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“ حسابداريبراستانداردهايايمقدمه ”به استانداردبايدباتوجهاين

شود.گرفته وبكارمطالعه

 كاربرد  دامنه

  فعاليت  به  بر اينكه  ، مشروط است  موارد زير الزامي  سابدارياستاندارد در ح  كاربرد اين .   1

 : باشد  مربوط  كشاورزي

 ، و زيستي  داراييهاي .  الف

 . برداشت  در زمان  توليد كشاورزي .  ب

 

 : استاندارد در موارد زير كاربرد ندارد  اين .  6

  عنوان با 11  شماره  حسابدارياستاندارد   )به  كشاورزي  فعاليت  به  مربوط  زمين .  الف

 شود(، و  مراجعهمشهود   ثابت  داراييهاي  حسابداري

 15 شماره  استاندارد حسابداري  )به  كشاورزي  فعاليت  به  نامشهود مربوط  داراييهاي .  ب

 شود(.  مراجعهنامشهود   داراييهاي  حسابداري  عنوان با
 

  زيستي  از داراييهاي  شده  برداشت  محصول  ، يعني اورزيمورد توليد كش استاندارد در  اين .  3

  ، توليد كشاورزي برداشت  ، كاربرد دارد. بعد از زمان برداشت  ، تنها در زمان واحد تجاري

يا ساير مواد و كاال   موجودي  حسابداري  عنوان با  8  شماره  استاندارد حسابداري  الزامات  تابع

  محصوالت  فراوري  استاندارد به  ، اين خواهد بود. بنابراين  مربوط  حسابداري  استانداردهاي

  انگور تا سركه  ، فرايند فراوري مثال  شود؛ براي نمي  مربوط  برداشت  بعد از زمان  كشاورزي

  فرايندي  . هرچند چنين استاندارد نيست  اين  انگور مشمول  دهنده باغدار پرورش  توسط

  زيستي  شود و با دگرديسي  محسوب  كشاورزي  فعاليت  و طبيعي  طقيطور من تواند به مي

  كشاورزي  فعاليت  تعريف استاندارد در  در اين  فراوري  نوع  باشد، اما  اين  مشابه  حدي تا

 گيرد. قرار نمي
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  و محصوالتي  كشاورزي  ، توليدات زيستي  از داراييهاي  هايي نمونه  دهنده زير نشان  جدول .  4

 : شود مي  حاصل  از برداشت پس  از فراوري  كه  است

  بعد از برداشت  شده  فراوري  محصوالت  كشاورزي  توليدات  زيستي  داراييهاي

  ، فرش نخ  پشم گوسفند

 پنير شير  شيري  گله

  سوسيس  گوشت  گوساله

  غذايي  محصوالت  مرغ  تخم گذار تخم  مرغ

  كنسرو ماهي  گوشت  ماهي

  سركـه انگور  تاكستان

  كمپوت  سيب  سيب  درخت

  گياهان
  ، پارچه  نخ  پنبـه

 شكر نيشكر

  خشك  چاي  چاي  برگ  چاي  بوته

 الوار  درخت  تنه  مصنوعي  جنگل  درختان
 

  تعاريف

  با كشاورزي  مرتبط  تعاريف

 :  است  كار رفته  زير به  شده  مشخص  استاندارد با معاني  در اين  ذيل  اصطالحات .   5

 فروش  براي  زيستي  داراييهاي  بر دگرديسي  از مديريت  است  :  عبارت كشاورزي  فعاليت  ،

 . زيستي  داراييهاي  يا افزايش  توليد كشاورزي  به  تبديل

 يا   كيفي  تغييرات  به  كه  است  ، توليد و توليد مثل رشد، تحليل  فرايندهاي  :  شامل دگرديسي

 انجامد. مي  زيستي  دارايي  كمّي
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 زنده  يا گياه  از حيوان  است  زيستي :  عبارت  دارايي . 

 واحد تجاري  زيستي  از داراييهاي  شده  برداشت  از محصول  است  :  عبارت  توليد كشاورزي . 

 مشابه  زنده  يا گياهان  حيوانات  از مجموعه  است  زيستي :  عبارت  از داراييهاي  گروهي . 

 به  دادن  يا پايان  زيستي  از دارايي  توليد كشاورزي  از جداسازي  است  :  عبارت  برداشت  

 . زيستي  دارايي  فرايند زندگي

 نژاد و يا توليد   ، اصالح قصد توليد مثل به  كه  دارايي  از يك  است  مولد :  عبارت  زيستي  دارايي

از   در بيش  برداشت  شود و قابليت مي  ، نگهداري  يستيز  دارايي  حيات  حفظ ، با  كشاورزي

 را دارد.  سال  يك

 واجد شرايط  شود كه مي  گفته  زيستي  از داراييهاي  اي طبقه  مولد :  به غير  زيستي  دارايي  

  . مولد نيست  زيستي  داراييهاي  براي  شده  تعيين

 

  گياهان  ، كاشت ، درختكاري احشام  مانند پرورش  گوناگوني  انواع  شامل  كشاورزي  فعاليت .  2

  و پرورش  گل  ، پرورش و نهالستان  ميوه  درختان  ، كاشت ، زراعت يا چند ساله  ساله  يك

 : باشد زير مي  شرح  فعاليتها به  اين  مشترك  ويژگيهاي  . برخي است  آبزيان

 دارند،  زيستي  دگرديسي  توانايي  بالقوه  ورتص به  زنده  و گياهان  حيوانات.  تغيير  قابليت . الف

  الزم  و ايجاد شرايط  سازي بهينه  طريق از  كه  فعاليتهايي  مجموعه.  تغيير  مديريت . ب

را   ، كود و نور( فرايند دگرديسي حرارت  ، درجة ، رطوبت تغذيه  سطوح  قبيل )از

سازد.  از ساير فعاليتها متمايز مي را  كشاورزي  فعاليت  مديريتي  كند. چنين مي  تسهيل

در درياها   ماهيگيري  قبيل شود )از نمي  مديريت  كه  از منابعي  برداري ، بهره مثال  براي

  كشاورزي  احياء( فعاليت  وظايف  انجام  بدون  جنگلي  درختان  ها و قطع و رودخانه

 ، و نيست

،  بودن  ، رسيده غلظت  نژاد، درجه ، اصالح مثال  )براي  كيفي  تغييرات.  تغيير  گيري اندازه . ج

، توليد  مثال  )براي  كمي  ( يا تغييرات بافتي  و مقاومت  پروتئين  ، ميزان چربي  پوشش

  از دگرديسي ( ناشي و تعداد جوانه  يا قطر الياف  ، طول ، ابعاد حجمي ، وزن مثل

 شود. مي  و نظارت  گيري ه، انداز مديريت  معمول  فعاليت  شاخصهاي  عنوان  به
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 : شود زير منجر مي  از نتايج  يكي  به  دگرديسي .  5

  )كاهش  (، تحليل يا گياه  حيوان  و كيفي  كمي  رشد )افزايش  از طريق  در دارايي  تغييرات .  الف

 يا(  زنده  يا گياه  )تكثير حيوان  توليد مثل ( يا يا گياه  حيوان  كيفيت  يا  افت  در كميت

 و شير.  ، پشم چاي  برگ  از قبيل  كشاورزي  توليد محصول .  ب
 

شوند يا  مي  برداشت  توليد كشاورزي  عنوان  به  هستند كه  مولد اقالمي غير  زيستي  داراييهاي .  8

  ، ماهي فروش  آماده  ، دامهاي گوشتي  رسند. دامهاي مي  فروش به  زيستي  داراييهاي  عنوان  به

الوار   تهيه  جهت  پرورشي  ، و درختان و گندم  ذرت  قبيل رشد از  جريان در  ، غالت پرورشي

  شامل  مولد ازجمله  زيستي  باشد. داراييهاي مولد مي غير  زيستي  از داراييهاي  هايي نمونه

 . گذار است تخم  و مرغهاي  ميوه  ، تاكستانها، درختان شيري  مانند دامهاي  اقالمي

  موميع  تعاريف

 : است  كار رفته  زير به  مشخص  استاندارد با معاني  در اين  ذيل  اصطالحات .   5

 زير را دارد:  شرايط  كليه  كه  از بازاري  است  :  عبارت بازار فعال 

 هستند،  در بازار متجانس  شده  مبادله  اقالم . الف

 وجود دارند، و  در هر زمان  مايل  و فروشندگان  رانمعموالً خريدا .  ب

 . است  دسترسي  قابل  عموم  قيمتها براي . ج

 شود مي  منعكس  در ترازنامه  مبلغ  آن  به  دارايي  كه  است  مبلغي:    دفتري  مبلغ. 

