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ترجمه: علی فرزین بیلندی   

حسابداری اموال، ماشین آالت و 
تجهیزات

در
استاندارد  بین المللی حسابداری شماره 16

مرور اجمالی
استاندارد بین المللی حسابداری شماره 16 (IAS 16) با عنوان »اموال، ماشین آالت و تجهیزات« )داراییهای 
ثابت مشهود( به تعیین نحوه حسابداری بیشتر انواع داراییهای ثابت مشهود می پردازد. اندازه گیری داراییهای ثابت 
مشهود در شناخت اولیه به بهای تمام شده تاریخی و در بازشناخت های بعدی به بهای تمام شده یا بهای تجدیدارزیابی 
انجام می شود. استهالک دارایی های ثابت مشهود هم با سرشکنی و تخصیص منظم مبلغ استهالک پذیر به سالهای 

عمر مفید این دارایی ها صورت می گیرد.
متن تجدیدنظرشده استاندارد شماره 16 در دسامبر 2003 منتشر شد تا برای دوره های مالی ساالنه ای که از اول 

ژانویه 2005 به بعد آغاز می شوند، به کار گرفته شود.
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تفسیرهای مربوط به استاندارد
تفسیر20 (IFRIC 20): هزینه های برداشت در مرحله تولید 

معدن روباز
تفسیرSIC-6( 6): هزینه های اصالح نرم افزارهای موجود 

این تفســیر در سال 2003 در اســتاندارد بین المللی حسابداری 
شماره 16تلفیق شد.

(SIC-14): اموال، ماشــین آالت و تجهیزات-  تفســیر14 

جبران کاهش ارزش یا زیان اقالم
این تفســیر در سال 2003 در استاندارد بین المللی حسابداری 

شماره 16 تلفیق و به موجب آن معلق شد.
(SIC-23): اموال، ماشــین آالت و تجهیزات-  تفســیر23 

هزینه های بازبینی و تعمیرات اساسی
ایــن تفســیر در ســال 2003 در اســتاندارد بین المللــی 
حسابداری شماره 16 تلفیق و به موجب آن جایگزین شد.

توضیحتوسعهتاریخ

اوت 1980
متن پیشنهادی ای 18 (E 18) حسابداری اموال، ماشین آالت و تجهیزات در قالب 

سیستم بهای تمام شده تاریخی منتشر شد

مارس 1982
استاندارد بین المللی حسابداری شماره 16 با عنوان »حسابداری اموال، ماشین آالت 

و تجهیزات« منتشر شد
قابل اجرا برای صورتهای مالی مربوط به دوره های آغازشده از 1 

ژانویه 1983 به بعد

1 ژانویه 1992
متن پیشنهادی ای 43 (E43) حســابداری اموال، ماشین آالت و تجهیزات منتشر 

شد

دسامبر 1993
استاندارد بین المللی حسابداری شماره 16 با عنوان »حسابداری اموال، ماشین آالت 
و تجهیزات« منتشر شد )تجدیدنظرشــده به عنوان بخشی از پروژه »مقایسه پذیری 

صورتهای مالی«(

قابل اجرا برای صورتهای مالی مربوط به دوره های آغازشده از 1 
ژانویه 1995 به بعد

ژوئیــه  و  آوریــل 
1998

اصالحیه برای ســازگاری استاندارد با اســتاندارد بین المللی حسابداری شماره 22 با 
عنوان »ترکیب واحدهای تجاری«، اســتاندارد بین المللی حســابداری شماره 36 با 
عنوان »کاهش ارزش داراییها« و اســتاندارد بین المللی شماره 37 با عنوان »ذخایر، 

داراییهای احتمالی و بدهی های احتمالی«

قابــل اجرا بــرای صورتهای مالی ســاالنه مربوط بــه دوره های 
آغازشده از 1 ژوئیه 1999 به بعد

18 دسامبر 2003
استاندارد بین المللی حساابداری شماره 16 با عنوان »حسابداری اموال، ماشین آالت 

و تجهیزات« منتشر شد
مؤثر برای دوره های ساالنه آغازشده از 1 ژانویه 2005 به بعد

22 مه 2008
اصــالح از طریق طرح »اصالح اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی 

(IFRS)« )فروش عادی داراییهای نگهداری شده برای اجاره(
مؤثر برای دوره های ساالنه آغازشده از 1 ژانویه 2009 به بعد

