدهی، 

وضعیت )خود ریسک اعتباری اثر 
و سایر عواملی را در نظر ( اعتباری

بگیرد که ممکن است احتمال ایفا یا 
عدم ایفای تعهد را تحت تأثیر قرار  

 . دهد



 محدودیت 

خبره حسابداران انجمن  

 آگاهی با را بدهی معامله قیمت  ،ناشر هم و اعتباردهنده هم معامله تاریخ در
  می کند، جلوگیری آن انتقال از که است محدودیتی شامل تعهد اینکه از کامل

 .پذیرفته اند

 معامله، قیمت در محدودیت شدن لحاظ به توجه با

 داده انتقال، بر محدودیت اثر انعکاس منظور به معامله، تاریخ در ندارد ضرورتی 
   .گیرد صورت موجود داده های در تعدیلی  یا شود لحاظ مستقل ورودی

  یا مستقل ورودی داده کردن لحاظ اندازه گیری، بعدی تاریخهای در همچنین،
 الزامی انتقال بر محدودیت اثر انعکاس منظور به موجود ورودی داده  تعدیل
 .نیست



 ارزش منصفانه یک بدهی مالی 

خبره حسابداران انجمن  

ارزش منصفانه یک بدهی مالی با 
برای )ویژگی مطالبه قبل از سررسید 

مثال، سپرده سرمایه گذاری 
 (کوتاه مدت بانکی

از مبلغ قابل پرداخت در زمان 
، که از نخستین تاریخی که  مطالبه

آن مبلغ می تواند قابل پرداخت باشد 
 .کمتر نیستتنزیل شده است، 



خبره حسابداران انجمن  

 ارزش منصفانه و ریسکها



 ریسک عدم ایفای تعهد

خبره حسابداران انجمن  

 عدم ریسک .نکند ایفا را تعهدی تجاری واحد یک اینکه ریسک•
 اما است، تجاری واحد خود اعتباری ریسک شامل تعهد ایفای
 .نباشد آن به محدود است ممکن

 

ریسک 
عدم ایفای  

 تعهد

   .می کند منعکس را تعهد ایفای عدم ریسک اثر ،بدهی منصفانه ارزش

  محدود اما ،است تجاری واحد خود اعتباری ریسک شامل تعهد ایفای عدم ریسک
   .نمی شود آن به

 .است یکسان بدهی، انتقال از بعد و قبل تعهد، ایفای عدم ریسک می شود فرض



 ریسکهای مربوط به نگهداری دارایی و بدهی مالی

خبره حسابداران انجمن  

 از گروهی که تجاری واحد یک
 را مالی بدهیهای و مالی داراییهای
   می کند، نگهداری

 ریسک و بازار ریسکهای معرض در
 مقابل طرفهای از یک هر اعتباری

   .دارد قرار

 از خود آسیب پذیری خالص مبنای بر را مالی بدهیهای و مالی داراییهای تجاری، واحد اگر
 کند، مدیریت اعتباری ریسک یا بازار ریسکهای

 اندازه گیری قیمتی مبنای بر را مالی بدهیهای و مالی داراییهای گروه منصفانه ارزش باید
 بازار، جاری شرایط در اندازه گیری تاریخ در بازار، فعاالن بین متعارف معامله در که کند
 در یا دریافت، ،مشخص ریسک سطح در (دارایی یعنی) خالص خرید موقعیت فروش بابت

 خواهد پرداخت ،مشخص ریسک سطح در (بدهی یعنی) خالص فروش موقعیت انتقال نتیجه
  .شد



 مدت زمان قرار گرفتن واحد تجاری در معرض ریسک 

خبره حسابداران انجمن  

 با مرتبط نقدی جریانهای برابر در ماهه 12 آتی قرارداد از که تجاری واحد یک مثال، برای
 متشکل صرفاً گروهی در ساله  5 مالی ابزار به مربوط ماه 12 سود نرخ ریسک از آسیب پذیری

 ریسک از آسیب پذیری منصفانه ارزش می کند، استفاده مالی، بدهیهای و مالی داراییهای آن از
 نرخ ریسک باقیمانده از آسیب پذیری منصفانه ارزش و خالص مبنای بر را ماهه 12 سود نرخ
 .می کند اندازه گیری ناخالص مبنای بر را (پنجم تا دوم سالهای یعنی) سود

 داراییهای از ناشی بازار (ریسکهای) ریسک معرض در تجاری واحد گرفتن قرار زمان مدت
  .باشد یکسان زیادی حد تا باید ،مالی بدهیهای و مالی



خبره حسابداران انجمن  

برابر بودن ارزش منصفانه با قیمت 
 معامله



 قیمت معامله با ارزش منصفانه 
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 معامله قیمت با اولیه، شناخت در منصفانه ارزش اینکه تعیین هنگام تجاری واحد
 نظر در را بدهی یا دارایی آن و معامله آن به مختص عوامل باید خیر، یا است برابر

   .بگیرد

 است  برابردر بسیاری موارد، قیمت معامله با ارزش منصفانه 

 .برای مثال، خرید یک دارایی در تاریخ معامله، در بازاری انجام  شود که آن دارایی به فروش می رسد



 برابر نبودن قیمت معامله با ارزش منصفانه
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 منصفانه ارزش معرف است ممکن معامله قیمت زیر، شرایط از یک هر وجود صورت در
 :نباشد اولیه شناخت در بدهی یا دارایی

   باشد، وابسته اشخاص بین معامله.الف

 با فروشنده) .باشد معامله قیمت پذیرش به مجبور فروشنده یا شود انجام اجبار به معامله.ب
 (.است مواجه مالی مشکالت