 توانند مي  و مايل  مطلع  اي و فروشنده  و مايل  مطلع  خريداري  كه  است  مبلغي  :  فانهمنص  ارزش 

يا   يكديگر مبادله مزبور با  مبلغ  را در ازاي  دارايي  ، يك  عادي  شرايط و در  حقيقي  اي در معامله

 كنند.  را تسويه  بدهي  يك

  هاي ، دانه ، غالت نظير لبنيات  از اقالم  اي وعهمجم  به  متجانس  استاندارد، اقالم  در اين . 15

  واسطه  به  شود كه مي اطالقو ...   ، طيور، ماهيها و آبزيان ، دام بار، گل و تره  ، ميوه روغني

 . است  بندي گروه  همانند، قابل  خصوصيات
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  ، ارزش مثال  راي. ب است  آن  فعلي  و شرايط  بر مكان  مبتني  دارايي  يك  منصفانه  ارزش . 11

  از كسر مخارج پس  در بازار مربوط  گله  همان  با قيمت  معادل  در مزرعه  گله  يك  منصفانه

 . بازار است  آن  به  گله  رساندن  و ساير مخارج  حمل

  گيري و اندازه  شناخت

 :  كند كه  ييشناسا  زماني  را فقط  يا توليد كشاورزي  زيستي  بايد دارايي  واحد تجاري .  16

 ، باشد  آورده  بدست  گذشته  رويدادهاي  را در نتيجه  دارايي  كنترل .  الف

 باشد، و  محتمل  واحد تجاري  درون  به  دارايي  به  مرتبط  آتي  اقتصادي  منافع  جريان .  ب

 باشد.  گيري اندازه  اتكاپذير قابل  اي گونه به  دارايي  شده  تمام  يا بهاي  منصفانه  ارزش . ج
 

  ارزش  و كاهش  انباشته  از كسر استهالك پس  شده  تمام  بهاي  مولد بايد برمبناي  زيستي  دارايي .  13

استاندارد   با  الزامات  ، منطبق  مجاز جايگزين  عمل  نحوه  عنوان  ، به  تجديد ارزيابي  يا مبلغ  انباشته

 شود.  و گزارش  شناسايي “مشهود  ثابت  داراييهاي  حسابداري ”  عنوان با 11  شماره  حسابداري

  تمام  بهاي  به  اوليه  شناخت  تنها در زمان  كه  شده  مولد خريداري غير  زيستي  دارايي  استثناي  به .  14

  ترازنامه  و در تاريخ  اوليه  مولد بايد در شناخت غير  زيستي  ، داراييهاي شود مي  شناسايي  شده

مورد  شود بجز در  گيري اندازه  فروش  زمان  براوردي  از كسر مخارج پس  منصفانه  ارزش  به

 كرد.  گيري اتكا پذير اندازه  اي گونه  را به  منصفانه  ارزش  توان نمي  كه  62در بند   شده  داده  توضيح

  زمان  براوردي  جاز كسر مخار پس  منصفانه  ارزش  به  برداشت  بايد در زمان  توليد كشاورزي .  15

  استاندارد حسابداري  كارگيري به  مزبور هنگام  شده  تعيين  شود. ارزش  گيري اندازه  فروش

  تمام  ، بهاي  ديگري  يا استاندارد حسابداري “ مواد و كاال  موجودي  حسابداري ”  عنوان با 8  شماره

 شود. مي  محسوب  محصول  آن  شده

 باشد. مي  مربوط  و عوارض  ها، ماليات واسطه  به  پرداختي  الزحمه حق  شامل  فروش  زمان  مخارج . 12

  طريق تواند از مي  مولد يا توليد كشاورزي غير  زيستي  دارايي  براي  منصفانه  ارزش  تعيين . 15

گردد.   يا نژاد، تسهيل  سن  حسب ، بر مثال  بارز آنها، براي  هاي خاصه  اساس بر  ديـبن گروه
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  مباني  عنوان  در بازار به  كند كه مي  را انتخاب  هايي از خاصه  دسته  ، آن واحد تجاري

 شود. مي  استفاده  دارايي  گذاري قيمت

  زيستي  آنها داراييهاي  موجب  به  كنند كه منعقد مي  غالباً قراردادهايي  تجاري  واحدهاي . 18

  ارزش  تعيين  قرارداد براي  بفروشند. قيمتهاي  خود را درآينده  مولد يا توليد كشاورزي غير

  در بازار جاري  ارزش  كننده منعكس  منصفانه  ، زيرا  ارزش نيست  الزاماً  مربوط  منصفانه

  منصفانه  ، ارزش كنند. در نتيجه مي  معامله  و مايل  مطلع  خريدار و فروشنده  در آن  كه  است

شود.  نمي  وجود قرارداد تعديل  علت  الزاماً  به  د كشاورزيمولد يا تولي غير  زيستي  دارايي

  است  ممكن  مولد يا توليد كشاورزي غير  زيستي  دارايي  موارد، قرارداد فروش  در برخي

  مازاد مخارج  از قرارداد يعني ناشي  زيان  صورت  زيانبار باشد. در اين  قراردادي

  عنوان  ، به از آن  حاصل  منافع  به  قرارداد نسبت  به  مربوط  تعهدات  ناپذير ايفاي اجتناب

 شود. مي  شناسايي  ذخيره

  وجود داشته  مولد يا توليد كشاورزي غير  زيستي  دارايي  براي  بازار فعالي  كه  در صورتي . 15

  دسترسي  . در صورت است  منصفانه  ارزش  تعيين  براي  مناسبي  بازار مبناي  باشد، مظنّه

،  مثال  شود. براي مي  بازار استفاده  ترين  متعدد، از مربوط  فعال  بازارهاي  به  احد تجاريو

را   موجود در بازاري  باشد، قيمت  داشته  دسترسي  دو بازار فعال  به  اگر واحد تجاري

 كند.  استفاده  انتظار دارد از آن  خواهد كرد كه  انتخاب

 يا چند مورد زير،  از يك  باشد، واحد تجاري  وجود نداشته  يبازار فعال  كه  صورتي در . 65

 كند: مي  استفاده  منصفانه  ارزش  تعيين  ، براي دسترسي  شرط  به
 

 ، دولت  توسط  شده  اعالم  تضميني  قيمتهاي .  الف

  آن  تاريخ  بين  زماني  در فاصله  كه  اين بر  در بازار، مشروط  معامله  قيمت  آخرين . ب

 باشد،  نداده  رخ  اقتصادي  شرايط در  اي مالحظه  تغيير قابل  ترازنامه  و تاريخ  معامله

 كند، و مي  تفاوتها را منعكس  كه  تعديالتي  نظر گرفتن با در  مشابه  بازار داراييهاي  قيمتهاي . ج
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  حسب رب  گوشتي  گله  و ارزش  جعبه  براساس  ميوه  مانند ارزش  خاص  معيارهاي . د