17 مه 2012
اصــالح از طریق طرح »اصالح ســاالنه در فاصله 2009 الــی 2011« )طبقه بندی 

تجهیزات ذخیره(
مؤثر برای دوره های ساالنه آغازشده از 1 ژانویه 2013 به بعد

12 دسامبر 2013
اصالح از طریق »اصالحات ســاالنه اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در 
فاصله 2011 الی 2012« )تجدید ارائه استهالک انباشته به صورت تناسبی، در روش 

تجدید ارزیابی(
مؤثر برای دوره های ساالنه آغازشده از 1 ژوئیه 2014 به بعد

12 مه 2014
اصالح از طریق اصالحیه »شفاف ســازی روش پذیرفتنی استهالک و کاهش ارزش 
)اصالحیه بر اســتاندارد بین المللی حسابداری شــماره 16و استاندارد بین المللی 

حسابداری شماره 38 (IAS 38) با عنوان »داراییهای نامشهود«( 
مؤثر برای دوره های ساالنه آغازشده از 1 ژانویه 2016 به بعد

30 ژوئن 2014
اصالح از طریق اســتاندارد فعالیتهای کشاورزی در ارتباط با داراییهای زیستی مولد 
)اصالحیه های مربوط به اســتاندارد بین المللی حسابداری شــماره 16و استاندارد 

 ( (IAS 41) 41 بین المللی حسابداری شماره
مؤثر برای دوره های ساالنه آغازشده از 1 ژانویه 2016 به بعد

تاریخچه استاندارد بین المللی حسابداری شماره 16
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اصالحات در دست انجام به وسیله هیئت 
استانداردهای بین المللی حسابداری

ندارد

خالصه ای از استاندارد بین المللی حسابداری 
شماره 16

هدف استاندارد بین المللی حسابداری شماره 16
هدف اســتاندارد بین المللی حســابداری شــماره 16، تعیین 
نحوه حسابداری اموال، ماشین آالت و تجهیزات )داراییهای 
ثابت مشــهود( اســت. موضوعهای اساســی مورد بحث در 
این اســتاندارد عبارت است از شــناخت داراییها، تعیین مبلغ 
دفتری، هزینه اســتهالک و زیان کاهــش ارزش داراییها که 

باید در ارتباط با این اقالم شناسایی شود.
دامنه

اســتاندارد حســابداری شــماره 16 برای حســابداری 
داراییهــای ثابت مشــهود کاربــرد دارد؛ مگــر این که 
نحــوه حســابداری متفاوتی برای آنها به وســیله دیگر 
اســتانداردها ضرورت داشــته یا اجازه داده شده باشد. 

به عنوان مثال:
•  داراییهای طبقه بندی شده به عنوان نگهداری شده برای 
فروش طبــق استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 
شــماره 5 (IFRS 5) با عنوان »داراییهای غیرجاری 

نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده«،
•  داراییهــای زنــده )داراییهــای زیســتی( مربــوط به 
فعالیتهــای کشــاورزی طبق اســتاندارد بین المللی 
حســابداری شــماره 41 (IAS 41) بــا عنــوان 

»فعالیتهای کشاورزی«،
•  داراییهــای اکتشــافی و ارزیابــی شناسایی شــده طبــق 
 (IFRS 6 استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره

(6 با عنوان »اکتشاف و ارزیابی ذخایر معدنی«، و

•  حــق امتیازهای معادن و ذخایر معدنی همچون نفت و گاز 
طبیعی و سایر منابع تجدیدناپذیر.

بــا این حال، این اســتاندارد برای ایجاد و نگهداری ســه 
.(IAS 16.3) دسته آخر از فهرست قبل کاربرد دارد

روش بهای تمام شده مطرح شده در استاندارد بین المللی 

حسابداری شــماره 16، در مورد ســرمایه گذاری در اموال 
که طبق اســتاندارد بین المللی حسابداری شماره 40 
(IAS 40) بــا عنوان »ســرمایه گذاری در اموال« از روش 

بهـــای تمـام شـــده استفـــاده مـی کنـد نیـــز کاربرد دارد  
.(IAS 16.5)