 اندازه گیری شده بدهی یا دارایی حساب واحد با معامله قیمت تعیین در لحاظ شده حساب واحد.ت
 (.است معامله مخارج شامل معامله قیمت) .باشد متفاوت منصفانه ارزش به

 متفاوت (مزیت بیشترین دارای بازار یا) اصلی بازار از می شود، انجام آن در معامله که بازاری.پ
 ( فروشی خرده  بازار) .باشد



 سود یا زیان حاصل از تفاوت اززش منصفانه با قیمت معامله  
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  واحد دیگری، حسابداری استاندارد اگر
 به مجاز یا ملزم اولیه شناخت در را تجاری

 به بدهی یک یا دارایی یک اندازه گیری
 با معامله قیمت و کند منصفانه ارزش

  ،باشد داشته تفاوت منصفانه ارزش

 زیان یا سود هرگونه باید تجاری واحد
 زیان و سود صورت در را حاصل

 مزبور، استاندارد اینکه مگر ،کند شناسایی
 .باشد کرده تعیین را دیگری عمل نحوه



 تعیین مواردی که در اندازه گیری ارزش منصفانه موثر است
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 :می کند زیر موارد تمام تعیین به ملزم را تجاری واحد منصفانه ارزش اندازه گیری

 .(آن حساب واحد با مطابق) است اندازه گیری موضوع که مشخصی بدهی یا دارایی.الف

 بهترین و بیشترین با مطابق) است مناسب اندازه گیری برای که ارزشیابی پیش فرض غیرمالی، دارایی یک مورد در.ب
 .(استفاده

 .بدهی یا دارایی (مزیت بیشترین دارای بازار یا) اصلی بازار.پ

 مورد داده های به دسترسی قابلیت گرفتن نظر در با اندازه گیری، برای مناسب ارزشیابی (تکنیکهای یا) تکنیک.ت
  و بدهی یا دارایی قیمت گذاری هنگام بازار فعاالن استفاده مورد مفروضات که ورودی داده های ایجاد برای استفاده
 .می کند منعکس را می شوند طبقه بندی سطح آن در ورودی داده های که منصفانه ارزش مراتب سلسله از سطحی

 سطح تجمیع یا تفکیک دارایی یا بدهی برای مقاصد شناخت طبق یک استاندارد حسابداری: واحد حساب
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 افشا



 اندازه گیری های متناوب و غیر متناوب
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 حسابداری، استانداردهای سایر طبق که می شود اطالق مواردی به•

  گزارشگری دوره هر پایان مالی وضعیت صورت در آن انعکاس

 است مجاز یا الزامی
 

داراییها   متناوباندازه گیری های 
 یا بدهیها به ارزش منصفانه 

 به انعکاس حسابداری، استانداردهای سایر که است مواردی شامل•

 الزامی خاصی شرایط در را مالی وضعیت صورت در منصفانه ارزش

 .می کنند مجاز یا
 

داراییها  غیرمتناوباندازه گیری 
 یا بدهیها به ارزش منصفانه 

  و داراییها اندازه گیری برای استفاده مورد ورودی داده های و ارزشیابی تکنیکهای
 یا متناوب بطور مالی وضعیت صورت در اولیه، شناخت از پس بدهیهایی

 .می شود اندازه گیری منصفانه ارزش به غیرمتناوب

 مراتب سلسله سطح منصفانه، ارزش غیرمتناوب و متناوب اندازه گیریهای برای
 منصفانه ارزش اندازه گیریهای سطح، آن در که (3 یا 2 ،1 سطح) منصفانه ارزش

 .می شوند طبقه بندی کامل بطور



موارد افشا در خصوص داراییها و بدهیهایی کاه در اایاان   
 دوره گزارشگری بطور متناوب اندازه گیری میشوند 
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برای داراییها و 
بدهیهایی که در پایان 
دوره گزارشگری بطور 

به ارزش   متناوب
منصفانه اندازه گیری 

 می شوند

رویه واحد تجاری برای 
تعیین زمانی که فرض 

می شود انتقال بین سطوح 
 واقع شده است 

 دالیل انتقال 

و  1مبالغ انتقال بین سطح 
سلسله مراتب  2سطح 

 ارزش منصفانه

 .گردد تشریح و افشا سطح، آن از انتقال از جدا باید سطح، هر به انتقال



  3اندازه گیریهای متناوب ارزش منصفانه که در سطح 
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برای اندازه گیریهای  

ارزش منصفانه   متناوب

سلسله   3در سطح که 

مراتب ارزش منصفانه  

 :  طبقه بندی می شود

شرحی از حساسیت  

اندازه گیری ارزش منصفانه به 

تغییر در داده های ورودی  

 غیرقابل  مشاهده

در مورد داراییها و بدهیهای مالی، اگر تغییر  

یک یا چند داده ورودی غیرقابل  مشاهده  

جهت انعکاس مفروضات دیگری که بطور 

معقول محتمل است، ارزش منصفانه را بطور 

 بااهمیتی تغییر دهد،

صورت تطبیق مانده های ابتدا 

و پایان دوره  و تغییرات طی 

 دوره



 2اندازه گیریهای متناوب و غیرمتناوب ارزش منصفانه که در سطح 
   3و سطح 
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برای اندازه گیریهای  

متناوب و غیرمتناوب  

در ارزش منصفانه که 

سلسله   3و سطح  2سطح 

مراتب ارزش منصفانه  

 طبقه بندی شده اند،

داده های ورودی مورد  

استفاده در اندازه گیری  

 ارزش منصفانه

شرحی از تکنیک یا 

 تکنیکهای ارزشیابی 



 با تشکر از توجه شما
 :راه های ارتباطی با انجمن حسابداران خبره

 

 

Site: iica.ir 

Instagram: @iica_ir 

Telegram: @iica_ir 

 

خبره حسابداران انجمن  