 . گوشت  كيلوگرم
 

  براي  متفاوت  بيانگر نتايج  است  ممكن  65در بند   مندرج  اطالعاتي  موارد، منابع  در برخي . 61

،  باشد. واحد تجاري  مولد يا توليد كشاورزي غير  زيستي  دارايي  منصفانه  ارزش  تعيين

  ميان ، از منصفانه  براورد ارزش  اتكاترين قابل  به  منظور دستيابي را به  تفاوتهايي  چنين  داليل

 گيرد. نظر مي ، در هم  به  نسبتاً نزديك  منطقي  از براوردهاي  اي دامنه

  ژهـوي د، بهـباش  نزديك  هـمنصفان  ارزش  به  دهـش  امـتم  ايـبه  است  ممكن  اتـاوق  بعضي . 66

 :  كه  مواقعي در

 يا باشد،  گرفته  صورت  كمي  زيستي  ، دگرديسي اوليه  شده  تمام  بهاي  تحمل  از زمان .  الف

 باشد.  داشته  بر قيمت  اهميتي تأثير با  زيستي  انتظار نرود دگرديسي . ب

  منصفانه  ارزش به  گيري از اندازه ناشي  هاي درآمدها و هزينه

  از كسر مخارج پس  منصفانه  ارزش  مولد به غير  زيستي  دارايي  اوليه  از شناخت درآمد ناشي .  63

از كسر  پس  منصفانه  از تغيير در ارزش ناشي  و نيز درآمد يا هزينه  فروش  زمان  براوردي

منظور   وقوع  دوره  ، بايد در سود و زيان غيرمولد  زيستي  دارايي  فروش  زمان  براوردي  مخارج

 شود.

  مولد ايجاد شود. باتوجه غير  زيستي  دارايي  يك  اوليه  شناخت  در زمان  است  درآمد ممكن . 64

  تمام  بهاي  به  اوليه  شناخت  در زمان  شده  مولد خريداري غير  زيستي  داراييهاي  اينكه  به

از  غير  مواردي  به  ، مربوط اوليه  از شناخت درآمد ناشي  شود، بنابراين مي  شناسايي  شده

 كرد.  اشاره  گوشتي  گوساله  تولد يك  به  توان مي  جمله از  باشد كه خريد مي

  از كسر مخارج پس  منصفانه  ارزش  به  توليد كشاورزي  اوليه  از شناخت ناشي  آمد يا هزينه در .  65

 منظور شود.  وقوع  دوره  ، بايد در سود يا زيان فروش  زمان  براوردي
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 پذير كاات  اي گونه به  منصفانه  ارزش  گيري اندازه  امكان  عدم

  اي گونه  به  توان مولد را مي غير  زيستي  دارايي  منصفانه  ارزش  وجود دارد كه  فرض  پيش  اين .  62

  زيستي  دارايي  اوليه  تنها در شناخت  ياد شده  فرض  پيش  حال هر  كرد. به  گيري پذير اندازه اتكا

  منصفانه  ارزش  و ساير براوردهاي  تنيس  در دسترس  بازار آن  يا ارزش  قيمت  كه  مولدي غير

  زيستي  ، دارايي موارد  اين باشد. در  نداشته قتواند مصدا ، مي اتكا است  غيرقابل  وضوح  به  آن

شود.   گيري ، اندازه  ارزش  كاهش  از كسر هرگونه پس  شده  تمام  بهاي  مولد بايد به غير

كرد، واحد   گيري پذير اندازه اتكا  اي گونه  را به  دارايي  نچني  منصفانه  ارزش  بتوان  كه  زمان هر در

 كند.  گيري اندازه  فروش  زمان  براوردي  از كسر مخارج پس  منصفانه  ارزش  را به  بايد آن  تجاري

  منصفانه  ارزش  مبناي مولد را بر غير  زيستي  دارايي  مقطع  در يك  كه  واحد تجاري . 65

يا   حذف  باشد، تا زمان  كرده  گيري اندازه  فروش  زمان  براوردي  كسر مخارج از پس

 دهد. مي  مبنا ادامه همين را بر  شده ياد  دارايي  گيري ، اندازه واگذاري

  منصفانه  ارزش  ، به برداشت  را در زمان  توليد كشاورزي  موارد، واحد تجاري  در تمامي . 68

  كننده استاندارد منعكس  كند. اين مي  گيري اندازه  فروش  زمان  براوردي  كسر مخارج از پس

تواند  مي  همواره  برداشت  در زمان  توليد كشاورزي  منصفانه  ارزش  كه  است  ديدگاه  اين

 شود.  گيري پذير اندازه اتكا  اي گونه به

،  از برداشت پس  توليد كشاورزي  ارزش  و كاهش  شده  تمام  بهاي  در تعيين  واحد تجاري . 65

مواد و كاال   موجودي  حسابداري  عنوان با  8  شماره  در استاندارد حسابداري  مندرج  الزامات

 گيرد. را بكار مي

  دولت  بالعوض  كمكهاي

  الزامات  ، تابع زيستي  داراييهاي  به  مربوط  دولت  بالعوض  كمكهاي  حسابداري  عمل  نحوه . 35

.  است  دولت  بالعوض  كمكهاي  حسابداري  عنوان با 15  ارهشم  استاندارد حسابداري

دراختيار واحد   بالعوض  كمك  عنوان  به  دولت  توسط  زيستي  دارايي  كه  مواردي در

از  پس  زيستي  دارايي  منصفانه  ارزش  معادل  دولت  بالعوض  گيرد، كمك قرار مي  تجاري
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مورد  در  عمل  . نحوه است  اوليه  شناخت  اندر زم  فروش  زمان  براوردي  كسر مخارج

  مندرج  رويه  تابع  اوليه  از شناخت مولد پس غير  زيستي  داراييهاي  منصفانه  ارزش  تغييرات

 . استاندارد است  اين 63در بند 

 افشـا

در   جداگانه  صورت مولد خود را به مولد و غير  زيستي  داراييهاي  دفتري  بايد مبلغ  واحد تجاري .  31

 كنـد.  ارائه  ترازنامه

افشا   سود و زيان  در صورت  است  ايجاد شده  جاري  در دوره  بايد موارد زير را كه  واحد تجاري .  36

 : كند

 ،  توليد كشاورزي  اوليه  از شناخت ناشي  هاي درآمدها يا هزينه  جمع .  الف

از  پس  منصفانه  در ارزش  و تغييرات  اوليه  از شناخت ناشي  هاي درآمدها يا هزينه  جمع . ب

 ، و غيرمولد  زيستي  داراييهاي  فروش  زمان  براوردي  كسر مخارج

  فروش  غيرمولد با  ارائه  زيستي  و داراييهاي  توليد كشاورزي  از فروش ناشي  سود يا زيان .  ج

 .  آن  انتسابي  شده  تمام  و بهاي

 : افشا كند  مالي  زير را در صورتهاي  يا كمي  تشريحي  عاتبايد اطال  واحد تجاري . 33

 ،  زيستي  از داراييهاي  با هر گروه  مرتبط  فعاليتهاي  ماهيت . الف

 ، و  مالي  دوره  غير مولد در پايان  زيستي  از داراييهاي  گروه مقادير هر .  ب

( و  رشد )مثالً نابالغ  جريان در  فكيكت مولد به  زيستي  و مقادير داراييهاي  دفتري  مبالغ .  ج

 . ( )مثالً  بالغ  برداري بهره  حال در

 

  گروه هر  منصفانه  ارزش  در تعيين  شده  كار گرفته به  عمده  بايد روشها و مفروضات  واحد تجاري .  34