این اســتاندارد در مورد داراییهای زنده داشــتی )داراییهای 
زیســتی مولد( هم کاربرد دارد، ولی در مــورد عملیات تولید و 

.(IAS 16.3) پرورش این نوع از داراییها کاربرد ندارد
توضیح: حســابداری خرید داراییهای زنده داشــتی براســاس 
اصالحیه استانداردهای بین المللی حسابداری شماره های 16 
و 41 با عنوان »فعالیتهای کشاورزی: داراییهای مولد« که از 1 
ژانویه 2016 الزم االجرا شــده است، تابع استاندارد شماره 16 

است.
شناخت

اموال، ماشین آالت و تجهیزات هنگامی به عنوان دارایی ثابت 
مشهود شناخته می شوند (IAS 16.7) که:

• ورود منافــع اقتصادی آتی مرتبط بــا دارایی به واحد تجاری 
محتمل باشد؛ و

• اندازه گیری بهای تمام شــده دارایی به نحــو درخور اعتماد و 
اتکایی ممکن باشد.

اصل یاد شــده برای شــناخت بهای تمام شــده همه انواع 
امــوال، ماشــین آالت و تجهیــزات در زمانی کــه همه این 
شــرایط وجود داشته باشــند، به کار می رود. بهای تمام شده 
شــامل هزینه هــای تحمل شــده در ابتــدا بــرای تحصیل 
اموال، ماشــین آالت و تجهیزات یا ســاخت هر مورد از آنها 
و هزینه های تحمل شــده پــس از آن برای اضافــات آنها، 

جایگزین بخشی از آنها و یا تعمیر آن است.
اســتاندارد بین المللی حسابداری شــماره 16، معیار خاصی 
بــرای اندازه گیری به منظور شــناخت اموال، ماشــین آالت و 
تجهیزات به شــکل یکپارچــه و یا اجــزای آن تعیین نمی کند 
(IAS 16.9). بــا این حال، توجه داشــته باشــید در صورت 

استفاده از روش بهای تمام شده هر قطعه از اموال، ماشین آالت 
و تجهیزاتی که بهای تمام شده آن در مقایسه با بهای تمام شده 
کل آن دارایی، عمده محســوب شــود را بایــد به طور جداگانه 

.(IAS 16.43) مستهلک کرد
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اســتاندارد بین المللی حسابداری شــماره 16 این اصل را در 
نظر دارد که بخشــهایی از اموال، ماشــین آالت و تجهیزات در 
فواصل منظــم نیاز به جایگزینی پیــدا می کنند. در صورتی که 
معیارهای شــناخت )منافع اقتصادی آینــده و اعتمادپذیری و 
اتکاپذیری اندازه گیری( در مــورد هزینه های جایگزینی برقرار 
باشــد، مبلغ دفتری اموال، ماشــین آالت و تجهیزات شــامل 
بهای تمام شــده بخش های جایگزین شــده در زمان وقوع نیز 
خواهد بود. شناســایی مبلغ دفتری بخش های جایگزین شده، 
طبق شــرایطی که در بندهای 67 الی 72 استاندارد بین المللی 
حســابداری شماره 16 برای قطع شــناخت دارایی آمده است، 

.(IAS 16.13) قطع می شود
افزون بر این، ممکن اســت تداوم بهره بــرداری از اموال، 
ماشــین آالت و تجهیزات )بــرای مثال، هواپیما(، مســتلزم 
انجام بازرسی ها و معاینه های فنی منظم و عمده برای یافتن 
عیوب هم باشد؛ صرف نظر از این که قطعاتی جایگزین شود. 
در این صورت، بهای تمام شــده بازرســی های عمده اموال، 
ماشــین آالت و تجهیزات به شــرط احراز معیارهای شناخت، 
جزئــی از مبلغ دفتری دارایی مربــوط خواهد بود. در صورت 
لــزوم، در زمانــی که اقالمــی از داراییها تحصیل یا ســاخته 
می شــود، براورد بهای تمام شــده بازرسیهای مشــابه آینده 
می توانــد به عنوان شــاخصی از هزینه های بازرســی اجزای 

.(IAS 16.14) موجود باشد
اندازه گیری اولیه

هــر قلم از امــوال، ماشــین آالت و تجهیــزات در ابتدا به 
 .(IAS 16.15) بهای تمام شده در حســابها ثبت می شود
بهای تمام شــده شــامل تمامی هزینه هایی است که برای 
رســاندن دارایی به وضعیت آمــاده کار و بهره برداری برای 
اســتفاده مورد نظر الزم است. این هزینه ها افزون بر بهای 
خرید، شامل هزینه های آماده سازی محل استقرار، حمل، 
تحویل، نصــب، حق الزحمه خدمات حرفه ای مرتبط برای 
مهندســی و معمــاری، و همچنین هزینه هــای براوردی 
جمــع آوری و برچیدن دارایی و بازســازی محل نیز خواهد 
بود )نگاه کنید به استاندارد بین المللی حسابداری شماره 
37 (IAS 37) با عنــــوان »ذخایر، داراییهای احتمالی و 

.(IAS 16.16-17))»بدهی های احتمالی

اگر پرداخــت اقالم بهای تمام شــده اموال، ماشــین آالت و 
تجهیزات موکول به آینده باشد، بهره به نرخ بازار باید جزو بهای 

.(IAS 16.23) تمام شده شناخته یا در نظر گرفته شود
اگــر یک دارایی در اثر معاوضه با یــک دارایی دیگر تحصیل 
شده باشــد )خواه مشــابه یا غیرمشــابه از نظر ماهیت(، بهای 
تمام شده دارایی تحصیل شده معادل ارزش منصفانه اندازه گیری 

خواهد شد؛ مگر این که:
الف-  مبادله انجام شده فاقد محتوای تجاری باشد، یا 

ب-  ارزش منصفانــه هیچ یــک از دارایی واگذارشــده 
و دارایــی تحصیل شــده را نتــوان به نحــو اتکاپذیری 

اندازه گیری کرد. 
در صورتــی که دارایی تحصیل شــده به ارزش منصفانه 
اندازه گیری نشــود، بهای تمام شده آن معادل مبلغ دفتری 
.(IAS 16.24) دارایی واگذار شده اندازه گیری خواهد شد

اندازه گیری پس از شناخت اولیه
اســتاندارد بین المللی حسابداری شماره 16 دو روش حسابداری 

را تجویز می کند:
• روش بهای تمام شــده: در ایــن روش، دارایــی به بهای 
تمام شــده پس از کسر اســتهالک انباشــته و کاهش ارزش در 

.(IAS 16.30) حسابها نشان داده می شود
• روش تجدیدارزیابــی: در این روش، اگــر ارزش منصفانه 
دارایی به نحــو اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشــد، دارایی به مبلغ 
تجدیدارزیابی نشان داده می شود؛ یعنی بهای منصفانه در تاریخ 
تجدیدارزیابی پس از کسر استهالک و کاهش ارزشی که متعاقب 

 .(IAS 16.31) آن روی داده است
روش تجدیدارزیابی

در روش تجدیدارزیابــی، تجدیدارزیابــی بایــد در فواصل 
زمانی منظم انجام شود تا مبلغ دفتری دارایی تفاوت درخور 
توجهی با ارزش منصفانه دارایی در تاریخ ترازنامه پیدا نکند 

.(IAS 16.31)

اگر یــک قلم دارایــی تجدیدارزیابــی شــد، کل دارییهای 
طبقه ای کــه دارایی به آن تعلق دارد باید تجدیدارزیابی شــود 

.(IAS 16.36)

داراییهای تجدیدارزیابی شده، به روشی مشابه با روش بهای 
تمام شده، مستهلک می شوند )به مطلب بعدی نگاه کنید(.
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اگر نتایــج تجدیدارزیابی، افزایــش در ارزش دارایی 
باشــد، افزایش ارزش باید به سودوزیان جامع بستانکار 
و تحــت عنوان »مــازاد تجدیدارزیابی« در بخش حقوق 
صاحبان انباشــته شــود؛ مگر این که دارایــی برخوردار 
از افزایــش ارزش، دارای ســابقه کاهش ارزش ناشــی 
از تجدیدارزیابی باشــد که پیــش از آن به عنوان هزینه 
شناســایی شــده اســت. در این حالت، افزایش ارزش 
تا میزان هزینه قبلی در صورت ســودوزیان شناســایی 

.(IAS 16.39) می شود
کاهش ارزش ناشی از تجدیدارزیابی دارایی، موجب حذف 
مازاد تجدیدارزیابی شده و پس از این که مازاد تجدیدارزیابی 
به صفر رســید، به عنوان هزینه دوره شناســایی می شــود 