 افشا كند.  مولد را غير  زيستي  از داراييهاي  و هر گروه  برداشت  در زمان  از توليد كشاورزي

توليد   فروش  زمان  براوردي  از كسر مخارج پس  منصفانه  بايد مقدار و ارزش  واحد تجاري .  35

 را  افشا كند.  است  گرديده  تعيين  برداشت  در زمان  كه  دوره  طي  شده  برداشت  كشاورزي

 : بايد موارد زير را افشا كند  واحد تجاري .  32
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وجود دارد و يا   آنها محدوديت  با مالكيت  رابطه در  كه  زيستي  اراييهايد  دفتري  مبالغ .  الف

 ، و  است  بدهيها قرار گرفته  وثيقه در

 مولد.  زيستي  داراييهاي  يا تحصيل  توسعه  به  مربوط  تعهدات .  ب

 

مولد در ابتدا و  غير  زيستي  داراييهاي  دفتري  مبالغ  از تغييرات  تطبيقي  بايد صورت  واحد تجاري .  35

  بايد شامل  تطبيق  صورت  . اين نيست  ضروري  اي مقايسه  اطالعات  كند. درج  را ارائه  دوره  انتهاي

 موارد زير باشد:

  براوردي  از كسر مخارج پس  منصفانه  در ارزش  از تغييرات ناشي  هاي درآمدها يا هزينه .  الف

 فروش،  زمان

 از خريد، ناشي  افزايشهاي .  ب

 از فروش، ناشي  كاهشهاي .  ج

 ، و از برداشت ناشي  كاهشهاي . د

 . ساير تغييرات . ه

 

  استاندارد حسابداري مولد براساس  زيستي  داراييهاي  به  مربوط  افشاي  سايرالزامات . 38

 خواهد بود.مشهود   ثابت  داراييهاي  حسابداري  عنوان با 11  شماره

  طبيعي  ، بيماريها و ساير مخاطرات جوي  مخاطرات  در معرض  اغلب  رزيكشاو  فعاليت . 35

  براي  از آن  ، آگاهي  يا وقوع  ، ماهيت اندازه  لحاظ  به  شود كه  واقع  . اگر رويدادي است

  طبق  مربوط  درآمد و هزينه  و مبلغ  مفيد باشد، ماهيت  عملكرد واحد تجاري  تحليل

  بيماري  شود. وقوع افشا مي  عملكرد مالي  گزارش  عنوان با  2  شماره  استاندارد حسابداري

از   بارزي  هاي نمونه  حشرات  شديد و هجوم  يا سرماي  ، خشكسالي ، سيل مهلك  ويروسي

 هستند.  موضوع  اين

پذير  اتكا  اي گونه مولد به غير  زيستي  داراييهاي  منصفانه  ارزش  گيري  اندازه  كه  در مواردي .  45

داراييها   اين  بايد درخصوص  مالي  دوره  در پايان  ( واحد تجاري62بند   شود به  ميسر نباشد )رجوع

 : موارد زير را  افشا كند
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 ، مولد غير  زيستي  از داراييهاي  شرحي . الف

 ، يرپذ اتكا  اي گونه به  منصفانه  ارزش  به  گيري اندازه  امكان  عدم  داليل  تشريح .  ب

 گيرد، و قرار مي  در آن  منصفانه  زياد ارزش احتمال  به  كه  براوردهايي  ، دامنه امكان  درصورت . ج

 . دوره  در ابتدا و پايان  انباشته  ارزش  و كاهش  ناخالص  دفتري  مبلغ . د

از كسر  پس  شده  تمام  بهاي  قبالً  به  مولد كه غير  زيستي  داراييهاي  منصفانه  ارزش  كه  درصورتي .  41

  پذير قابل اتكا  اي گونه  به  جاري  دوره  طي  است  شده  گيري اندازه  انباشته  ارزش  كاهش

 : داراييها افشا كند  اين  بايد موارد زير را درخصوص  باشد، واحد تجاري  گيري اندازه

 ، مولد غير  زيستي  از داراييهاي  شرحي . الف

 ، و  است  شده  گيري اندازه  پذير قابل اتكا  اي گونه  به  منصفانه  ارزش چرا   كه  اين  تشريح .  ب

 . گيري اندازه  آثار تغيير مبناي .  ج

 اجرا  تاريخ

  آن  يـمال  دوره  هـك  مالي  ايـورتهـص  هـمورد كلي در  داريـدارد حسابـانـاست  نـاي  اتـزامـال .  46

 .  االجراست باشد، الزم مي  از آن يا پس  1383اسفند   35  ــهب  منتهي

  حسابداري  المللي بين  با استانداردهاي  مطابقت

  حسابداري  المللي استاندارد، مفاد استاندارد بين  اين  الزامات  موارد زير، با اجراي  استثناي به . 43

 : شود مي  نيز رعايت  كشاورزي  عنوان با  41  شماره

  داراييهاي  ، كليه  كشاورزي  باعنوان 41  شماره  حسابداري  المللي ارد بيناستاند  براساس . الف

  گيري اندازه  فروش  زمان  براوردي  از كسر مخارج پس  منصفانه  ارزش بايد به  زيستي

  د. اما براساسـاتكاپذير ميسر نباش  اي هـگون به  منصفانه  ارزش  تعيين  شود، مگر اينكه

  داراييهاي  براي  كشور و نبود بازار فعال  محيطي  شرايط  به  اتوجهاستاندارد، ب  اين

 11  شماره  استاندارد حسابداري  طبق  شده  تمام  بهاي  داراييها به  مولد، اين  زيستي

 شود. مي  گيري اندازهمشهود   ثابت  داراييهاي  حسابداري  باعنوان

  بالعوض  ، كمك كشاورزي  عنوان با 41  ارهشم  حسابداري  المللي استاندارد بين  طبق .  ب
  از كسر مخارج پس  منصفانه  ارزش  به  مولد كه  زيستي  داراييهاي  به  مربوط  دولتي
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نباشد   مشروط  كمك  آن  كه  شود درصورتي مي  شناسايي  فروش  زمان  براوردي
مقرر   راز شرايطاح  باشد در زمان  مشروط  كه  صورتي و در  وصول  قابليت  زمان در
  كمكهاي  استاندارد، تمام  اين  شود. اما براساس مي  درآمد شناسايي  عنوان  به

  استاندارد حسابداري  مولد طبق  زيستي  با داراييهاي  رابطه در  دولت  بالعوض
 شود. مي  شناسايي  دولت  بالعوض  كمكهاي  عنوان با 15  شماره
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  سابداريح  ساير استانداردهاي  اصالحات
 

  تشخيص  سهولت  كند. براي مي  زير اصالح  شرح  موجود را به  حسابداري  استاندارد، استانداردهاي  اين

 شود. مي  كشيده  خط  شده  حذف  متون  شود و روي مي  دار ارائه ترام  جديد در زمينه  ، متون اصالحات

 
 “ مواد و كاال  موجودي  حسابداري  ”   عنوان با  8  شماره  استاندارد حسابداري  اصالحات

 كند. مي  زير اصالح  شرح  را به  8  شماره  استاندارد حسابداري  6 استاندارد بند  اين
  تشريح  مالي  مواد و كاال  را در صورتهاي  موجودي  و انعكاس  ارزشيابي  استاندارد، نحوه  اين .   6

 : گيرد كند و موارد زير را دربر نمي مي

 5  شماره  استاندارد حسابداري شود به  )رجوع  بلندمدت  پيمانهاي  پيشرفت  كار در جريان . الف

 ، (“ مدت بلند  پيمانهاي  حسابداري ”  باعنوان

 ،  پيچيده  مالي  ابزارهاي .  ب

  اين  كه  در مواردي  و معدني  جنگلي  ،  محصوالت  دام، توليد كشاورزي  هاي گله   موجودي .  ج

 شود، و مي  گيري اندازه  فروش  ارزش  خالص  به  مربوط  در صنايع  ماقال

زمانكشاورزيتوليدات  . د داراييهايبرداشتدر   فعاليتبهمولدمربوط غيرزيستيو

به)رجوعكشاورزي     حسابداريشود 62 شماره استـانـدارد   باعنوان

(.“كشاورزي  فعاليتهاي ”  

 66و  61  بندهاي  را بين  الف  61بند جديد   زير و همچنين  فرعي  استاندارد عناوين  ينا

 : كند مي  اضافه  8  شماره  استاندارد حسابداري  به
 

  زيستي  از داراييهاي  شده  برداشت  توليد كشاورزي  شده  تمام  بهاي

  61  -الف   ،كشـاورزيفعاليتهـاي   عنوان ، با26  شمـاره  استـانـدارد حسـابـداري  طبق  

  شود، مي  برداشت  زيستي  از داراييهاي  واحد تجاري  توسط  كه  كشاورزي توليدات  

   فـروش  زمـان  براوردي  از كسـر مخـارج  پس  منصفانـه  ارزش  به  اوليه  در شناخت  
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  در  موجودي  شده  تمام  ، بهاي  مبلغ  اين استاندارد،  اين  بكارگيري  براي شـود. مي  گيـري انـدازه 

  . است  تاريخ  آن 
 

 “  مشهود  ثابت  داراييهاي  حسابداري  ”   عنوان ، با11  شماره  استاندارد حسابداري  اصالحات

 كند. مي  زير اصالح  شرح  را به  11  شماره  استاندارد حسابداري  3استاندارد بند   اين

 : دهد قرار نمي  زير را مورد بحث  اقالم   حسابداري  نحوهاستاندارد   اين . 3

 ، و است  شونده  احيا  كه  مشابهي  طبيعي  جنگلها و منابع الف.

  و ساير منابع  ، گاز طبيعي و نفت  مواد معدني  و استخراج  ، اكتشاف امتياز معادن  حق .ب

 دهد. ميقرار ن  مورد بحثرا ،  نيست  احيا شونده  كه  مشابهي

  يـاد شـده  ايـاراييهد  ا ياـفعاليته  يا نگهداري  هـدر امر توسع  مشهودي  ثابت  دارايي  اهـهرگ

  مزبور قابل  از فعاليتها يا داراييهاي  قرار گيرد، ولي  مورد استفاده  يا  ب  الف  در بندهاي  مندرج

 دارد. كاربرد  مورد آن استاندارد در  اين  نباشد، الزامات  تفكيك

 11  شماره  استاندارد حسابداري  به  85و   55  بندهاي  را بين  الف  55استاندارد بند جديد   اين

 : كند مي  اضافه

 55 -الف   اورزيـكشايـفعاليتهبهدمربوطـمولزيستيايـداراييهبهمربوطاتـراطالعـساي

افشاشود.“ كشاورزيفعاليتهاي ”عنوان با62شمارهحسابداري استانداردبايدطبق  
 

 “   درآمد عملياتي  ”   عنوان با  3  شماره  استاندارد حسابداري  اصالحات

 كند. مي  زير اصالح  شرح را به  3  شماره  استاندارد حسابداري  5استاندارد بند   اين

 : شود نمي  د زير مطرحاز موار  حاصل  استاندارد  درآمد عملياتي  در اين .  5

 شود، مي  گرفته  حساب به  ويژه  ارزش  روش  به  كه  گذاريهايي از سرمايه  حاصل  سود سهام .  الف

  حسابداري  باعنوان  5  شماره  شود به استاندارد حسابداري  )رجوع  بلندمدت  پيمانهاي .  ب

 (، مدت بلند  پيمانهاي

 ، اجاره  قراردادهاي .  ج
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  استاندارد حسابداري  شود به  )رجوع  دولتي  مشابه  و ساير كمكهاي  بالعوض  هايكمك . د

 (، دولت  بالعوض  كمكهاي  حسابداريعنوان  با  15  شماره

 بيمه،  در شركتهاي  بيمه  قراردادهاي . ه

  يداراييها  منصفانه  ارزش  و تغييرات  اوليه  و شناخت  توليد كشاورزي  اوليه  ناختش   . و

   استاندارد حسابداري  شود به  )رجوع  كشاورزي  فعاليت  به  غيرمولد مربوط  زيستي  

  (،كشاورزي فعاليتهاي   عنوان با  62  شماره  

 ، و  مواد معدني  استخراج . ز

  تخصصي  گذاريها )در مؤسسات سرمايه  از قبيل  جاري  ساير داراييهاي  تغيير ارزش .  ح

خريد و   به  كه  تجاري  در واحدهاي  در امالك  گذاري ( يا سرمايه گذاري سرمايه

 دارند.  اشتغال  امالك  فروش
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 1  شماره  پيوست

  مالي  صورتهاي  نمونه

 

 

 62  شماره  استاندارد حسابداري  از الزامات  بعضي  اجراي  با نحوه  منظور آشنايي به  پيوست  اين

 شود. نمي  ندارد محسوباز استا  و بخشي  است  شده  تهيه

  و توليدات  زيستي  داراييهاي  به  مربوط  حسابداري  هاي رويه  اهم  خالصه  پيوست  در اين

در   كشاورزي  مولد و غيرمولد و توليدات  زيستي  داراييهاي  ارائه  نحوه  و همچنين  كشاورزي

.  است  شده  مشخص  توضيحي  در يادداشتهاي  مرتبط  اطالعات  با افشاي  همراه  ترازنامه

  هاي هزينه  افشاي  و نحوه  سود و زيان  در صورت  منصفانه  ارزش  تغييرات  ارائه  نحوه  براين  افزون

نقد   وجوه  جريان  صورت  به  مربوط  هاي . نمونه است  شده  مشخص  توضيحي  توليد در يادداشتهاي

  نبود تفاوت  دليل و به  است  شده  مشخص  مربوط  در استانداردهاي  جامع  سود و زيان  و صورت

  مالي  از صورتهاي  بخشي  دربرگيرنده  نمونه  . اين است  نشده  ها در اينجا ارائه نمونه  ، اين خاص

 شود.  درنظر گرفته  و جامع  كامل  مجموعه  يك  عنوان  و نبايد به  است
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 ( ادامه) 1  شماره  پيوست 
  نمونه  شركت
  امهترازن

 13×6  اسفندماه  65   در تاريخ
 

 13×65/16/1 13×65/16/6 يادداشت سهام  بدهيها و حقوق صاحبان   13×65/16/1  13×65/16/6 يادداشت داراييها
 ميليون ريال ميليون ريال   ميليون ريال ميليون ريال  

    :  جاري  بدهيهاي    :  جاري  داراييهاي 

 185 155   تجاري  پرداختني حسابها و اسناد 85 155   نقد  موجودي 
 145 115   ساير حسابها و اسناد پرداختني 25 155    تجاري  حسابها و اسناد دريافتني 
 65 45  دريافتها  پيش 55 85    ساير حسابها و اسناد دريافتني 
 635 655   پرداختني  سود سهام 335 355   مولد غير  زيستي  داراييهاي 
 155 85    دريافتي  مالي  تسهيالت 185 145   مواد و كاال  موجودي 
     45 45   پرداختها  و پيش  سفارشات 
 285  235    جاري  بدهيهاي  جمع 555  865    جاري  داراييهاي  جمع 