.(IAS 16.40)

هنگامی که دارایی تجدیدارزیابی شــده کنار گذاشــته 
می شــود، می توان مــازاد تجدیدارزیابــی مربوط به آن 
دارایی را به طور مســتقیم به سود انباشته منتقل کرد و یا 
آن را زیر عنوان مازاد تجدیدارزیابی باقی گذاشت. انتقال 
به ســود انباشــته نباید از طریق صورت سودوزیان باشد 

 .(IAS 16.41)

استهالک )روش بهای تمام شده و روش تجدید ارزیابی(
برای تمام داراییهای استهالک پذیر:

•  مبلغ اســتهالک پذیر )بهای تمام شــده پس از کســر ارزش 
اسقاط( باید به طور منظم و در طول عمر مفید دارایی تخصیص 

.(IAS 16.50) داده شود
•  ارزش اسقاط و عمر مفید دارایی باید در پایان هر سال 
مالــی بازنگری شــود. در صورتی کــه بازنگری موجب 
تفاوت با براوردهای قبلی باشــد، براســاس استاندارد 
بین المللی حسابداری شــماره 8 (IAS 8) با عنوان 
»رویه های حســابداری، تغییر در براوردها و اشتباه های 
حســابداری«، تأثیــر آینده هر گونه تغییــر در نظر گرفته 

.(IAS 16.51) خواهد شد
روش استهالک استفاده شده باید براساس الگوی مصرف 
منافع اقتصادی دارایی به وســیله واحد تجاری، تعیین شود 
(IAS 16.60)؛ روشهای اســتهالکی که بر مبنای میزان 

درامد کسب شــده از فعالیتی قرار دارد که شــامل استفاده از 

.(IAS 16.62A) دارایی است، مناسب نیست
توضیح: تصحیح روش اســتهالک مبتنی بر درامد از طریق 
اصالحیــه ای بــا عنوان »تصریــح بر روشــهای قابل قبول 

استهالک« معرفی شد که از 1 ژانویه 2016 کاربرد دارد.
روش اســتهالک بایــد در کمترین حالت به طور ســاالنه 
بازنگری شــود و اگر الگوی مصرف منافع دارایی دستخوش 
تغییر شده باشــد، روش اســتهالک هم باید متناسب با آن 
برای آینده و طبق اســتاندارد بین المللی حســابداری شماره 
8 با عنــوان »رویه های حســابداری، تغییــر در براوردها و 
اشتباه های حسابداری«، تغییر یابد (IAS 16.61). کاهش 
مورد انتظار در قیمت فروشــهای آینده می تواند نشان دهنده 
نــرخ باالتری از مصرف منافع اقتصادی آینده دارایی باشــد 

.(IAS 16.56)

توضیح: رهنمود کاهش مورد انتظار در قیمت فروشهای 
آینده از طریق اصالحیه ای با عنوان »تصریح بر روشهای 
قابل قبول استهالک« معرفی شد که برای دوره های مالی 

که از 1 ژانویه 2016 شروع می شوند، کاربرد دارد.
اســتهالک ســاالنه به عنوان هزینه در صورت ســودوزیان 
منعکس می شــود، مگر این که به عنوان جزئی از مبلغ دفتری 

 .(IAS 16.48) یک دارایی دیگر به حساب آمده باشد
استهالک ساالنه از زمانی که دارایی در وضعیت آماده 
برای استفاده قرار گرفت، آغاز و تا هر زمانی که شناسایی 
دارایــی مربوط قطع نشــده باشــد، حتی اگــر دارایی در 
وضعیت بالاســتفاده هم قرار داشــته باشد، ادامه خواهد 

.(IAS 16.55) یافت
قابلیت بازیافت مبلغ دفتری

اموال، ماشــین آالت و تجهیزات طبق استاندارد بین المللی 
حســابداری شــماره 16 همواره نیاز به آزمون کاهش ارزش 
دائمــی دارند. این اقالم نباید به بیــش از مبلغ بازیافتنی در 
حسابها نشان داده شود. مبلغ بازیافتنی دارایی عبارت است 
از ارزش منصفانــه پس از کســر هزینه های فروش و ارزش 