    :  غيرجاري  بدهيهاي    :  جاري غير  داراييهاي 
 85 55   تبلندمد  حسابها و اسناد پرداختني 855 555   مولد  زيستي  داراييهاي 
 145  635    بلندمدت  دريافتي  مالي  تسهيالت 555 815   مشهود  ثابت  ساير داراييهاي 
 665 365   35 45   ساير داراييها 
 655 635   كاركنان  خدمت  پايان  مزاياي  ذخيره    
 465  555    غيرجاري  بدهيهاي  جمع 1ر585  1ر555    غيرجاري  داراييهاي  جمع 
    :  سهام  حقوق صاحبان    
 1ر655  1ر655   ( شده پرداخت  تمام  ريالي  ×××  سهم  ××)  سرمايه    
 55 85   قانوني  اندوخته    
 35 35  ها ساير اندوخته    
 155  85    ( انباشته سود )زيان    
 1ر455 1ر355   سهام  حقوق صاحبان  جمع    

 6ر555  6ر585    سهام  بدهيها و حقوق صاحبان  جمع 6ر555  6ر585   داراييها  جمع 
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 ( ادامه) 1  شماره  پيوست
  نمونه  شركت 

  زيان  سود و  صورت 

 13×6  اسفندماه  65  به  منتهي  مالي  سال  براي 

 

 13×1 13×6 يادداشت 

 ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون  

 555   845      كشاورزي  توليدات  منصفانه  ارزش
 655   625     غيرمولد  زيستي  داراييهاي  منصفانه  ارزش  افزايش  خالص

 555   1ر155     
 855    1ر655    غيرمولد  زيستي  و داراييهاي  كشاورزي  توليدات  فروش  صخال

 (255 )   (855 )    انتسابي  شده  تمام  بهاي

     455   155 
 1ر555   1ر555      عملياتي  درآمدهاي

)   توليد  هاي هزينه
 (1ر663 

  ( 535) 

 (51 )   (165 )    و عمومي  ، اداري فروش  هاي هزينه

 (862 )  (1ر343 )    
 664   155      سود عملياتي
 85    55    مولد  زيستي  داراييهاي  سود فروش

 15    15     غيرعملياتي  هاي ساير درآمدها و هزينه  خالص
 (45 )   (55 )     مالي  هاي هزينه

     35   55 
 654   185      از ماليات  سود قبل

 (1 )  (6 )    * ماليات
 653   185       سود خالص

 گردش حساب سود )زيان( انباشته

 653   185       سود خالص
 85   155      سال  ابتداي  سود انباشته

 325   335      تخصيص  سود قابل
     شود : كسر مي

 (15 )  (15 )     قانوني  اندوخته  به  انتقال
 (655 )  (645 )    رداختنيپ  سود سهام

 155   85      سال  در پايان  سود انباشته

 . است  غيركشاورزي  از فعاليتهاي  درآمد حاصل  به  ، مربوط ماليات  * مبلغ
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 ( ادامه) 1  شماره  پيوست

  نمونه  شركت

  مالي  صورتهاي  توضيحي  هاييادداشت

 13×6  اسفندماه  65  به  منتهي  مالي  سال
 

  مالي  صورتهاي  توضيحي  يادداشتهاي
  حسابداري  هاي رويه  اهم  خالصه

، نژاد و  سني  گروه  به  ( باتوجه گوشتي  غيرمولد )گوساله  زيستي  ...   ـ  داراييهاي    يادداشت
  شود. مخارج مي  شناسايي  فروش  زمان  براوردي  از كسر مخارج پس  منصفانه  ارزش  به  كيفيت

  و كاهش  باشد. افزايش مي  مربوط  و عوارض  ، ماليات كارمزد فروش  شامل  فروش  زمان  براوردي
  زمان  براوردي  از كسر مخارج پس  منصفانه  ارزش مولد به غير  زيستي  داراييهاي  از شناسايي ناشي

 شود. منظور مي  وقوع  دوره  سود و زياندر   فروش
 

و شير(   ، ميوه )گوشت  زيستي  از داراييهاي  شده  استحصال  كشاورزي  .... ـ  توليدات   يادداشت
شود.  مي  شناسايي  فروش  زمان  براوردي  از كسر مخارج پس  منصفانه  ارزش به  برداشت  در زمان
منظور   وقوع  دوره  در سود و زيان  كشاورزي  توليدات  يهاول  از شناخت ناشي  يا كاهش  افزايش

  كشاورزي  توليدات  شده  تمام  بهاي  عنوان  به  برداشت  در زمان  شده  تعيين  منصفانه  شود. ارزش مي
 شود. مي  گزارش  شده  تمام  بهاي  ، برمبناي فروش  و تا زمان  محسوب

 

  شده  تمام  بهاي  ( برمبناي ميوه  و درختان  شيري  مولد )گله  زيستي  .... ـ  داراييهاي   يادداشت
  اين  سازي آماده  مولد تا زمان  زيستي  با داراييهاي  رابطه توليد در  شود. مخارج مي  شناسايي

از  پس  مخارج  گونه شود. اين منظور مي  شده  تمام  بهاي  به  برداري آغاز بهره  داراييها براي
عمر مفيد   افزايش  موجب  شود كه مي  اضافه  شده  تمام  بهاي  به  صورتي تنها در ، برداري بهره

سود و   به  وقوع  توليد در دوره  آنها شود. ساير مخارج  بازدهي  در كيفيت  يا بهبود اساسي  دارايي
 شود. منظور مي  زيان

 

  اسقاط  داراييها و ارزش  براوردي عمر مفيد  به  مولد با توجه  زيستي  .... ـ  داراييهاي   يادداشت
 : شود مي  زير مستهلك  نرخها و روشهاي  براساس

 

  روش  استهالك  نرخ /  دوره  دارايي
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  شيري  گله
  سيب  درخت
  پسته  درخت

×× % 

  سال  ××
   سال  ××

  نزولي
  مستقيم  خط
  مستقيم  خط

 ( ادامه) 1  شماره  پيوست

  نمونه  شركت

  مالي  صورتهاي  توضيحي  يادداشتهاي

 13×6  اسفندماه  65  به  منتهي  مالي  سال

 

 : غيرمولد  زيستي  داراييهاي   .... ـ     يادداشت

  گوشتي  گوساله 

  مبلغ مقدار 

 لريا  ميليون  تن 

 335  65 13 × 1 / 16 / 65در 

 155   منصفانه  در ارزش  تغييرات  خالص

 65  خريد

 (55)   فروش

 (55)   برداشت

 (15)   ساير تغييرات

 355  5/15   13 × 6 / 16 / 65در 
 

 :  است  شده  زير تعيين  اصلي  مفروضات  براساس  گوشتي  گوساله  منصفانه  ارزش

 رود. انتظار نمي  آينده  بازار در سال  شرايط در  اي عمده  تغييرات .  الف
 خواهد رسيد.  فروش ...  به  و در بازار  زندهطور  به  گوشتي  هاي گوساله  تمام .   ب
  استفاده  مالي  روز آخر سال  15در   فروش  قيمت  از ميانگين  منصفانه  ارزش  تعيين  براي .    ج

 . است  شده
 

 : مواد و كاال  .... ـ  موجوديهاي   يادداشت

 6 × 13 1 × 13 
  خالص  خالص  ارزش  كاهش  ذخيره  شده  تمام  بهاي 

  ريال  ميليون  ريال  ميليون  ريال  ميليون  ريال  ميليون 
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  ميوه
  يونجه

 جو

  45 
 25 
 55 

(14) 
 ـ
 ـ

62 
25 
55 

 45 
 85 
 55 

 185  145 (14) 155   جمع
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 ( ادامه) 1  شماره  پيوست