موجود، هرکدام بیشتر باشد.
هرگونــه ادعای جبران کاهــش ارزش از اشــخاص ثالث، 
هنگامــی که قابلیــت وصول یافــت، در صورت ســودوزیان 

 .(IAS 16.65) منعکس می  شود
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قطع شناخت )برکناری دائمی و واگذاری(
وقتی که یک دارایی واگذار شــد یا این کــه دارایی به دلیل عدم 
استفاده کنار گذاشته شــد و منافع اقتصادی آینده از کنارگذاری 
آن انتظار نرود، باید از ترازنامه حذف شود. سودوزیان برکناری 
دائمی و واگــذاری، معادل تفاوت وجوه حاصــل از برکناری و 
مبلغ دفتری دارایی اســت که به حساب سودوزیان دوره منظور 

 .(IAS 16.67-71) می  شود
اگر واحد تجاری برخی از داراییهای خود را به اجاره دهد 
و بعد از این کار منصرف شــود، دارایی باید به مبلغ دفتری 
بــه موجودی ها انتقال یابد؛ درســت به همان شــکلی که 
برای داراییهای نگهداری شده برای فروش عمل می  شود 

 .(IAS 16.68A)

افشا
اطالعــات دربــاره هر طبقــه از اموال، ماشــین آالت و 

تجهیزات

برای هر طبقه از اموال، ماشین آالت و تجهیزات، افشای این 
 :(IAS 16.73) موارد الزم است
•  مبنای اندازه گیری مبلغ دفتری،
•  روش استهالک مورد استفاده،

•  عمر مفید یا نرخ استهالک،
•  مبلــغ دفتری ناخالص و اســتهالک انباشــته و زیان کاهش 

ارزش، و
•  صــورت تطبیق مبلغ دفتری اول و آخر دوره با نشــان دادن 

اطالعات مربوط به:
••  اضافات،

••  برکناری ها،
••  تحصیل از طریق ترکیب های تجاری،

••  کاهش یا افزایش ناشی از تجدید ارزیابی،
••  زیان کاهش ارزش،

••  برگشت زیان کاهش ارزش،
••  استهالک،

••  خالص تفاوت تسعیر ارز ناشی از تبدیل، و
••  سایر جابه جایی ها.

افشای اطالعات اضافه

:(IAS 16.74) افشای موارد زیر نیز ضروری است

•  وجــود هر گونــه محدودیــت در مورد مالکیــت و اقالم 
تعهدشده به عنوان وثیقه بدهی ها،

•  مخارج ســاخت اموال، ماشــین آالت و تجهیــزات در طول 
دوره،

•  تعهدهای قــراردادی برای تحصیل اموال، ماشــین آالت و 
تجهیزات،

•  خســارت کاهش ارزش، ازدســت رفتن، یا رهاسازی اموال، 
ماشین آالت و تجهیزات که در صورت سودوزیان منعکس شده 

است.
اســتاندارد بین المللی حسابداری شــماره 16 افشای موارد 
بیشــتری را نیز، هر چنــد که الزامی نیســت، توصیه می کند 

.(IAS 16.79)

اموال، ماشین آالت و تجهیزات تجدیدارزیابی شده

اگر اموال، ماشــین آالت و تجهیزات بــه مبلغ تجدیدارزیابی 
ارائه  شــده باشد، افشــای اضافی این موارد ضرورت می یابد 

:(IAS 16.77)

•  تاریخ مؤثر تجدیدارزیابی،
•  این که آیا ارزیاب مســتقل در تجدیدارزیابی دخالت داشــته 

است،
•  برای هر طبقه از داراییهای تجدیدارزیابی شده، مبلغ دفتری 
متناظر که براساس روش بهای تمام شده باید منعکس می شد، 

و
•  مازاد تجدیدارزیابی، شامل تغییرهای در طول دوره و هرگونه 

محدودیت در تقسیم مانده بین صاحبان سرمایه.
واحدهای تجاری که اموال، ماشــین آالت و تجهیزات خود 
را به مبلــغ تجدیدارزیابی ارائه می کننــد، افزون  بر این، موارد 
دیگری را هم به موجب اســتاندارد بین المللی گزارشگری 
مالی شــماره 13 (IFRS 13) با عنوان »اندازه گیری ارزش 

منصفانه« باید افشا کنند.
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