  نمونه  شركت

  مالي  صورتهاي  توضيحي  يادداشتهاي

 13×6  اسفندماه  65  به  منتهي  مالي  سال
 

 مولد  زيستي  داراييهاي  ... ـ  يادداشت

 :  زير است  مولد بشرح  زيستي  داراييهاي  انباشته  و استهالك  شده  تمام  بهاي  جدول 

 
 ميليون ريال –مبلغ دفتري  ميليون ريال  -استهالك انباشته   ميليون ريال  -بهاي تمام شده 

  اقالم  شرح

 در  مانده

65/16/1×13 

  داراييهاي

  شده  اضافه

  داراييهاي

  شده فروخته

  وانتقاالت نقل

  وسايرتغييرات

 در  مانده

65/16/6×13 

 در  مانده

65/16/1×13 

 

  دوره  استهالك

   انباشته  استهالك

   داراييهاي

  شده فروخته

  انتقاالت و  نقل

  سايرتغييرات و

 در  مانده

65/16/6×13 

 در  مانده

65/16/6×13 

 در  مانده

65/16/1×13 

 661  635  35  ـ (6)  8  65  655  ـ (35)  55   655   شيري  گاوهاي
 145  185  45  ـ (3)  15  38  665  5  (55)  135  158  نر مولد  گاوهاي
 155  125  51  ـ (4)  5  42  611  43  (45)  15  655  ثمردار  ميوه  درختان

 565  555  131  ـ (5)  65  113  552  48  (156)  155  233   جمع

 655  135       135  (5)  (25)  ـ   655  ها ها و تليسه گوساله
 85  155       155  (43)  ـ    158  85   از ثمردهي  قبل  ميوه  درختان

 685  365       365  (48)  (25)  158  685   جمع
 855  555  131  ـ (5)  65  113  1ر531  ـ (635)  355  513   كل  جمع
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 (ادامه) 1  شماره  پيوست

  نمونه  شركت

  مالي  صورتهاي  توضيحي  يادداشتهاي

 13×6  اسفندماه  65  به  منتهي  مالي  سال

 555 

 

 

 

 : مولد  زيستي  داراييهاي  مقداري  اطالعات  .... ـ    يادداشت

 

 6×13 1×13 

   :  برداري بهره  درحال

  رأس  164  رأس  135  شيري  گاوهاي

  رأس  15  رأس  15 نر  گاوهاي

   

   : ثمردار  ميوه  درختان

  اصله  455  اصله 555  سيب

  اصله 315  اصله 315  پسته

   

   :  برداري  از بهره  قبل

  رأس 56  رأس 55 ها ها و تليسه گوساله

  اصله 155  اصله 155  پسته  درختان
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 (ادامه) 1  شماره  پيوست

  نمونه  شركت

  مالي  صورتهاي  توضيحي  يادداشتهاي

 13×6  اسفندماه  65  به  منتهي  مالي  سال

 551 

 

 

 

 :  زير است  بشرح  دوره  طي  شده  برداشت  كشاورزي  توليدات  منصفانه  .... ـ   مقدار و ارزش   يادداشت

 
  برداشت زماندر   منصفانه  ارزش مقدار  اقالم  شرح

  ريال ميليون  

  گوشت

  ميوه

 شير

  تن 15

  تن 45

 هزار ليتر 16

 55 
 365 
 455 

   845 

 
.....  .....  و  بازار در بازار  ترتيب به  فروشي  عمده  قيمت  به  باتوجه  و گوشت  ميوه  منصفانه  ارزش

  آن  منصفانه  شود و ارزش مي  ... فروخته   كارخانه  تماماً  به  شركت  توليدي . شير است  شده  تعيين

 . است  شده  تعيين  كارخانه  با اين  شده  توافق  فروش  قيمت  براساس
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 (ادامه) 1  شماره  پيوست

  نمونه  شركت

  مالي  صورتهاي  توضيحي  يادداشتهاي

 13×6  اسفندماه  65  به  منتهي  مالي  سال

 556 

 

 

 

 : توليد  هاي ... ـ  هزينه يادداشت
 6×13 1×13 

  ريال  ميليون  ريال  ميليون 

 345  426   دام  خوراك  هاي هزينه

 48  165   باروري  هاي ينههز

 55  165   بهداشتي  هاي هزينه

 15  65  مولد  زيستي  داراييهاي  استهالك  هزينه

 14  31   توليدي  تجهيزات  استهالك  هزينه

 65  62   كود و سم  هزينه

 355  255   دستمزد كاركنان  هزينه

 45  65   توليدي  هاي ساير هزينه

 551  1ر411  

 (612 ) (188 )  مولد  زيستي  داراييهاي  به  يافته  تخصيص  مخارج

 535  1ر663  
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 6  شماره  پيوست

  گيري نتيجه  مباني
 

  پيشينه

،  حسابداري  استانداردهاي  تدوين  كميته  5/5/1385  مورخ  55  شماره  مصوبه  براساس .  1

  توسط  كشاورزي  فعاليتهاي  استاندارد حسابداري  تدوين  براي  الزم  تحقيقاتي  كارهاي

،  شد. در فرايند تحقيقات  استانداردها شروع  تدوين  مديريت  كارشناسي  و گروه  كارشناسان

 است:  گرفته  زيرصورت  فعاليتهاي

 كنند. مي  فعاليت  كشاورزي  زمينه در  كه  شركتهايي  حسابداري  روشهاي  بررسي .  الف

 معتبر.  اي حرفه  مراجع  توسط  شده  تدوين  بداريحسا  استانداردهاي  مطالعه . ب

 . كشاورزي  فعاليتهاي  حسابداري  زمينه در  شده  انجام  تحقيقات  بررسي . ج

 كنند. مي  فعاليت  كشاورزي  زمينه در  شركتها كه  از برخي  نظرخواهي . د

 . حقيقاتت  نتايج  بندي  جمع  براي  كارشناسي  متعدد گروه  جلسات  شكيلت . ه
 

  و همچنين  شده  انجام  مطالعات  نتايج  اسـبراس  حسابداري  ايـاستاندارده  نـتدوي  هـكميت .  6

  استاندارد حسابداري  ، تدوين كشاورزي   عنوان با 41  شماره  حسابداري  المللي استاندارد بين

  جلسه 35از حدود اد و پسكار قرار د را در دستور   كشاورزي  فعاليتهاي  عنوان با 62  شماره

 شد.  استاندارد تصويب  پيشنهادي  نظر، متن و تبادل  بحث

  كشاورزي  فعاليتهاي  استاندارد حسابداري  تدوين  داليل

  به  مربوط  استاندارد حسابداري  زير تدوين  داليل به  حسابداري  استانداردهاي  تدوين  كميته .  3

 است:  داده  تشخيص  را ضروري  كشاورزي  فعاليتهاي

 ، مشابه  و رويدادهاي  معامالت  شركتها براي  توسط  متفاوت  حسابداري  از روشهاي  استفاده .  الف



 62  شماره  استاندارد حسابداري

  كشاورزي  فعاليتهاي
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  حسابداري  از استانداردهاي  كاربرد بعضي  از دامنه  كشاورزي  فعاليتهاي  شدن  مستثني .  ب

و  مواد و كاال  موجودي  حسابداري   عنوان با  8  شماره  موجود )همانند استاندارد حسابداري

 (،  درآمد عملياتي   عنوان با  3  شماره  استاندارد حسابداري
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 ، و زيستي  وجود دگرديسي  جمله از  كشاورزي  فعاليتهاي  خاص  ماهيت .  ج

 استاندارد  تدوين  به  باتوجه  حسابداري  المللي بين  بيشتر با استانداردهاي  هماهنگي . د

 . كشاورزي   عنوان با 41  شماره  حسابداري  لليالم بين

  زيستي  داراييهاي  گيري اندازه

  ارزش  دو رويكرد اصلي  كشاورزي  فعاليتهاي  به  مربوط  زيستي  داراييهاي  گيري اندازه  براي .  4

  تبر استدالال رويكردها مبتني  از اين  هركدام  وجود دارد كه  شده  تمام  و بهاي  منصفانه

 . است  خاصي

  كشاورزي  فعاليتهاي  به  مربوط  زيستي  داراييهاي  گيري اندازه  براي  منصفانه  كاربرد ارزش .  5

 :  زير است  استدالالت  براساس

  زيستي  داراييهاي  زيستي  از دگرديسي ناشي  ، آثار تغييرات منصفانه  ارزش  تغييرات .  الف

 كند، مي  را بهتر منعكس

 ، است  متفاوت  زيستي  دگرديسي  با الگوي  در موارد زيادي  مخارج  وقوع  زماني  الگوي .  ب

  بازار قابل  ارزش  وجود دارد و درنتيجه  بازار فعال  زيستي  از داراييهاي  بسياري  براي .  ج

 آنها وجود دارد،  اتكا براي

  از مواقع  ، در برخي شده  امتم  ها در رويكرد بهاي هزينه  تخصيص  مشكالت  دليل به . د

 ، و اتكاتر است  قابل  شده  تمام  از بهاي  منصفانه  ارزش

  شده  تمام  بر بهاي مبتني  تر از اطالعات  مربوط  منصفانه  بر ارزش مبتني  اطالعات . ه

 . است  تاريخي
 

  كشاورزي  فعاليتهاي  به  مربوط  زيستي  داراييهاي  گيري اندازه  براي  شده  تمام  كاربرد بهاي .  2

 :  زير است  استدالالت  براساس

،  اتكاتر است قابل  منصفانه  از ارزش  تاريخي  شده  تمام  در بيشتر موارد، بهاي .  الف

 ، است  شواهد كافي  و داراي  واقعي  معامالت  حاصل  شده  تمام  زيرا بهاي
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  براي  مناسبي  و مبناي  زياد است  تنوسانا  داراي  محصوالت  منصفانه  ارزشهاي .  ب

 ، نيست  گيري اندازه

 دهد، مي  را افزايش  اطالعات  تهيه  هزينه  مالي  دوره در هر  منصفانه  از ارزشهاي  استفاده .  ج

 ، و است  منصفانه  تر از رويكرد ارزشهاي رايج  شده  تمام  رويكرد بهاي . د

 وجود ندارد.  مولد بازار فعال  زيستي  داراييهاي  ويژه به  زيستي  داراييهاي  موردبرخي در . ه
 

،  گيري مقاصد اندازه  براي  رسيد كه  نتيجه  اين  به  الزم  بررسيهاي  از انجام پس  كميته .  5

مورد  كند. در  بندي مولد و غيرمولد طبقه  زيستي  داراييهاي  دو گروه  را به  زيستي  داراييهاي

  منصفانه  از ارزش  استفاده  وجود ندارد بنابراين  اكنون هم  مولد بازار فعالي  يزيست  داراييهاي

  شناسايي  اين بر  باشد. عالوه نمي  مناسب  طور منظم اتكا به  بازار قابل  نبود ارزشهاي  دليل به

د سو  يا صورت  سود و زيان  مولد در صورت  داراييهاي  نيافته  تحقق  هاي درآمدها و هزينه

  حسابداري  داد كه  تشخيص  كميته  دليل  همين  . به است  آفرين مشكل  جامع  و زيان

   عنوان با 11  شماره  استاندارد حسابداري  براساس  مولد بهتر است  زيستي  داراييهاي

  غيرمولد بايد براساس  زيستي  شود. اما داراييهاي  انجاممشهود   ثابت  داراييهاي  حسابداري

  گيري اندازه  است  ممكن  كه  موارد استثنايي شود مگر در  گيري اندازه  منصفانه  هايارزش

 اتكا نباشد.  ، قابل منصفانه  ارزشهاي  مولد براساس غير  زيستي  داراييهاي

باشد.  مي  شده  تنزيل  نقدي  از جريانهاي  استفاده  منصفانه  ارزش  تعيين  از روشهاي  يكي .  8

 :  است  را نپذيرفته  روش  زير اين  داليل  به  كميته

كشور بسيار   اقتصادي  در محيط  تنزيل  نرخ  و همچنين  نقدي  براورد جريانهاي . الف

 شود، و اتكا نمي  قابل  ارزشهاي  خواهد بود و در اكثر موارد منجر به  قضاوتي

 شود. مي  تقويت  ليما  صورتهاي  تحريف  ، زمينه قضاوت  دامنه  گسترش  دليل به . ب
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  فروش  زمان  مخارج  عمل  نحوه

از كسر  پس  منصفانه  ارزش  غيرمولد براساس  زيستي  استاندارد داراييهاي  اين  براساس .  5

  الزحمه حق  شامل  فروش  زمان  شود. مخارج مي  گيري اندازه  فروش  زمان  براوردي  مخارج

  هزينه  شامل  فروش  زمان  باشد. مخارج مي  مربوط  ارضو عو  ها، ماليات واسطه  به  پرداختي

  در اين  منصفانه  زيرا ارزش  بازار نيست  به  دارايي  انتقال  جهت  الزم  هاي و ساير هزينه  حمل

  انتقال  براي  الزم  هاي و ساير هزينه  حمل  هاي از كسر هزينه بازار پس  استاندارد برابر ارزش

 . است بازار  به  دارايي

  منافع  دهنده بايد نشان  دارايي  دفتري  مبلغ  شود كه كسر مي  دليل  اين  به  فروش  زمان  مخارج . 15

  فروش  زمان  براوردي  از كسر مخارج پس  منصفانه  باشد. ارزش  مورد انتظار دارايي  اقتصادي

آيد.   بدست  از دارايي  رازنامهت  رود در تاريخ انتظار مي  كه  است  اقتصادي  منافع  دهنده نشان

 شود. مي  آتي  هاي دوره  به  زيان  انتقال  موجب  فروش  زمان  براوردي  مخارج  نكردن كسر

  كشاورزي  توليدات  گيري اندازه

از  پس  منصفانه  ارزش  بايد به  برداشت  در زمان  كشاورزي  استاندارد، توليدات  اين  طبق . 11

  عنوان  به  مبلغ  ، اين از برداشت شود. پس  گيري اندازه  فروش  زمان  يبراورد  كسر مخارج

  براساس  آن  شود و حسابداري مي  محسوب  كشاورزي  توليدات  انتسابي  شده  تمام  بهاي

 خواهد بود.  مواد و كاال   موجودي  حسابداري   عنوان با  8  شماره  استاندارد حسابداري

  ، هماهنگي كشاورزي  توليدات  به  شده  تمام  بهاي  تخصيص  وجود مشكالت  دليل  به  كميته . 16

  غيرمولد با مبناي  زيستي  از داراييهاي  شده  برداشت  كشاورزي  توليدات  گيري اندازه  مبناي

ز از شركتها ا  بعضي  اتكا و استفاده  قابل  منصفانه  داراييها، وجود ارزشهاي  گونه اين  گيري اندازه

بايد   برداشت  در زمان  كشاورزي  توليدات  رسيد كه  نتيجه  اين  ، به منصفانه  ارزش  روش

از  شود. پس  گيري اندازه  فروش  زمان  براوردي  از كسر مخارج پس  منصفانه  ارزش  براساس

از  بايدبا ساير موجوديها   كشاورزي  توليدات  گيري اندازه  روش  هماهنگي  ، براي برداشت  زمان
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و  مواد موجودي  حسابداري   باعنوان  8  شماره  استاندارد حسابداري طبق  شده  تمام بهاي  روش

 شود.  استفاده  كاال


